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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Β. ΚΟΥΛΑΪ∆ΗΣ): Απ’ ότι βλέπω υπάρχει απαρτία, άρα
ξεκινάμε. Να καλωσορίσω όλους.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Ημερήσιας ∆ιάταξης»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την ημερήσια διάταξη την έχετε. Θέλω να εγκριθεί η ημερήσια
διάταξη με μια μικρή αλλαγή. Το υπ’ αριθ. 4 ζήτημα θα συνδυαστεί με το υπ’
αριθ. 8, δηλαδή η ετήσια έκθεση του 2010 θα συνδυαστεί με τον
προγραμματισμό των εργασιών του 2011, γιατί αποτελούν ένα ενιαίο όλο.
Άρα, θα πάμε στο 1, 2, 3, 4, 8 και στη συνέχεια τα υπόλοιπα
όπως είναι στην ημερήσια διάταξη. Και δεδομένου ότι καλό θα είναι να είμαστε
αρκετά αποδοτικοί, προτείνω να προγραμματίσουμε ένα διάλειμμα γύρω στις
12.30, στο οποίο να έχουμε ολοκληρώσει το 1, 2, 3, 4 και 8 και στη συνέχεια
να έχουμε χρόνο για την παρουσίαση των υπολοίπων και τη συζήτηση.
Περνάω κατευθείαν στο δεύτερο θέμα, την έγκριση των
πρακτικών

της

3ης

Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Κύριε Κουλαϊδή επί της διαδικασίας. Απ’ την ΟΛΜΕ,
καταθέτουμε

ένσταση

για

τη

σύσταση

της

Επιτροπής.

Συμμετέχει

εκπρόσωπος της ΟΛΤΕΕ. Η Τεχνική Εκπαίδευση εκπροσωπείται από την
ΟΛΜΕ απ’ το 1987, έχουν ενοποιηθεί οι Ομοσπονδίες. Είναι γνωστό το θέμα.
Αν θέλετε μπορώ να πω λεπτομέρειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε χρειάζεται.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Καταθέτουμε μια δήλωση και υπάρχει και μια κοινή
δήλωση που θα σας την καταθέσω γραπτή από την ΟΛΜΕ και τη ∆ΟΕ, στο
να μη συμμετέχει η ΟΛΤΕΕ στην Επιτροπή αυτή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω έχει συζητηθεί με την κα Ορφανού το ζήτημα. Η κα
Ορφανού έχει το λόγο.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Το ζήτημα τέθηκε απ’ την ΟΛΜΕ και στην προηγούμενη κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναμικού». Έχει διερευνηθεί. Έχουν ζητηθεί στοιχεία σχετικά με
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την πυκνότητα των σωματείων που είναι ένα σημαντικό κριτήριο συμμετοχής
και εκπροσώπησης.
Λάβαμε και ποιοτικά επιχειρήματα απ’ την ΟΛΜΕ. Νομίζω ότι
ήδη έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, αλλά αυτά δεν έχουν
οριστικοποιηθεί γιατί πρέπει να συζητηθούν και με την Υπουργό. Επισημαίνω
το επιχείρημα, είναι σημαντικό και μας έχει προβληματίσει το επιχείρημα ότι ο
χώρος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ενιαίος,
δεδομένου ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Γενικά Λύκεια
διδάσκουν και στα Τεχνικά Λύκεια.
Έχει βαρύνει αυτό στην απόφασή μας, όπως και το ζήτημα της
πυκνότητας, αλλά η οριστική απόφαση θα ληφθεί εντός των επομένων
ημερών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Θα καταθέσετε την ένσταση.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Καταθέτουμε την ένσταση για τη δήλωση απ’ τις δυο
Ομοσπονδίες Πρωτοβάθμιας – ∆ευτεροβάθμιας. Η ∆ΟΕ σήμερα έχει
συνέδριο και δεν παρίσταται ο εκπρόσωπός της. Η απόφαση της ΟΛΜΕ είναι
εφόσον συνεχίζει αυτή η κατάσταση, θα αναπτύξουμε τις απόψεις μας,
αμέσως μετά τις τοποθετήσεις σας θα μας δοθεί ο λόγος και θα
αποχωρήσουμε απ’ τη συνεδρίαση.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Πρακτικών 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περνάμε στο δεύτερο θέμα, έγκριση πρακτικών 3ης Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τα πρακτικά εγκρίνονται ομόφωνα.

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Έχουμε

την

πορεία

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος στο οποίο θα μας αναπτύξει ο κ. Γώγος.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Καλημέρα και από πλευράς μου. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση
να είναι γόνιμη. Θέλω επίσης να καλωσορίσω τους εκπροσώπους και
3
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αγαπητούς συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρουσία της
πάντα είναι πολύ εποικοδομητική και η συνεργία της πολύ σημαντική.
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να δοθεί μετά ο λόγος
στα μέλη της Επιτροπής. Θα κάνουμε ένα φάσμα παρουσιάσεων σε α’ φάση
ξεκινώντας απ’ την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Θα σας δώσω
κάποια στοιχεία της πορείας υλοποίησης για να έχετε μια γενική εικόνα.
Καταρχήν το προφίλ του προγράμματος το χρηματοδοτικό. Τα
βασικά

οικονομικά

μεγέθη

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος,

ο

συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του σε δημόσια δαπάνη είναι
2.058.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1.440.000.000 είναι κοινοτική
συμμετοχή. ∆ηλαδή το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 69,97%.
Μιλάω

για

μέσο

ποσοστό

γιατί

υπάρχουν

διαφορετικά

ποσοστά

χρηματοδότησης ανά Άξονα.
Οι πέντε θεματικές ομάδες των Αξόνων Προτεραιότητας είναι οι
ακόλουθες και υπάρχει η χρηματοδοτική βαρύτητα ανά ομάδα Αξόνων. Στους
Άξονες 1, 2 και 3 που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ο διαθέσιμος
προγραμματικός προϋπολογισμός είναι 818,7 εκατομμύρια ευρώ και η
βαρύτητα στο πρόγραμμα είναι το 40%.
Στην άλλη ομάδα Αξόνων στους 4, 5 και 6 που αφορούν την
αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα σύνδεση στην
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, ο προϋπολογισμός ο διαθέσιμος είναι
485,6 εκατομμύρια και 23% η χρηματοδοτική βαρύτητα.
Στους 7, 8 και 9 για τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση 307,8 εκατομμύρια
και 15%. Στους Άξονες 10, 11 και 12 για την Έρευνα, 402,7 εκατομμύρια, 20%
η βαρύτητα. Στους Άξονες τέλος της Τεχνικής Υποστήριξης 13, 14 και 15, 43,2
εκατομμύρια, δηλαδή ένα 2%.
Στο ιστόγραμμα το οποίο θα δούμε αυτή τη στιγμή φαίνεται η
πορεία των βασικών μεγεθών του προγράμματος σε απόλυτες τιμές. Έχουμε
δηλαδή τα μεγέθη προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δηλωθείσες
δαπάνες, όπου μέχρι 15/6/2011 είχαμε στις μεν προσκλήσεις 1 δις 664
εκατομμύρια. Αντίστοιχα στις εντάξεις 1 δις 198 εκατομμύρια. Στις νομικές
δεσμεύσεις 732 εκατομμύρια. Και τέλος, στις δηλωθείσες δαπάνες 245
εκατομμύρια.
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Για να είναι πιο εύληπτο το λέω σε ποσοστά, οι προσκλήσεις
έχουν φτάσει στο 81%, 58% είναι οι ενταγμένες πράξεις, οι νομικές
δεσμεύσεις η συμβασιοποίηση δηλαδή είναι στο 36% και η απορρόφηση
δαπανών είναι στο 12%.
Αν πάμε σε γκρουπ Αξόνων, έχουμε στους Άξονες 1, 2 και 3 ο
προϋπολογισμός τους είναι στα 819 εκατομμύρια, έχουμε προσκλήσεις 950
εκατομμύρια, δηλαδή έχουμε μια υπερδέσμευση εδώ αρκετά σημαντική.
Έχουμε ενταγμένες πράξεις 793 εκατομμύρια, νομικές δεσμεύσεις 49
εκατομμύρια και δηλωθείσες δαπάνες 18,1.
Αντίστοιχα στους άλλους Άξονες, το βλέπετε και εκεί αλλά θα
μπορείτε να τα δείτε και μέσα στο φάκελο ο οποίος έχει μοιραστεί. Θα πάω
καλύτερα στα ποσοστά για να είναι πιο εύληπτο. Έχουμε στους Άξονες 1, 2
και 3 προσκλήσεις στο 116%, ενταγμένες πράξεις στο 97%, νομικές
δεσμεύσεις στο 60% και απορροφήσεις στο 22%.
Στους Άξονες 4, 5 και 6, η σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας, έχουμε 44% προσκλήσεις ενεργοποίηση, ενταγμένες πράξεις 36%,
νομικές δεσμεύσεις 23% και απορρόφηση 4%. Στους Άξονες για τη ∆ια Βίου
στους 7, 8 και 9, 51% έχουμε προσκλήσεις, 42% εντάξεις, 36% νομικές
δεσμεύσεις και απορροφήσεις στο 9%.
Στους Άξονες για την Έρευνα 10, 11 και 12, 79% προσκλήσεις
έχουν

βγει, 21% οι εντάξεις, 4% οι νομικές δεσμεύσεις και 3% η

απορρόφηση. Τέλος, στην Τεχνική Βοήθεια που είναι το πιο μικρό, 59, τα
νούμερα είναι 39, 11 και 6.
Αν θέλαμε να δούμε σε ομάδες έργων, σε γενικές κατηγορίες
παρεμβάσεων, θα βλέπαμε ότι για το νέο σχολείο, τα νέα εκπαιδευτικά
προγράμματα,

ξενόγλωσσα

προγράμματα

σε

πρωτοβάθμια

και

δευτεροβάθμια, δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση, έχουν βρει
προσκλήσεις 237 εκατομμύρια και εντάξεις στα 203 εκατομμύρια.
Πάω στα πιο μεγάλα απ’ αυτά τα έργα. Στο ∆ιεθνές
Πανεπιστήμιο έχουμε αυτή τη στιγμή προσκλήσεις 26,5 εκατομμύρια και
εντάξεις 23,5 εκατομμύρια. Στην Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης
∆ιασφάλισης της Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουμε
προσκλήσεις στα 26 εκατομμύρια και εντάξεις 25.
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Και στο Ψηφιακό Σχολείο, στο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό,
Ψηφιακή Βάση Γνώσεων, Ψηφιακές Παρεμβάσεις, όλα δηλαδή τα σχετικά με
ψηφιακά έχουμε 456 εκατομμύρια προσκλήσεις και εντάξεις αυτή τη στιγμή 83
εκατομμύρια.
Προχωράμε στον άλλο πίνακα που έχουμε για την Ειδική
Αγωγή, για τα Ειδικά Σχολεία, Μητρώα Ατόμων με Αναπηρία, εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές με αναπηρία 43 εκατομμύρια
προσκλήσεις και εντάξεις στα 40 εκατομμύρια.
Τα

Ολοήμερα

Σχολεία

και

το

δίκτυο

εκπαιδευτικών

πρωτοβουλιών «ΖΕΠ», έχουμε προσκλήσεις στα 131, 132 περίπου
εκατομμύρια και οι εντάξεις αντίστοιχα στα 132, δηλαδή έχουν ενταχθεί ό,τι
έχει βγει σαν πρόσκληση. Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα 46 εκατ.
προσκλήσεις και εντάξεις. Στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών που είναι ένα
μεγάλο πακέτο έχουμε 256,8 εκατ. προσκλήσεις και εντάξεις έχουμε στα 204.
Αν πάμε στην άλλη ομάδα Αξόνων στο 4, 5 και 6, κυρίως θα πω
τα μεγάλα έργα, η Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας, Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και
Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ έχουμε 148 εκατομμύρια προκλήσεις και
134,5 εκατομμύρια για εντάξεις.
Στην επιχειρηματικότητα επίσης των νέων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, στα ΙΕΚ και στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, έχουν βγει προσκλήσεις στα
43,9 εκατομμύρια και οι εντάξεις είναι στα 23,7. Στους Άξονες για τη ∆ια Βίου
μάθηση στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
στην εκπαίδευση μεταναστών, έχουν βγει προσκλήσεις στα 61,3 εκατομμύρια
και αντίστοιχες εντάξεις στα 61 εκατομμύρια.
Στα προγράμματα φορέων δια βίου εκπαίδευσης έχουμε 26,6
εκατομμύρια προσκλήσεις και 24,8 εντάξεις. Τέλος, για να μη σας κουράζω,
στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχουμε 37 εκατομμύρια προσκλήσεις και 26,5 οι
εντάξεις. Στην άλλη ομάδα Αξόνων όπου πραγματικά εκεί έχουμε μια
υστέρηση, είναι στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 για την Έρευνα,
όπου ενώ έχουν βγει οι προσκλήσεις παράδειγμα για τους μεταδιδάκτορες,
για τον ΑΡΧΙΜΗ∆Η και τον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ στα 152 εκατομμύρια. Έχουμε
εντάξεις αυτή τη στιγμή στα 66.
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Στο ΘΑΛΗ και στα ερευνητικά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας έχουν βγει προσκλήσεις 120 εκατομμύρια και μηδέν ακόμα
εντάξεις. Βρισκόμαστε στο στάδιο δηλαδή της αξιολόγησης.
Και τέλος στις υποτροφίες, στα 46,5 εκατομμύρια που έχουν
βγει προσκλήσεις, έχουμε αυτή τη στιγμή 16,5 εντάξεις. Μια άλλη ενημέρωση
που πρέπει να κάνουμε είναι για την περίφημη κάλυψη του κανόνα ν + 3 και ν
+ 2. Οι δεσμεύσεις που έχει το πρόγραμμά μας τόσο από το μνημόνιο, όσο
και απ’ την εφαρμογή αυτού του κανόνα ν + 3 και ν + 2, βλέπουμε ότι για το
2010 σε δημόσια δαπάνη ήταν 205 εκατομμύρια και το 2010 δεν υπήρχε
ακόμα η εφαρμογή του κανόνα ν + 3.
Για το ’11 αντίθετα βλέπουμε ότι έχουμε μία δέσμευση για το ν +
3, ν + 2 τον κανόνα 253,6 εκατομμύρια κοινοτική συνδρομή, δηλαδή δημόσια
δαπάνη 362,5. Και αντίστοιχα και τον ίδιο πίνακα μπορούμε να σας το
δώσουμε στο φάκελο, αν δεν έχει περιληφθεί θα τον δώσουμε για να έχετε μια
εικόνα πως προγραμματίζει και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του προγράμματός
μας για τα επόμενα χρόνια.
Έχουμε πιστοποιήσεις δαπανών μέχρι τώρα που έχουν γίνει,
που βλέπετε έχουν ξεκινήσει, η πρώτη πιστοποίηση έγινε το ∆εκέμβρη του ’09
στα 33,7 εκατομμύρια. Μετά ένα εξάμηνο τον Ιούνιο του ’10 στα 58,6 και τον
Οκτώβριο του ’10 πάλι μετά από σχεδόν ένα εξάμηνο στα 84,2. Βλέπουμε σε
κάθε εξάμηνο μέχρι τον Οκτώβριο του ’10, είχαμε μια πρόσθεση 25,2
εκατομμυρίων ευρώ περίπου και ξαφνικά έχουμε μία άνοδο που δείχνει ότι
αυτή τη στιγμή ήδη έχει μεταβληθεί αυτή η τάση ανόδου και δήλωσης
δαπανών.
Έχουμε το ∆εκέμβρη του 2011 δήλωση δαπανών στα 221,4
εκατομμύρια.

Και

με

όρους

κοινοτικής

συνδρομής

στα

152,2.

Αν

προσθέσουμε βλέπουμε ότι σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης
του προγράμματος προβλέπεται ότι μόνο για το 2011 οι δαπάνες που θα
δηλωθούν θα ανέλθουν στα 350 εκατομμύρια που είναι δημόσια δαπάνη.
Συνεπώς τα 152,2 εκατομμύρια κοινοτικής συνδρομής που έχει
ήδη πιστοποιηθεί από το ’10 θα προστεθούν επιπλέον περίπου 245
εκατομμύρια, υπολογιζόμενα με το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Το
ύψος της συνολικής κοινοτικής συνδρομής στο τέλος του 2011 εκτιμάτε ότι θα

7

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 22/6/2011

υπερβεί τα 390 εκατομμύρια και συνεπώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα
αυτόματης αποδέσμευσης πόρων απ’ την εφαρμογή του κανόνα ν + 3, ν +2,
κατά το έτος 2011.
Ένας πίνακας που μιλάει για τη συμβολή του προγράμματος
στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας της Λισσαβόνας, στον κωδικό
παράδειγμα 72 που είναι για το εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε αυτή τη στιγμή
σε έναν προϋπολογισμό που ήταν διαθέσιμος 758 εκατομμύρια 65% εντάξεις
και 7% δαπάνες.
Στον κωδικό 73 που κυρίως είναι η ∆ια Βίου και η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου στα διαθέσιμα 379 εκατομμύρια, 65% πάλι εντάξεις
και δαπάνες στο 23%. Και στον κωδικό 74 για την Έρευνα, στα 282
εκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός έχουμε 4% εντάξεις, αναφέρθηκα
και προηγουμένως, υπάρχει μια υστέρηση εδώ και 3% δαπάνες.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα συνεχίσει η κα Ορφανού με την παρουσίαση της Ετήσιας
Έκθεσης του 2010 και τον Προγραμματισμό Εργασιών για το 2011.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Ετήσια Έκθεση 2010»
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω και εγώ. Όπως
καταλαβαίνετε η ετήσια έκθεση βρισκόταν ήδη μέσα στο φάκελο και επειδή
είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος για τα μέλη της Επιτροπής να μιλήσουν δε θα
σας κάνω παρουσίαση του περιεχομένου. Θα εντοπίσω μόνο δύο σημεία απ’
την ετήσια έκθεση.
Τα δύο σημεία αυτά είναι να εξηγήσω λίγο τις καθυστερήσεις
στην απορρόφηση. Ειδικά σε παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου νομίζω ότι η απορρόφηση και το κυνήγι των δαπανών υποτιμάει μία
προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο ποιοτικών παρεμβάσεων, σε επίπεδο της
ουσίας του που δίνεις τα λεφτά.
Ως εκ τούτου είναι λίγο ισοπεδωτικό να μιλάμε με νούμερα. Θα
σας εξηγήσω γιατί δε βλέπουμε δαπάνες ενώ έχει γίνει πολύ μεγάλη
προσπάθεια. Το νούμερο ένα στοιχείο
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επισημανθεί, είναι ότι βιώσαμε την τελευταία χρονιά πολύ σημαντικές
θεσμικές αλλαγές ακόμη και σε στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας
διοίκησης, τους όρους υπό τους οποίους μπορεί το δημόσιο να κάνει
συμβάσεις έργου, τους όρους υπό τους οποίους αμείβονται οι δημόσιοι
υπάλληλοι, τον τρόπο που λειτουργούν οι φορείς, τη δομή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης.
Και εκτός των άλλων έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις στο
χώρο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης με δύο σημαντικούς νόμους.
Αυτό είχε ως συνέπεια να χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές τόσο στα είδη
των παρεμβάσεων. Μας πήρε σημαντικό αλλά πολύτιμο χρόνο που θα
αποδώσει, το να ολοκληρώσουμε μία συνεκτική στρατηγική που πιάνει απ’ το
νηπιαγωγείο, αγγίζει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και την τεχνική
εκπαίδευση για την οποία θα πω δυο λόγια στο τέλος και έχουμε τώρα και το
νόμο της τριτοβάθμιας, αλλά έχουμε και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Επομένως έγιναν σημαντικές στρατηγικές, οριστικοποιήθηκε η
στρατηγική συνολικά, έτσι ώστε να μπορεί στη βάση αυτής της στρατηγικής
να σχεδιαστούν οι παρεμβάσεις. Και το σημαντικό είναι ότι στη διαδικασία
εφαρμογής,

στον

τρόπο

υλοποίησης

των

παρεμβάσεων,

υπήρξαν

καθυστερήσεις διότι υπήρξε μία ανασφάλεια ως προς τους όρους με τους
οποίους

μπορούν

να

γίνονται

οι

συνεργασίες,

να

αμείβονται

οι

συνεργαζόμενοι.
Μην ξεχνάμε ότι στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου το 95% των δαπανών, μπορεί και να υπερβάλω, είναι δαπάνες, είναι
αμοιβές. Είναι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, εσωτερικών συνεργατών,
αναδόχων και συμβούλων. Ως εκ τούτου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το θεσμικό
πλαίσιο.
Άρα, είχαμε μεν καθυστερήσεις, αλλά είχαμε καθυστερήσεις
πρώτον, γιατί επενδύθηκε κάποιος χρόνος στο να υπάρξει μια ενιαία
συνεκτική στρατηγική και κατά ένα μέρος να θεσμοθετηθούν και αλλαγές και
είχαμε καθυστερήσεις για τον τρόπο εφαρμογής των έργων. Οι νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις δημιούργησαν μια προσωρινή αμηχανία και έπρεπε να
επιλυθούν με νέες διευκρινιστικές νομικές διατάξεις, με εγκυκλίους και με
Υπουργικές Αποφάσεις.
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Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο θέμα το οποίο έπαιξε ρόλο
ειδικά στους Άξονες για την Έρευνα, αναδιατάξαμε και αναμορφώσαμε τον
τρόπο

που

γίνεται

η

αξιολόγηση

των

ερευνητικών

προγραμμάτων,

εξομοιώνοντας το δικό μας σύστημα αξιολόγησης με τα συστήματα
αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων των περισσοτέρων χωρών της
Ευρώπης.
Υποβάλλονται προτάσεις πλέον στην αγγλική γλώσσα για να
υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης από αξιολογητές απ’ όλο τον κόσμο. Και
εφαρμόστηκε και ένα σύστημα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, έτσι ώστε να
δίνεται η δυνατότητα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Παράλληλα οι
αξιολογητές να διενεργούν τις αξιολογήσεις τους γι’ αυτή την αλλαγή, η οποία
ενδεχομένως και να προκάλεσε καθυστερήσεις γιατί δεν ανακλήθηκαν τα
προγράμματα τα οποία έτρεχαν, αλλά έγιναν αλλαγές επί των ερευνητικών
προγραμμάτων που είχαν προκηρυχθεί.
Προκάλεσαν καθυστερήσεις, αλλά είμαστε στην αισιόδοξη θέση,
στην ευχάριστη θέση να αισιοδοξούμε ότι πλέον το φθινόπωρο και θα έχουμε
εντάξεις

έργων

στα

μεγάλα

ερευνητικά

προγράμματα

ΘΑΛΗΣ

και

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ, αλλά και τα κονδύλια που έχουν δοθεί στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας για χρηματοδότηση των διδακτόρων θα επενδυθούν
το συντομότερο διότι αναμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί και εκεί οι
αξιολογήσεις. Συνεπώς τα προβλήματα απ’ τις καθυστερήσεις στα ερευνητικά
προγράμματα έχουν αρθεί.
Αυτό που θέλω απλώς να τονίσω σε σχέση με την ετήσια
έκθεση πριν κάνω μία γέφυρα για τον προγραμματισμό του 2011 που θα μας
κάνει όλους να δούμε και πως τα θέματα των καθυστερήσεων θα έχουν πια
αντιμετωπιστεί. Αυτό που είναι σημαντικό να πω, είναι ότι δόθηκε πολύ
μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό εκείνων των πεδίων που έχουν βαρύτητα και
για το ίδιο το πρόγραμμα και που έχουν και βαρύτητα για την παρούσα
συγκυρία.
Είναι η τεχνική εκπαίδευση, η αρχική επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά και οι παρεμβάσεις σύνδεσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
δηλαδή και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Έγινε μία
αρκετά σημαντική δουλειά στο να καταλήξουμε σε μία πρόταση και σύντομα
θα δούμε και παρεμβάσεις, δηλαδή νέα προγράμματα σπουδών στην τεχνική
10
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εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία εντάσσεται
θεσμικά πλέον στη δια βίου μάθηση, ενώ προσπάθησε, έγινε μία σημαντική
προσπάθεια να συντονίσουμε, να οργανώσουμε τις παρεμβάσεις που γίνονται
από τα ΑΕΙ, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για τη βελτίωση των
προοπτικών σταδιοδρομίας των φοιτητών, μέσα από Γραφεία ∆ιασύνδεσης,
μέσα από Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει, έχει δώσει βαρύτητα σε εκείνα
τα πεδία που έχουν μεγάλη κρισιμότητα στην εποχή μας, μια εποχή με
ανήσυχες προοπτικές για την εργασία των νέων αποφοίτων όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης και της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Προγραμματισμός Εργασιών 2011»
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Να συνεχίσω με τον προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο.
Ο προγραμματισμός του ’11 βέβαια θα πάρει και λίγο το ’12, γιατί όπως
καταλαβαίνετε είμαστε στη μέση του ’11. Θα πω τρία βασικά σημεία. Μεγάλη
έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των θεσμικών και διαδικαστικών
προβλημάτων, για να μην έχουμε ακριβώς αυτά τα εμπόδια στον τρόπο που
υλοποιούνται οι παρεμβάσεις.
Έτσι, με τον πρόσφατο νόμο 3699 αποτυπώθηκε η διαδικασία
με την οποία θα μπορούν να αμείβονται εκπαιδευτικοί και δημόσιοι
υπάλληλοι, οι οποίοι συμμετέχουν στα έργα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα έργα
μας έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο να έχουμε τη συμβολή των
εκπαιδευτικών και στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή τους, στο χώρο της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λύθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δομή των
φορέων και ήταν καθοριστική η δημιουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, ενός νέου ενιαίου φορέα που διαδέχεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
τον ΟΕΠΕΚ και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, αλλά και το ΙΠΟ∆Ε για τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ένα νέο φορέα που θα λειτουργεί ευέλικτα και
αποτελεσματικά.
Και

έχουμε

και

τη

θεσμοθέτηση

Ζωνών

Εκπαιδευτικής

Προτεραιότητας, ενός νέου θεσμού ομπρέλα για όλη τη διαπολιτισμική
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εκπαίδευση. Ενώ παράλληλα έχουμε και μια ολοκλήρωση σχεδιασμού για τη
δια βίου μάθηση, με μία υποστήριξη των δήμων και των περιφερειών στο
χώρο της κατάρτισης, οι οποίοι θα αναλάβουν να επωφεληθούν, να είναι
εταίροι του Υπουργείου και στις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν.
Άρα, ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας του ’11 μέχρι τώρα είχε
επενδυθεί στο να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Από εκεί και
πέρα ένα πολύ σημαντικό βήμα και θα το δείτε τώρα αμέσως μετά που θα
δείτε τις προσκλήσεις που βγάζουμε και τις δαπάνες που περιμένουμε, ήταν
στο να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας και να μπούμε σε πεδία όχι συνηθισμένα,
εξ ου και οι παρεμβάσεις μας δε μοιάζουν με προηγούμενες παρεμβάσεις.
Έτσι, οι τεχνολογίες πληροφορικής διαποτίζουν οριζόντια τις
παρεμβάσεις μας. Έχουμε μόνο όχι τη δημιουργία, ίσως να είμαστε και
πρωτοπόροι στη δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου, με μία μεγάλη ψηφιακή
εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα δείτε και την υλοποίησή της περί το τέλος
του ’11 σε μεγάλο βαθμό προόδου αλλά και τις δαπάνες της.
Αλλά

έχουμε

και

νέες

προσκλήσεις

στην

τριτοβάθμια

εκπαίδευση, όπου ήδη χρηματοδοτούμε το e-course και βγάζουμε και μία νέα
πρόσκληση για τα ψηφιακά συγγράμματα. Ένας δεύτερος Άξονας στον οποίο
φεύγουμε απ’ τα συνηθισμένα, είναι ότι στο χώρο της ∆ια Βίου μάθησης
μπαίνουμε στη λογική του κουπονιού, μπαίνουμε στη λογική της απευθείας
χρηματοδότησης

των

επωφελουμένων,

με

τη

δυνατότητα

των

επωφελουμένων να επιλέξουν τον τομέα στον οποίο και θα κάνουν
συμβουλευτική, τον τομέα στον οποίο θα κάνουν Πρακτική Άσκηση και τη
δυνατότητά τους να κάνουν προγράμματα δια βίου μάθησης στην
πληροφορική και στις ξένες γλώσσες.
Φεύγουμε και ανοιγόμαστε και στο χώρο της έρευνας, στη
σύνδεσή της με την παραγωγή, διότι στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου είναι η δικτύωση της έρευνας και της παραγωγής. Πάμε λίγο πιο
συγκεκριμένα και θα κλείσω. Έχουμε τα έργα μας που τρέχουν και που με την
επίλυση των διαδικαστικών τους προβλημάτων θα δώσουν δαπάνες και
έχουμε τις εξής νέες προσκλήσεις.
Έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες μια πρόκληση για ψηφιακά
συγγράμματα, έχουμε την πρόσκληση που ήδη έχει βγει κιόλας, είναι κουπόνι
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για αρχική επαγγελματική κατάρτιση, ώστε ο ενδιαφερόμενος να κάνει αρχική
επαγγελματική κατάρτιση σε δημόσια – ιδιωτικά ΙΕΚ. Έχουμε το κουπόνι
συμβουλευτικής, κυρίως συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, την κάρτα καριέρας
που θα είναι δικαιούχος η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Σχεδιάζουμε μία παρέμβαση που θα την πούμε εισιτήριο
απασχόλησης και θα συνεργαστούμε σε μια συνέργεια ελπίζουμε με το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού». Ξεκινάμε
πια και θα δώσουμε την ευκαιρία σε αποφοίτους να επιλέξουν την επιχείρηση
που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση και ενδεχομένως να συνεχιστεί με μία
παρέμβαση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναμικού».
Οργανώνουμε με επίκεντρο τη Γενική Γραμματεία ∆ια Βίου
Μάθησης αλλά με άμεσους συνεργάτες τους δήμους, Κέντρα ∆ια Βίου
Μάθησης σε όλους τους δήμους. Οι δήμοι επιλέγουν τα προγράμματα τα
οποία θα υλοποιήσουν. Και έχουμε και κουπόνια δια βίου μάθησης, έτσι ώστε
ο επωφελούμενος να επιλέγει το φορέα στον οποίο θα κάνει μαθήματα ξένων
γλωσσών ή πληροφορικής.
Έχουμε νέα έργα που ήδη έχουν προκηρυχθεί και εντάσσονται.
Έχουμε τη στήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. Σας ανέφερα και πριν
τα e-courses, δηλαδή διαλέξεις οι οποίες πλέον θα είναι διαθέσιμες σε όλους
στο διαδίκτυο. Έχουμε την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων ως τα πρότυπα πιλοτικά Ιδρύματα που αναδεικνύουν τη
νησιωτικότητα στην εκπαίδευση.
Και όταν λέμε πολιτικές για τη νησιωτικότητα στην εκπαίδευση
όπου το κύριο κριτήριο είναι η βέλτιστη αποδοτικότητα των πόρων, θέλουμε
Ιδρύματα τα οποία ανοίγονται στην τοπική κοινωνία, τη στηρίζουν, κάνουν την
πλέον αποδοτική έρευνα, κάνουν προγράμματα σπουδών και έχουν σύνδεση
με την τοπική αγορά εργασίας και ενισχύουν τους φοιτητές τους σε ένα
δύσκολο περιβάλλον γεωγραφικό και χωροταξικό.
Είναι μια παρέμβαση που είναι πρότυπη, καινοτόμα και
πιστεύουμε θα αποδώσει και θα είναι πιλότος και για τα άλλα Ιδρύματα.
Έχουμε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για τα τεχνικά λύκεια, όπου θα
συνεργαστούμε πιθανότατα και με την Αυστρία, με ένα πρόγραμμα που
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γίνεται στην Αυστρία, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν
πρακτική εμπειρία.
Έχουμε

την

ένταξη

των

ερευνητικών

προγραμμάτων

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ και ΘΑΛΗΣ. Έχουμε υποτροφίες στο ΙΚΥ οι οποίες πλέον θα
δίνονται με τρόπο εξέτασης αντίστοιχο με τα ερευνητικά προγράμματα, όχι με
εξετάσεις, αλλά μέσα από πλατφόρμα.
Και έχουμε και ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα για ομάδες
ερευνητών, το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, το οποίο υλοποιεί η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα θα το διατρέξω, δεν θα πω τα
νούμερα, τα βλέπετε.
Απ’ όλες αυτές τις πράξεις που έχουμε εντάξει ουσιαστικά η
υλοποίηση φυσικού αντικειμένου είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά λόγω
των διαδικαστικών προβλημάτων δεν είναι αντίστοιχες οι δαπάνες σε όλα,
αλλά παρόλα αυτά να πούμε ότι όλες οι παρεμβάσεις που στηρίζουν το νέο
σχολείο, τόσο στο μεταβατικό στάδιο των ολοήμερων με αναμορφωμένο
πρόγραμμα, όσο και στην πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων
σπουδών και οι παρεμβάσεις για την Ειδική Αγωγή, όπως επίσης και η
στήριξη της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια, είναι παρεμβάσεις που
υλοποιούνται και δίνουν δαπάνες.
Από

εκεί

και

πέρα

στηρίζουμε

σε

επίπεδο

αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης τη μαθητεία των σπουδαστών ναυτικών σχολών.
Τα προγράμματα για τους αλλοδαπούς και τους μετανάστες, τόσο τους
ενήλικες, όσο και τα παιδιά είναι προγράμματα τα οποία υλοποιούνται και θα
αποδώσουν δαπάνες.
Και ελπίζουμε κλείνοντας και τα προγράμματα Πρακτικής
Άσκησης για τα ΙΕΚ, όπως επίσης και ένας νέος αναμορφωμένος θεσμός, οι
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας, που αποτελούν γέφυρα των νέων με την
επιχειρηματικότητα μέσα από παρεμβάσεις δικτύωσης, πληροφόρησης,
εξειδικευμένων συμβουλών, είναι παρεμβάσεις που θα μας δώσουν δαπάνες.
Και κλείνοντας με τα μέτρα επιτάχυνσης να πω ότι μέσα απ’
όλες αυτές τις προσπάθειες που κάναμε να ανασχεδιάσουμε, να λύσουμε
προβλήματα, το 2012 που είμαστε υποχρεωμένοι για να μη χάσουμε τα
λεφτά, το φυσικό αντικείμενο σε όλες μας τις παρεμβάσεις να υλοποιείται
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πλήρως και τα λεφτά μέχρι το τελευταίο ευρώ να επενδύονται, πιστεύουμε ότι
όλες οι δράσεις για το νέο σχολείο, για τα νέα προγράμματα σπουδών, την
ξένη γλώσσα, επιμορφώσεις και η επιμόρφωση, το Ψηφιακό Σχολείο, αλλά
και οι παρεμβάσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα απ’ το θεσμό των
Ζωνών Εκπαιδευτικής προτεραιότητας, θα δώσουμε ένα πάρα πολύ
σημαντικό ποσοστό δαπανών, 170 εκατομμυρίων ευρώ.
Ενώ παράλληλα και στην έρευνα πλέον το ερευνητικό
πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ που αρχίζει η ροή της χρηματοδότησης θα δώσει
δαπάνες. Και όσον αφορά τα προς ένταξη έργα, όλες οι παρεμβάσεις που
γίνονται για το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο θα δώσουν δαπάνες 9
εκατομμύρια.
Και όπως βλέπετε και κλείνω εδώ, τα ερευνητικά προγράμματα
που πλέον θα υλοποιούνται και οι καινοτόμες μας παρεμβάσεις τόσο για τα ecourses, όσο και τα πολυνησιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ΑΕΙ που
στηρίζουμε, είναι έργα στα οποία υπολογίζουμε σε σημαντικό αριθμό
δαπανών.
Και φυσικά πιστεύουμε ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι δαπάνες
και η απόδοση που θα έχουν οι νέες αυτές πράξεις που κάνουμε στη δια βίου
μάθηση και στη συμβουλευτική, μέσα από τα κουπόνια και μέσα απ’ τα
κέντρα δια βίου μάθησης.
Προσπάθησα να σας δώσω - είναι λίγο δύσκολο να το κάνω
σύντομα - μία γενική εικόνα που έχει τέσσερα στοιχεία. Για να έχεις απόδοση
των ευρώ και των κονδυλίων που λαμβάνεις, πρέπει να έχεις ένα ευνοϊκό
θεσμικό περιβάλλον. Αυτό δεν υπήρχε. Ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον σημαίνει
λιγότερα διαδικαστικά προβλήματα. Έχουμε προσπαθήσει να άρουμε κάποια
απ’ αυτά και συγκεκριμένη στρατηγική. ∆ιαμορφώσαμε στρατηγική.
Οι
στρατηγική.

Και

παρεμβάσεις

μας

προσπαθήσαμε

υπακούουν
και

σε

προσπαθούμε

μία
να

συγκροτημένη
σχεδιάσουμε

παρεμβάσεις που μέχρι το τέλος του ’11 θα έχουμε ενεργοποιήσει ελπίζουμε
σχεδόν το σύνολο του προγράμματός μας, παρεμβάσεις οι οποίες
προσπαθούν να ακούν τις ανάγκες της εποχής, όπως είναι η λογική του
κουπονιού πια, απευθυνόμαστε στον επωφελούμενο, αλλά και παρεμβάσεις

15

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 22/6/2011

οι οποίες θα έχουν μια ευελιξία εφαρμογής, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η
ροή του χρήματος και της ευρωπαϊκής επένδυσης.
Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Η πιο κρίσιμη χρονιά για μας, ο
πιο κρίσιμος χρόνος για μας θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 2012, όπου όλα
αυτά τα οποία είναι στα χαρτιά, έχουν ξεκινήσει, τότε θα υλοποιούνται και που
θα δούμε αν η προσπάθειά μας να παλέψουμε το γίγαντα της γραφειοκρατίας,
θα έχει αποδώσει καρπούς. Σας ευχαριστώ.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Απλώς να συμπληρώσω κάτι για να δώσω πάλι τη γενική εικόνα
των προβλέψεων που έχουμε. Προβλέπουμε μέχρι το τέλος αυτής της
χρονιάς οι προσκλήσεις μας να έχουν φτάσει, η ενεργοποίηση δηλαδή του
προγράμματος, στο 85%. Οι εντάξεις να είναι στο 75%, οι νομικές δεσμεύσεις
στο 69% και κυρίως η απορρόφηση να έχει φτάσει στο 28%.
Και στο τέλος του 2012 θα έχουμε ενεργοποιήσει το σύνολο του
προγράμματος το 100%, θα έχουμε εντάξει το 97%, 87% θα έχουν φτάσει οι
νομικές δεσμεύσεις και η απορρόφηση απ’ ότι προβλέπουμε στο 48%.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε θερμώς. Προτείνω να ανοίξουμε έναν κατάλογο
ομιλητών για κάποια πρώτα σχόλια και ερωτήσεις – τοποθετήσεις. Και απ’ ότι
βλέπω αν είναι δυνατόν να έχουμε μια ένδειξη για το πόσοι σκοπεύουν να
πάρουν το λόγο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
F. BUSZ: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα,
αγαπητές κυρίες, διακεκριμένοι συμμέτοχοι, καταρχήν ευχαριστώ για τις
προσπάθειές σας για την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης της ετήσιας
υλοποίησης για το 2010. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή συνάντηση θα μας
δώσει τη δυνατότητα μιας ολιγόμηνης συνάντησης και ελέγχου της προόδου
υλοποίησης και εκπλήρωσης των συγκεκριμένων στόχων.
Και θα μας διδάξει και τα κατάλληλα μαθήματα για να
βελτιώσουμε την υλοποίηση τους προσεχείς μήνες και χρόνια. Σε αυτή τη
χρονική στιγμή θα ήθελα κάποια γενικά εισαγωγικά σχόλια να κάνω, τα οποία
θα σας δώσουν μία σαφή ένδειξη για τα σενάρια στα οποία δίνει
προτεραιότητα η Κομισιόν.
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Σημειώνω με εκτίμηση τις πρόσθετες προσπάθειες από την
αρχή του 2010 και κάποια πρόοδο για την επιτάχυνση της υλικής και
δημοσιονομικής υλοποίησης του προγράμματος. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι
η σημερινή κατάσταση κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Ιδιαίτερα αφού
βρισκόμαστε στο μέσο της προγραμματικής περιόδου.
Να θυμίσω κάποιους βασικούς αριθμούς. ∆ε θα

παραμείνω

πολύ. Μέχρι το τέλος του 2010 το πρόγραμμα είχε απορροφήσει το 11% και
μέχρι στιγμής το 12%. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης. Πρέπει
να το πούμε ανοιχτά και ευθέως και απερίφραστα. Είναι χαμηλό αν το
συγκρίνουμε όχι μόνο σε σχέση με τη ροή του χρόνου, αλλά και σε σχέση με
άλλες χώρες.
Πολλές προσπάθειες πρέπει να γίνουν, για να επιταχυνθεί αυτή
η διαδικασία. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο ανησυχητική όταν βλέπουμε τους
συγκεκριμένους Άξονες προτεραιότητας που είναι κάτω από το μέσο όρο της
απορρόφησης. Τα είδαμε στην οθόνη πριν από λίγα λεπτά, δεν χρειάζεται να
επιμείνω.
Οι προκλήσεις που προέρχονται από τον κανόνα ν + 1 και απ’
τις υποχρεώσεις του μνημονίου συνεργασίας, μάλλον θα είναι διαχειρίσιμες το
τρέχον έτος, αλλά για το επόμενο έτος είναι πολύ υψηλές οι απαιτήσεις.
Πρέπει και αυτό να το πούμε απερίφραστα και ανοιχτά. Αν δεν υπάρξει μαζική
ροή συμβάσεων στην αρχή του φθινοπώρου, τέλος του χειμώνα, δεν θα
καταφέρετε για το επόμενο έτος. Γιατί ο λεγόμενος κύκλος παραγωγής των
τιμολογίων, της διεκπεραίωσης, των εμπειρογνωμόνων, δεν ξέρω πόσο
ακριβώς χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος, δεν είναι μια σύντομη
διαδικασία.
Και σε άλλες χώρες είναι χρονοβόρα. Θα χρειαστεί να έρθει
τεράστιος όγκος συμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους για να εκπληρωθούν οι
υποχρεώσεις του 2012. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που καταβάλει η πλευρά
σας όσον αφορά τα εκτενή ετήσια προγράμματα και τους οδικούς χάρτες, είναι
μια κοινή διαδικασία παρακολούθησης μεταξύ μας, για να βεβαιωνόμαστε ότι
η υλοποίηση πάει καλά.
Η γνώμη της Commission είναι ότι αυτός ο οδικός χάρτης με την
τακτική του επικαιροποίηση απ’ τη ∆ιαχειριστική Αρχή υπήρξε καλή από
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άποψη επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο
η εμπειρία δείχνει ότι μεγάλη βελτίωση απαιτείται για μια πιο συστηματική
ανάλυση και υποβολή αναφορών για να γεφυρωθούν οι προβλέψεις και οι
δυσκολίες υπέρβασης των εμποδίων.
Απ’

την

πλευρά

της

Commission

σημειώνουμε

και

καλωσορίζουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις πολιτικής που έλαβαν χώρα
τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα την υιοθέτηση μιας νέας σχολικής
μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη νέα
νομοθεσία για τη δια βίου μάθηση.
Επίσης

σημειώνουμε

με

ικανοποίηση

ότι

κομμάτι

της

αβεβαιότητας για το ρόλο κάποιων βασικών θεσμών όπως του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου κλπ, ένα μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας ήρθη με την υιοθέτηση
της σχετικής νομοθεσίας τον Μάιο.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια νομοθετήματα που εκκρεμούν
ακόμα μέχρι να περάσουν επίσημα από τη Βουλή. Μάλλον αυτό θα
ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού. Αλλά σύμφωνα με την ανταλλαγή
πληροφοριών που είχαμε πριν απ’ τη συνάντηση, ως προς αυτό δεν πρέπει
να δημιουργηθούν προβλήματα.
Αντιθέτως, μάλλον θα διευκολυνθούν κάποιες όψεις της
διαδικασίας υλοποίησης. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτική κατάσταση θα επιτρέψει
τη σύντομη ψήφιση αυτών των νόμων. Είναι άξια αυτή η νομοθεσία. Η
Commission όμως εξακολουθεί να ανησυχεί για την περιορισμένη πρόοδο
που σημειώνεται στις άλλες περιοχές των βασικών μεταρρυθμίσεων των
συνιστωσών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ιδίως για τη δευτεροβάθμια,
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.
Είναι βραδεία η υλοποίηση της νομοθεσίας δια βίου μάθησης
που απαιτεί και άλλα πράγματα, τη λειτουργία των θεσμών, τις ικανότητες
ταχέως συντονισμού. Οι τοπικοί φορείς ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί στο
πλαίσιο

και

της

αυτοδιοικητικής

μεταρρύθμισης

«Καλλικράτης».

Η

Commission πραγματικά προσδοκά να δει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για
τη δια βίου μάθηση με πιο συστηματική χρήση των πιθανοτήτων και των
διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορικής.
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Μεταρρύθμιση όχι μόνο της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και
της εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο για να
ενισχυθεί η πρόσβαση στα εργαλεία της δια βίου μάθησης, ιδίως σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας. Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια για τις συστημικές
παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
∆εν μπορούμε παρά να σημειώσουμε τη μεγάλη καθυστέρηση
για τη σύνταξη και οριστικοποίηση των σχεδίων δράσης για τις παρεμβάσεις
αυτές. Η βασική ιδέα πίσω απ’ αυτά τα σχέδια δράσης, είναι να
χρησιμοποιηθούν ως ολοκληρωμένα πλαίσια καθοδήγησης για μια συνεπή,
ολοκληρωμένη και μελλοντική βιωσιμότητα των μεμονωμένων παρεμβάσεων.
Η Commission τονίζει ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη τέτοιων
γενικών περιεκτικών πλαισίων υποκρύπτει κινδύνους για το κατά πόσο θα
εκπληρωθούν οι στόχοι των προγραμμάτων. Απ’ την άλλη πλευρά
γνωρίζουμε ότι οι δείκτες, η χάραξη, η κατάρτιση των σχεδίων δράσης
βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο όσον αφορά την ετοιμότητα των θεσμών
να τις υλοποιήσουν. Αυτή η ετοιμότητα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί.
Υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για το ρόλο των βασικών
δικαιούχων. Κάποιες αβεβαιότητες έχουν απαλειφθεί, αλλά μόνο τις τελευταίες
εβδομάδες. Οι νέοι θεσμοί όπως δείχνει η πείρα χρειάζονται χρόνο και
αφοσίωση για να τεθούν αποτελεσματικά σε λειτουργία. Χρειάζονται
καθημερινές διαδικασίες για τη λειτουργία τους.
Για την Commission πραγματικός έλεγχος προόδου θα είναι η
υιοθέτηση και υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης απ’ όλους αυτούς τους
θεσμούς που πρόσφατα ιδρύθηκαν με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Μάιο.
Από τις πληροφορίες που έρχονται μέχρι τα αυτιά μας για τις περαιτέρω
συγχωνεύσεις ή καταργήσεις δικαιούχων, για παράδειγμα το Εθνικό Κέντρο
Καθοδήγησης της κατάρτισης που θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα

συμβουλευτικής

προσανατολισμού

ίσως,

για

τη

σοβαρά

σταδιοδρομία
θέματα

και

επαγγελματικού

εγείρονται

για

την

αποτελεσματικότητα αυτής της συστημικής παρέμβασης.
Με άλλα λόγια αφήνουμε το οργανωτικό πλαίσιο σε εσάς, αρκεί
να μην υπάρξουν εμπόδια στην ομαλή υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
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Και κάποια λόγια, τέλος, για την προαγωγή της πρόσβασης και
της συμμετοχής των κοινοτήτων Ρομά και άλλων μειονοτήτων. Το ζήτημα
αυτό παραμένει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της Commission.
Αναμένουμε κάποιες δράσεις να γίνουν και κάποια περαιτέρω πρόοδο. Και θα
το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, γιατί τα θέματα αυτά, ιδίως η
κατάσταση της μειονότητας των Ρομά σε όλη την Ευρώπη θεωρείται μια
ευρωπαϊκή μειονότητα και παρακολουθείται στενά.
Θα

παραμείνει

στο

επίκεντρο

του

ενδιαφέροντος

της

Commission τα επόμενα χρόνια. Αναμένω ενδιαφέρουσες συζητήσεις και σας
εύχομαι κάθε επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες και την
προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Busz, εκπρόσωπο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Απασχόλησης για τις παρατηρήσεις. Θα συγκεντρώσουμε όλες
τις παρατηρήσεις και θα τοποθετηθεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης στο
τέλος. Απ’ ότι είχα δει έχω τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το
λόγο. Ο κ. Κοτσιφάκης απ’ την ΟΛΜΕ.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ
πολύ για το λόγο. Νομίζω ότι συζητώντας για το ΕΣΠΑ στην Παιδεία,
συζητάμε ουσιαστικά για την κατάσταση στην παιδεία της χώρας μας. Με αυτή
την έννοια νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε μερικά ζητήματα. Όχι επειδή τα
θέτουμε εμείς, αλλά γιατί έτσι πάει η πραγματικότητα.
Νομίζουμε ότι είναι υποκριτικό αν διαβάσετε τη σελίδα 38, ο
πρώτος στόχος του προγράμματος είναι ότι το 2013 οι δαπάνες για την
παιδεία στην Ελλάδα θα είναι 5%. Όταν πριν λίγες μέρες κατατέθηκε το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης και της τρόικα στη Βουλή, που
προβλέπει

παρακαλώ

σταδιακή

μείωση

ακόμα

περισσότερο

των

χαμηλότερων δαπανών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες
του ΟΟΣΑ για την παιδεία, απ’ το 2,75 φέτος που ουσιαστικά είναι 2,69 γιατί
ούτε αυτά τα κονδύλια θα αποδοθούν, στο 2,23, δηλαδή στον πάτο του
κόσμου, του πολιτισμένου κόσμου. Αν και νομίζω και ορισμένες χώρες του
τρίτου κόσμου μας ξεπερνάνε.
Αυτό είναι το στοίχημα για τη χώρα, το κύριο ζήτημα, ότι ακόμα
και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που έπρεπε η παιδεία να είναι ο πρώτος
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στόχος και ο στόχος εκείνος που θα δώσει λεφτά αυτή η πολιτεία, γιατί η
παιδεία είναι το μέλλον του τόπου και είναι ένα στοιχείο που μπορεί να
ξεπεράσει και την οικονομική κρίση, νομίζουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό
ζήτημα.
Και υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα όχι μόνο από την ελληνική
κυβέρνηση, αλλά και απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, απ’ τη μια μεριά λέει ότι σου
βάζω αυτό το στόχο και απ’ την άλλη υπογράφω μαζί σου προγράμματα
όπως το μεσοπρόθεσμο ή το μνημόνιο, που ουσιαστικά σου περικόπτω
ακόμα περισσότερο τις δαπάνες. Σου κλείνω σχολεία, χίλια σχολεία κλείσανε
φέτος, άλλα χίλια μας είπαν ότι θα κλείσουν του χρόνου. Ο κ. Πάγκαλος είπε
ότι δύο χιλιάδες θα κλείσουν στην έκθεσή του.
Που σημαίνει ότι πραγματικά η δημόσια εκπαίδευση στη χώρα
μας παρά τα ωραία λόγια, βρίσκεται σε ένα βαρύ χειμώνα. Το ζήτημα των
δαπανών είναι το πρώτο ζήτημα για την παιδεία στη χώρα μας. Και το ζήτημα
του μνημονίου, το ζήτημα της πολιτικής αυτής που εφαρμόζεται, η
Ομοσπονδία μας πιστεύει και δεν νομίζω ότι είναι μόνο της δικιά μας
Ομοσπονδίας, αλλά θα πει ο καθένας τις απόψεις του, ότι αν δεν αλλάξει αυτή
η πολιτική, η δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν μπορεί να δει καλύτερες
μέρες.
Πάω βεβαίως αναγκαστικά και σε επιμέρους ζητήματα. Αυτά τα
χρήματα που έχουμε αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε; Η άποψή μας είναι όχι,
ούτε αυτό γίνεται. Σωστά έχει επισημανθεί ότι η απορρόφηση είναι ελάχιστη.
Εγώ σας λέω ότι αν αύριο αλλάξει ο Υπουργός Παιδείας με την ίδια
κυβέρνηση, αν άλλαζε προχθές, θα αλλάζανε όλοι οι προγραμματισμοί. Άλλο
λύκειο θα μας έλεγε, άλλο τεχνολογικό λύκειο θα μας έλεγε, άλλο σχολείο θα
μας έλεγε, άλλο πρόγραμμα συμμετέχει.
Αυτό δεν είναι συμπέρασμα και φαντασία δική μου. Είναι μια
πραγματικότητα που τη βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλάζει ο Υπουργός
Παιδείας, αλλάζουν όλοι οι προγραμματισμοί. Πάνε πίσω όλα. Η απορρόφηση
έχει και αυτή την πλευρά δηλαδή. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν αλλάξει
νομίζω τρεις Υπουργοί Παιδείας, στη διάρκεια αυτού του προγράμματος. Και
βεβαίως όλα κάθε φορά αλλάζουν.
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Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Έχω πάρει απάντηση, αλλά
νομίζω έχει σημασία να το θέσουμε δημόσια. Πέρσι το καλοκαίρι, πέρσι το
Σεπτέμβρη, η απορρόφηση ήταν 3%. Πώς ξαφνικά έγινε 12% το ∆εκέμβρη;
Και πώς ξαφνικά μέσα στους επόμενους 6 μήνες έχουμε 1%; Μήπως γίνεται
κάποια τεχνική; Είναι εικονική αυτή η απορρόφηση; Ακόμα και αυτή που
υπάρχει;
Ξέρετε ότι διαφωνούμε, εμείς θα σας καταθέσουμε τις προτάσεις
μας. ∆υστυχώς δεν υπάρχει κανένας διάλογος στην Ελλάδα. Η Υπουργός
Παιδείας έχει να συναντήσει την ΟΛΜΕ και τα άλλα συνδικάτα, νομίζω χρόνο;
Νομίζω και παραπάνω από χρόνο. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και
για το λύκειο και για τα προγράμματα σπουδών και για το τεχνολογικό λύκειο.
Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα πως γίνονται οι αλλαγές στην
Ελλάδα. Όλοι οι νόμοι θα ψηφιστούν το καλοκαίρι όταν θα λείπουν οι
εκπαιδευτικοί, για να περάσουν βεβαίως με τη λιγότερη δυνατή αντίδραση.
Γιατί ξέρει το Υπουργείο Παιδείας ότι σε όλους αυτούς τους νόμους, στις
κεντρικές στοχεύσεις τουλάχιστον, γιατί ήδη άσπρο – μαύρο, σε όλα τα
ζητήματα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Αλλά λέω στις κεντρικές στοχεύσεις
οι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι.
Και πως θα υλοποιηθούν αυτοί οι νόμοι όταν δεν έχεις τους
εκπαιδευτικούς μαζί σου; Εγώ από Πανεπιστημιακούς έχω ακούσει ότι όταν
θέλεις να κάνεις την αλλαγή, την οποιαδήποτε αλλαγή, ο πρώτος όρος είναι
αυτούς που θα τους υλοποιήσουν να τους έχεις μαζί σου. Να υπάρχει μια
ευρύτερη συμφωνία στις γενικές αρχές των αλλαγών.
Λέω, λοιπόν και δε θα επιμείνω πολύ σε αυτό, θα καταθέσουμε
τις προτάσεις μας και εδώ, όπως τις καταθέτουμε και αλλού και αυτό
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας σοβαρός διάλογος, απλά η Υπουργός
Παιδείας βγάζει στο διαδίκτυο κάποια κείμενα και λέει στείλτε μου τις
προτάσεις, αυτό δεν είναι κοινωνικός διάλογος και δε νομίζω ούτε η
Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί αυτό ως κοινωνικό διάλογο, ανεξάρτητα τι άποψη
έχει κανείς συνολικά για το πώς διαμείβεται.
Η εικόνα που έχουμε εμείς και από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα των
εκπαιδευτικών, είναι ότι διάλογος και διαπραγμάτευση σημαίνει κάθεσαι κάτω,
βάζεις τα επιχειρήματά σου, βάζει η άλλη πλευρά τα επιχειρήματά της, γίνεται
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μια σοβαρή κουβέντα, υπάρχει μια σύνθεση, όπου μπορεί να υπάρξει. Εδώ δε
νομίζω ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και δεν οδηγεί και πουθενά, οδηγεί
δηλαδή κάθε φορά ο επόμενος Υπουργός να αλλάζει του προηγούμενου.
Ένα στοιχείο σε σχέση με όλα αυτά και σε σχέση και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποτίθεται ότι η εκπαίδευση, η συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι
συμπληρωματική. Αυτό τελικά όμως είναι ένα ψέμα.
Το καινούργιο μνημόνιο, αυτό το επικαιροποιημένο όπως το
λέμε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε χάσει και την αρίθμηση, 4, λέει ότι ορίζεται
υποχρεωτικά μία επιτροπή τις προτάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένη η
ελληνική κυβέρνηση να τις υλοποιεί. Ουσιαστικά δηλαδή να υλοποιούμε τις
προτάσεις του ΟΟΣΑ, αυτοί φαίνεται ότι έχουν αναλάβει σε αυτή την
Επιτροπή, να υλοποιούνται από την ελληνική κυβέρνηση. Ουσιαστικά και
αυτό δηλαδή έχει καταρρεύσει.
Πάω σε επιμέρους ζητήματα άλλα. Αυτά τα χρήματα που
υπάρχουν και επανέρχομαι σε αυτό, πώς αξιοποιούνται; 42 εκατομμύρια
ευρώ για πληροφόρηση και δημοσιότητα. Κοιτάξτε να δείτε, το είχα πει και
στην προηγούμενη Επιτροπή, είναι πρόκληση σήμερα όταν ο ελληνικός λαός
χειμάζει με αυτή τη λιτότητα, όταν οι μισθοί των εκπαιδευτικών αλλά και των
άλλων εργαζομένων μειώνονται και θα ξαναμειωθούν, να διατίθενται απ’ αυτά
τα χρήματα έστω που υπάρχουν, χρήματα για πληροφόρηση, για συμβούλους
και παρασυμβούλους, για πράγματα που μπορούν να γίνουν απ’ τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και απ’ τα επιστημονικά Ινστιτούτα που
έχει το Υπουργείο Παιδείας.
Οι αποτυπώσεις, οι έρευνες της κοινής γνώμης στις εταιρείες
που κάνουν τα γκάλοπ για τις εκλογές και πάει λέγοντας. Και δεν είναι μόνο τα
κομμάτια που είναι στην Τεχνική Βοήθεια, γιατί αυτή την απάντηση πήραμε
από το Υπουργείο Παιδείας, ότι αυτά είναι τα 42 εκατομμύρια, που βεβαίως
μερικά απ’ αυτά είναι όντως Τεχνική Βοήθεια, εννοώ για τη διαχείριση κλπ.
∆ε μιλάμε γι’ αυτά. Μιλάμε γι’ αυτά που διατίθενται για
δημοσιότητα. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο αυτά. Σε κάθε υποπρόγραμμα. Εμείς
έχουμε ζητήσει αναλυτικά και έχουμε πάρει κάποια στοιχεία, όχι όλα βέβαια,
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αλλά έχουμε πάρει κάποια στοιχεία, για επιμέρους προγράμματα που
γίνονται, σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα υπάρχει ένα κομμάτι πληροφόρησης.
∆ηλαδή στο πρόγραμμα της αξιολόγησης των σχολείων που
υπάρχουν 100 χιλιάδες για δημοσιότητα, στο πρόγραμμα για την αποτύπωση
της ΤΕΕ υπάρχουν 50 χιλιάδες για δημοσιότητα. Και ένα σημείο εδώ, αυτό
γιατί μας έχει απασχολήσει αρκετά, στο πρόγραμμα της αποτύπωσης, επειδή
είναι και ο κ. Κουλαϊδής εδώ, έχουν γίνει δεκάδες αποτυπώσεις.
Ο κ. Κουλαϊδής ήταν Πρόεδρος του ΚΕΕ. Έχει βγάλει νομίζω…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιπρόεδρος για την ακρίβεια.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Εντάξει, αλλά επικεφαλής ουσιαστικά. Είναι όπως σε
κάποιες εταιρείες που ο Αντιπρόεδρος είναι πιο μπροστά από τον Πρόεδρο.
Αυτό είναι σχόλιο, δεν χρειάζεται. Έχουν γίνει αποτυπώσεις και για την
τεχνολογική εκπαίδευση. ∆ε χρειάζονται συνέχεια αποτυπώσεις. Ξέρετε, στην
Ελλάδα απ’ αυτά τα κονδύλια και θα σας πω και άλλα στοιχεία γιατί πολλές
φορές νομίζετε ότι λέμε υπερβολές, νομίζω λέμε λιγότερα τελικά απ’ αυτά που
πραγματικά γίνονται, όλο αποτυπώσεις κάνουμε.
Θυμίζω για το ίδιο θέμα, για την επαγγελματική εκπαίδευση,
θυμίζω την προηγούμενη αποτύπωση, θυμίζω τις αποτυπώσεις του ΤΕΕ,
θυμίζω το πρόγραμμα το Action Plan για την ΤΕΕ. Εμείς είπαμε ότι ένα
ανάξιον Plan. Και να σας πω και ορισμένα στοιχεία ποια είναι η κατάσταση
σήμερα, για να μην λέμε και τις θεωρητικολογίες μόνο.
Υποτίθεται απ’ όλα αυτά τα προγράμματα το ΕΣΠΑ και τα
ΕΠΕΑΕΚ τα προηγούμενα, ότι η κατεύθυνση ήταν να ενισχυθεί η
επαγγελματική εκπαίδευση που είναι απαξιωμένη στην Ελλάδα. ∆είτε πως
ενισχύθηκε. Το 1995 στην Α’ τάξη του Λυκείου ήταν 42 χιλιάδες μαθητές και το
2010 είναι 25 χιλιάδες μαθητές.
Και αν μου πείτε ότι είναι αυτό απόλυτο νούμερο, θα σας πω και
την αναλογία, ότι η αναλογία μαθητών το 1995, πριν δηλαδή την
προηγούμενη μεταρρύθμιση, ήταν 30% περίπου και σήμερα είναι 23%
περίπου. Αυτή είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που
υποτίθεται δόθηκαν κονδύλια και ξαναδίνονται κονδύλια.
Έχουμε

από

προγράμματα

του

ΕΣΠΑ

απλήρωτους

εκπαιδευτικούς. Έχουμε απ’ το πρόγραμμα της Πρόσθετης ∆ιδακτικής
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Στήριξης τους εκπαιδευτικούς που τους έβαλε το Υπουργείο Παιδείας να
κάνουν τους διαχειριστές του προγράμματος, τους ∆ιευθυντές του σχολείου
δηλαδή ή τους επικεφαλείς, να είναι απλήρωτοι μέχρι σήμερα και να τους λέει
η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορώ να δώσω λύση, πηγαίνετε στα δικαστήρια.
Αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
Πάω στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Και εδώ
έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις αναλυτικές για την επιμόρφωση,
πως τη βλέπουμε, οι οποίες έχουν ριχθεί στον κάλαθο των αχρήστων εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Αντ’ αυτού σχεδιάζεται μια επιμόρφωση που ουσιαστικά
πάνε όλα τα χρήματα, εκτός βεβαίως από τις επιμέρους της εισαγωγικής των
νέων τεχνολογιών. Μιλάω για το κεντρικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το
μείζον όπως το λέει το Υπουργείο Παιδείας.
Ουσιαστικά όλα τα χρήματα θα δοθούν για να ενημερωθούν οι
εκπαιδευτικοί και να γίνει προπαγάνδα για το νέο λύκειο. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Όπως αυτή ήταν η πραγματικότητα και στο προηγούμενο
ΕΠΕΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Όλα τα χρήματα θα πάνε
και το λέω για καμία ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα
Πανεπιστήμια με τη συμβολή των ΠΕΚ όπως λέει η ΟΛΜΕ, ετήσια, με
απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, σε όλα τα αντικείμενα που χρειάζεται
να είναι.
Θα πάρει αυτά τα χρήματα και είναι κρίμα ένα ακόμα μεγάλη
κονδύλι όπως και την προηγούμενη φορά, να σπαταληθεί απλώς για την
ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την προπαγάνδιση του νέου σχολείου.
Είναι κρίμα πραγματικά.
Και επειδή εδώ πέρα το πρόγραμμα λέει μέσα ότι ενισχύονται οι
ξένες γλώσσες, υπενθυμίζω ότι πριν λίγες μέρες και χωρίς καμία διαβούλευση
ή διαπραγμάτευση όπως διατείνει το Υπουργείο Παιδείας, πήρε μια
απαράδεκτη απόφαση για την υποβάθμιση των ξένων γλωσσών, ενώ τον
προηγούμενο χρόνο λέγαμε τι καλή που είναι η πολυγλωσσία και πόσο θα την
αυξήσουμε. Και αυτό το θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποβάθμιση
των ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο και στο δημοτικό και στο λύκειο. Είναι
γνωστή η απόφαση, δεν επιμένω.
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Λέει εδώ το πρόγραμμα ότι θα ενισχυθεί η ενισχυτική
διδασκαλία. Πού είναι η ενισχυτική διδασκαλία που έχει καταργηθεί,
εξαφανιστεί από τα γυμνάσια; ∆εν υπάρχει ούτε ένα ευρώ. Γιατί δε διατέθηκαν
αφού προβλεπόταν ενισχυτική διδασκαλία εδώ και τρία χρόνια που είναι το
πρόγραμμα, το 2007, ’09, ’10, ’11, ’12;
Γιατί δε διατέθηκε ούτε ένα ευρώ για την ενισχυτική διδασκαλία
στα γυμνάσια; Γιατί έχουμε αυτή την αύξηση της σχολικής διαρροής; Γιατί
στην επαγγελματική εκπαίδευση που υποτίθεται ότι έχουν δοθεί τόσα χιλιάδες
κονδύλια, αλλά βέβαια δεν πήγαν στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και
στους μαθητές, πήγαν αλλού, γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαρροή; 40%
διαρροή μέτρησα χθες στα εσπερινά ΕΠΑΛ. 40% διαρροή.
Βεβαίως τα εσπερινά σχολεία κλήθηκαν να δίνουν εξετάσεις το
πρωί. Τόσο στηρίζει αυτή η πολιτεία τους εργαζόμενους μαθητές. Πιστεύουμε
ότι χρειάζεται συνολική ανακατανομή του προγράμματος. Έχουμε τις γενικές
μας διαφωνίες, τις καταθέτουμε, αλλά καταθέτουμε και συγκεκριμένες
προτάσεις. Αλλά και αυτές δυστυχώς εδώ και 8 χρόνια που είμαστε στην
Επιτροπή και που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την ΟΛΜΕ και καταθέτουμε
συγκεκριμένες προτάσεις, στον κάλαθο των αχρήστων πάνε.
Συνολική

ανακατανομή

του

προγράμματος.

Σε

συνθήκες

οικονομικής κρίσης, σε συνθήκες μνημονίου, αυτό απαιτείται, συνολική
ανακατανομή του προγράμματος. Ό,τι είναι η καλύτερη δημοσιότητα και
πληροφόρηση του κόσμου, είναι να δει να φτιάχνεται ένα σχολείο. Και βάλτε
και την ταμπέλα απέξω ότι φτιάχτηκε με τα χρήματα αυτά. Κανείς δεν έχει
αντίρρηση. Ή να βγάλουμε ένα βιβλίο. Και βάλτε και από πίσω ότι τυπώθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρήματα τέτοια. ∆εν έχουμε καμία αντίρρηση.
Αλλά το να βγαίνουν φυλλάδια, να πληρώνονται σύμβουλοι και
παρασύμβουλοι απ’ αυτά τα χρήματα και ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι
στην Ελλάδα να μειώνουν συνέχεια τους μισθούς τους και όχι μόνο να
μειώνουν τους μισθούς, να κλείνουμε σχολεία, η ελληνική εκπαίδευση να
μειώνουμε τις δαπάνες της, γιατί αυτά γίνονται συγχρόνως, μείωση των
δαπανών, κόψιμο των μισθών, κλείσιμο σχολείων, αθλητικών σχολείων.
Μουσικά ακούσαμε χθες μια εγκύκλιο που μειώνει τους μαθητές.
∆ηλαδή ό,τι είναι λίγο πιο ακριβό θα το κλείσουμε. Εκεί οδηγεί αυτή η
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πολιτική. Η πολιτική του 223 στην εκπαίδευση οδηγεί σε βαρύτατο χειμώνα
την ελληνική εκπαίδευση και βεβαίως την ελληνική κοινωνία.
Επειδή είπα και πριν η απόφαση της ΟΛΜΕ είναι αυτή και για
όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση αυτή θα είναι η στάση μας. Επειδή επιχειρείται
από το Υπουργείο Παιδείας, ευχόμαστε να αλλάξει την απόφασή του. Επειδή
επιχειρείται η παραχάραξη της έκφρασης των εργαζομένων, η εκπροσώπηση
έχει λυθεί από το 1987 και ξέρετε σε τι αναφέρομαι, θα καταθέσω τη δήλωση
της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ για την παράτυπη συμμετοχή της ΟΛΤΕΕ και θα
αποχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κ. Κονταξής.
Α. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Είμαι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και στις
προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής και στην 1η, είχαμε ασχοληθεί με
ένα θέμα και θα ήθελα πάλι με τα καινούργια δεδομένα να το ξαναθέσω,
ελπίζοντας ότι θα βοηθήσουμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο γενικά όχι μόνο τη
∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία μπορεί να τα ξέρει αυτά τα στοιχεία, αλλά και
όλους τους φορείς υλοποίησης οι οποίοι παρευρίσκονται στο τραπέζι, αλλά
και άλλους φορείς.
Είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες Επιτροπές και είχαμε
αναλύσει τις ιδιαιτερότητες του παράδοξου της απασχόλησης στην Ελλάδα,
αυτό το οποίο συνίσταται στην απαξίωση των επιστημόνων από την ελληνική
αγορά εργασίας. Αυτό το οποίο δε συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του ΟΟΣΑ
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε θέσει.
Αυτό

που

ακούγεται

στην

ελληνική

κοινωνία

ότι

όσο

περισσότερο σπουδάζεις ίσως έχεις λιγότερες ευκαιρίες που έχει ανατρέψει,
αναστρέψει εντελώς ό,τι συμβαίνει διεθνώς και ό,τι αναφέρεται στα
ντουκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ, ισχύει, ίσχυε πριν την
κρίση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ιδιαιτέρως όσον αφορά τους νέους
επιστήμονες.
Το φαινόμενο δηλαδή σε πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες
χώρες οι νέοι επιστήμονες, ενώ έχουν περισσότερα προσόντα, να μη
βρίσκουν ανταπόδοση των δυνατοτήτων τους. Εξετάσαμε κατά την περίοδο
της κρίσης τι συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο. Θέλαμε να σας πούμε αυτά τα
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θέματα. Νομίζω ότι επιβεβαιώνουν αυτό το παράδοξο της απασχόλησης με
πολύ πιο έντονο τρόπο.
Πρώτο συμπέρασμα που βγάλαμε είναι ότι η χώρα μας κατά την
περίοδο της κρίσης δεν έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει την ύφεση. Όλη η
ύφεση περνάει στην ανεργία. Είμαστε στην τρίτη θέση διεθνώς ως προς το
ποσοστό αύξησης των ανέργων απ’ την αρχή της κρίσης και μιλάω 20072010. Η εισήγησή μας είναι γραπτή, στάλθηκε χθες το βράδυ, η επιτροπή θα
την έχει.
Έχουμε την τέταρτη χειρότερη επίδοση ως προς τη σχέση
μεταβολών ανεργίας – ΑΕΠ και παράλληλα βρισκόμασταν μέσα στις 5 χώρες
όπου απ’ την αρχή της κρίσης στο σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκαν οι ώρες
απασχόλησης εργαζομένων χαμηλών προσόντων, σύμφωνα με διεθνή
στοιχεία του ΟΟΣΑ που παραθέτουμε.
Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
κρατάμε κατά επίπεδο εκπαίδευσης απ’ το 1998 μέχρι σήμερα, παρατηρούμε
ότι συνέβαινε το εξής: με τόσες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην
εκπαίδευση, με τόσα χρήματα τα οποία πέσανε στην ελληνική αγορά και με
μια εποχή κερδοφορίας για την ελληνική αγορά, η ανεργία των επιστημόνων
παρέμενε σταθερή.
Αντίθετα,

ενώ

των

αποφοίτων

ΑΕΙ

και

των

κατόχων

διδακτορικού μεταπτυχιακού όπως φαίνεται σε διάγραμμα που παραθέτουμε,
σε όλες τις άλλες κατηγορίες υπήρχε μια συνεχής πτώση της ανεργίας και
αυτό βέβαια, τουλάχιστον αυτό ήταν θετικό. Σε επίπεδο πριν την κρίση να
είναι περίπου ίδια τα ποσοστά ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού, είτε έχεις
πτυχίο, είτε έχεις διδακτορικό, είτε είσαι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης, είτε
είσαι απόφοιτος… τα πάντα ίδια.
Με την κρίση, δηλαδή στο 2008 υπήρξε προφανώς όπως
περιμένει κανείς μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας των εργαζομένων χαμηλών
προσόντων, μια σταθεροποίηση αυτών που είχαν υψηλά προσόντα, άρα
μέσα στο 2011 με τα καινούργια στοιχεία φαίνεται ότι αυξάνεται ραγδαία και
αυτών η ανεργία.
Το κύριο πρόβλημα βεβαίως υπάρχει στους νεοεισερχόμενους
στο επάγγελμα. ∆ε θα πω όλα τα στοιχεία. ∆ύο μόνο στοιχεία. Ενώ η ανεργία
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των νέων 25-29 ετών για το σύνολο του πληθυσμού είναι 22%, με στοιχεία
του πρώτου τετραμήνου του 2011, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού έχουν ανεργία
32%, οι απόφοιτοι ΑΕΙ 28%, οι απόφοιτοι ΤΕΙ 27%, οι απόφοιτοι μέσης
εκπαίδευσης 24%, οι απόφοιτοι γυμνασίου 22% και οι απόφοιτοι δημοτικού
16%. Είναι πλήρης αναστροφή της ανεργίας της πυραμίδας που συμβαίνει
διεθνώς.
Να το πούμε για την ίδια κατηγορία νέων 25 μέχρι 29 ετών, πως
άλλαξε η ανεργία τους κατά την περίοδο της κρίσης. Στους κατόχους
διδακτορικού και master απ’ το 2009 μέχρι το 2011 αυξήθηκε η ανεργία 200%,
στους κατόχους ΑΕΙ 79%, στους αποφοίτους ΤΕΙ 77%, λυκείου 74% και
αυξήθηκε του γυμνασίου.
Μήπως συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι ανάλογο;
Καταρχήν γνωρίζουμε όλοι - δε θα καθυστερήσει πολύ αλλά νομίζω είναι
χρήσιμο - ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο το 2020 οι απόφοιτοί της 30
έως 34 ετών, οι νέοι ηλικίας 30 έως 34 ετών το 2020, να είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 40%.
Το ερώτημα είναι, ισχύει αυτό για μας, για την Ελλάδα; Είναι ένα
ερώτημα που θα ήθελα να απαντηθεί. Και αν ισχύει, πώς το αντιμετωπίζουμε;
Είδαμε τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη. ∆εν έχουν καμία
σχέση με χαμηλά – υψηλά προσόντα κλπ. Είναι το ανάστροφο, εντελώς
αντίστροφο απ’ ότι συμβαίνει στον μέσο όρο της Ευρώπης.
Πήραμε όμως την Ισπανία που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
ανεργίας να δούμε μήπως εκεί συμβαίνει αυτό; ∆υστυχώς ενώ η Ισπανία έχει
για το σύνολο του πληθυσμού διπλάσια ανεργία απ’ την Ελλάδα, γιατί τους
επιστήμονές της τους κρατάει σε πολύ καλύτερη θέση, περίπου το ίδιο
ποσοστό με την Ελλάδα, για δε τους νέους επιστήμονες είμαστε καθαρά
πρώτοι σε ανεργία. Να μην αναφέρω άλλα στοιχεία.
Πιστεύουμε, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες και στην 1η
Επιτροπή, ότι θα πρέπει ακόμα πιο έντονα να υποστηρίξουμε τους νέους
επιστήμονες να μπουν στην αγορά εργασίας. Συνολικά, τους αποφοίτους της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και δεν εννοώ μόνο προγράμματα δράσης κλπ.
Εννοώ και με την επιλεξιμότητα, εννοώ και να κάνουμε παρέμβαση και στα
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άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, γιατί εμείς είμαστε ο χώρος που πρέπει
αυτό να το βροντοφωνάξουμε.
∆ε φταίει κυρίως η εκπαίδευση. Η αγορά φταίει που μπορούσε
να ήταν κερδοφόρα χωρίς να επενδύει στην επιστήμη τόσα χρόνια. Ένα
στοιχείο, δύο μάλλον απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι πιθανόν να τίθενται.
Αξίζουν οι επιστήμονες στην Ελλάδα κάτι τέτοιο; ∆ηλαδή να τους
επιχορηγήσουμε αξίζουν ή είναι άχρηστοι; Γιατί κυκλοφορεί λαϊκά και μια
τέτοια άποψη.
Αν ψάξουμε να βρούμε τα τελευταία χρόνια μια καλή
ανακοίνωση, εκτίμηση, δημόσιου οργανισμού για την Ελλάδα, θα είναι λίγο
δύσκολο, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πριν 15 μέρες
βγήκε η τελευταία έρευνα για την καινοτομία στην Ευρώπη, η οποία αναφέρει
τα εξής: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση ως προς την παραγωγή
επιστημονικής γνώσης, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επιστήμονές μας δηλαδή παράγουν επιστημονική γνώση και
συγχρόνως αυτοί τη διαβάζουν, την παραπέμπουν οι άλλες έρευνες. Είναι
αξιόλογη δηλαδή, δεν έχουμε ποσότητα, έχουμε και ποιότητα. Η έρευνα στην
Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας με το δεδομένο του μικρού
αριθμού

ερευνητών

και

θα

λέγαμε

και

με

το

χαμηλό

ποσοστό

χρηματοδότησης, κυρίως απ’ τον ιδιωτικό τομέα.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ηγεμονική θέση σε σχέση με τη
συμμετοχή της στο 7ο πρόγραμμα – πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όμως
ο ιδιωτικός τομέας υστερεί δραματικά ως προς τη ζήτηση και χρηματοδότηση
της έρευνας. Άρα, να πω κάτι αισιόδοξο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί
έχουμε πολλούς επιστήμονες και καλούς επιστήμονες, παρά τις αλλαγές που
βεβαίως πρέπει να γίνουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για να το
βελτιώσουμε αυτό.
∆εν ξέρω εγώ καμιά άλλη έρευνα που να μου λέει κάτι αντίθετο.
∆ε θα πω αυτό που ξέρουμε όλοι. Όποιος πάει έξω, σκίζει. Είτε στον ιδιωτικό
τομέα, είτε σε έρευνα. Άρα, δεν μπορώ να επικαλεστώ αυτό ως στοιχείο.
Κάνουμε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες δεν θα αναφερθώ
αναλυτικά, αλλά αυτή είναι η ουσία τους.
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Παντού, όταν δηλαδή κάποιος πάρει ένα πρόγραμμα, αν δεν
έχει το επιστημονικό δυναμικό να το υλοποιήσει, να μην του το δώσουμε. Να
υπάρξουν δράσεις κλπ. ∆ε θα επιμείνω άλλο στις προτάσεις. Μια
παρατήρηση για το Ψηφιακό Σχολείο. Πραγματικά βλέπουμε για πρώτη φορά
πρέπει να πετύχει το Ψηφιακό Σχολείο.
Για πρώτη φορά προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση
στην Ελλάδα, ξεκινώντας από πού; Βεβαίως απ’ την εκπαίδευση. Είναι θετικό.
Θέλουμε να επισημάνουμε όμως το εξής: Είναι πολύ απαιτητικό και φιλόδοξο
όντως το πρόγραμμα και πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην τελευταία έρευνα για
την ανταγωνιστικότητα της Πληροφορικής, η Ελλάδα κατρακύλησε σε θέσεις
πίσω από το Τρινιντάντ, την Ταϊλάνδη, τη Νότιο Αφρική, τον Παναμά και την
Κολομβία.
Είναι η έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Όσο και
αν έχει μια πολιτική διάσταση και πίεση μια τέτοια έρευνα, ιδιαίτερα στα hard
στατιστικά, στα σκληρά στατιστικά που λέμε, είναι καταλυτική η κατάσταση.
∆ηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καταπληκτικό, καινοτόμο, το οποίο
ούτε ο δημόσιος τομέας όπως λέει αναλυτικά η έρευνα με τα στοιχεία που
παραθέτω και βεβαίως ούτε ο ιδιωτικός κατά διάνοια, είναι ανταγωνιστική για
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση γιατί πρέπει να πετύχει
αυτό το πρόγραμμα, ότι χρειάζεται να μην το πω επιτροπή, να το πω
παρατηρητήριο, να το πω μια ομάδα δράσης, διεπιστημονική, η οποία να
κάνει συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος και να προτείνει λύσεις για τα
προβλήματα που σίγουρα θα υπάρξουν στην υλοποίηση. Να βοηθήσει
οργανικά ενταγμένο με τις αλλαγές στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση.
Τα άλλα θέματα, μόνο τους τίτλους αναφέρω, θα τα δείτε, δεν
είναι ανάγκη να γνωρίζει πλήρως. Το νέο σχολείο, το παράδειγμα του
μαθήματος της Τεχνολογίας, εκεί έχουμε ένα παράπονο γιατί σε παλιές
προτάσεις που κάναμε για να ενισχυθεί αυτό το μάθημα, μια εκτίμηση της
πολιτείας, αν παρόλα αυτά δεν φαίνεται να αξιοποιείται η θετική και αρνητική
εμπειρία το τονίζουμε, που υπήρχε απ’ τους εκπαιδευτικούς πάνω σε αυτό το
μάθημα. Και κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση που πιθανόν να βοηθήσει.

31

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 22/6/2011

Και η τελευταία πρότασή μας είναι για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα της
ειδικότητάς τους. Έχουν περάσει πολλά προγράμματα τα οποία δεν αγγίξανε
αυτό το κρίσιμο θέμα, ιδιαίτερα την εργαστηριακή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Κάνουμε μια πρόταση. Ελπίζουμε να τη βρείτε χρήσιμη και
είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερα. Συγνώμη για το χρόνο που πήρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η Γενική Γραμματέας
Ισότητας Φύλων η κα Στρατηγάκη.
Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι,
αγαπητοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αγαπητές φίλες και
φίλοι, κύριοι και κυρίες, θα έλεγε κανείς ότι στο χώρο της εκπαίδευσης δεν
υπάρχει διάκριση λόγω φύλου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η καθολική
εκπαίδευση επιτρέπει και στα αγόρια και στα κορίτσια να μπουν στο σχολείο
με τους ίδιους όρους.
Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με αδιάβλητες
εξετάσεις και πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε περισσότερες
απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γυναίκες απ’ ότι άντρες. Έτσι, με την
πρώτη ματιά θα πει κανείς ότι δεν υπάρχει διάκριση φύλου, γιατί η Γραμματεία
Ισότητας βρίσκεται εδώ και προσπαθεί να εξετάσει και το πρόγραμμα αυτό
από πλευράς φύλου και να δει τι μπορεί να γίνεται.
Όμως, όταν τα δει κανείς από πιο κοντά και το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η έρευνα,
η επαγγελματική κατάρτιση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, έχουν
έντονη ένφυλη διάσταση, προετοιμάζουν, κατευθύνουν τα αγόρια και τα
κορίτσια σε διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές, αλλά και σε διαφορετικές
δυνατότητες σταδιοδρομίας.
Θέλω να επισημάνω ότι αυτές τις παρατηρήσεις τις έχει λάβει
πολύ καλά υπόψη του ο σχεδιασμός του Γ’ ΚΠΣ που έγινε το 2000 και γι’ αυτό
όπως θυμάστε όλες και όλοι, υπήρχαν πάρα πολλά προγράμματα
δεσμευμένα με κονδύλια για την προώθηση της ισότητας και της πρόσβασης
των γυναικών στην αγορά εργασίας και μεγάλα προγράμματα για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση
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εκπαιδευτικών στα θέματα ισότητας των φύλων, σχεδόν στο σύνολο των
σχολείων της χώρας.
Νέα εγχειρίδια παρήχθησαν, βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και οι
επαγγελματικοί σύμβουλοι των ΑΣΕΠ, ΚΥΣΕΠ κλπ, έκαναν μια επιμόρφωση
και ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα. Αυτό το υλικό του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το
οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας καταρχήν για τη συγκέντρωση και την προβολή και εμείς
ως Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σας ενημερώνω ότι έχουμε μία
βιβλιοθήκη την οποία ψηφιοποιούμε και θα εντάξουμε όλο το υλικό εκεί, αλλά
ταυτόχρονα σε συνεργασία με το νέο Οργανισμό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, το οποίο είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο της δευτεροβάθμιας,
θα έχουμε μια στενή συνεργασία να δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε
πραγματικά αυτό το υλικό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και
το υλικό που παρήχθη από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, δηλαδή για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η έρευνα για το φύλο, τα προγράμματα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ κλπ, μέσα
απ’ τη βιβλιοθήκη μας που έχει στόχο να ψηφιοποιήσει και να συλλέξει την
γκρίζα βιβλιογραφία και την παραγωγή του ερευνητικού υλικού, θα
αξιοποιηθεί.
Ας έρθουμε τώρα στο πρόγραμμα αυτό. Απλώς ανέφερα το
παρελθόν για να δώσω και κάποιες δυνατότητες για το παρόν. Εδώ θέλω να
εντοπίσω κάποια σημεία που σε αυτό το πρόγραμμα απ’ τη μια μεριά
προωθούν την ισότητα και θα ήθελα να είναι σαφώς αυτό διατυπωμένο, αλλά
και κάποια άλλα σημεία στα οποία μπορεί η συνεργασία μας με το Υπουργείο
Παιδείας και με τη ∆ιαχειριστική Αρχή να ενταθεί εφόσον τώρα το θεσμικό
πλαίσιο έχει αποκατασταθεί και το δικό τους, αλλά και το δικό μας στη
Γραμματεία Ισότητας, γιατί και εμείς περάσαμε από κάποια Υπουργεία.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να επισημάνω κάποιες διαστάσεις
του προγράμματος που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για τα θέματα ισότητας των
φύλων. Πρώτα-πρώτα το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο και η
έμφαση που δίνεται στο ολοήμερο σχολείο για μας είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Καλώς ή κακώς οι γυναίκες υφίστανται πολύ μεγάλο βάρος της
φροντίδας των παιδιών. ∆εν θα έπρεπε να είναι θέμα γυναικών, θα έπρεπε να
είναι θέμα και των δύο γονέων.
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Όμως το ολοήμερο σχολείο στην πράξη όσο περισσότερα
ολοήμερα σχολεία φτιάχνουμε, τόσο διευκολύνουμε τις γυναίκες στην
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Άρα, λοιπόν, ένα κρατούμενο, θεωρούμε
ότι πράγματι η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου βοηθάει την ισότητα των
φύλων.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να
εντείνουμε τη συνεργασία μας και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και σε επίπεδο
διαχειριστικό,

είναι

το

ζήτημα

της

επαγγελματικής

κατάρτισης.

Η

επαγγελματική κατάρτιση και η Πρακτική Άσκηση, είτε η οποία έχει σχέση
ακόμα και η Πρακτική Άσκηση και στα Πανεπιστήμια, είναι τομείς στους
οποίους δράσεις για την ισότητα των φύλων μπορούν να εφαρμοστούν.
Η κατεύθυνση των γυναικών σε επαγγέλματα στα οποία η
πλειονότητα είναι άνδρες και ανάποδα, το λέω και το ανάποδα των ανδρών σε
επαγγέλματα γυναικεία, η μείωση δηλαδή του επαγγελματικού διαχωρισμού
της αγοράς εργασίας μέσα απ’ τα προγράμματα και την ενθάρρυνση
αμφοτέρων των φύλων στην αντίθετη κατεύθυνση, φέρνουν ισότητα και στην
αγορά εργασίας, αλλά και πιο ισορροπημένη κοινωνία όταν δεν υπάρχουν τα
στερεότυπα του φύλου στο επάγγελμα.
Έτσι, λοιπόν, είμαστε διατεθειμένες να συνεργαστούμε με τους
αντίστοιχους φορείς που θα αναπτύξουν σε αυτό τον τομέα προγράμματα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως το «Ι∆Ε» και το «ΕΚΕΠ» κλπ. Το τρίτο
σημείο είναι το θέμα της έρευνας. Είπα και προηγουμένως ότι στο Γ’ ΚΠΣ
στηρίχθηκε πάρα πολύ η έρευνα για το φύλο μέσα από συγκεκριμένα
κονδύλια του ΠΥΘΑΓΟΡΑ και του ΑΡΧΙΜΗ∆Η νομίζω.
Τι γίνεται τώρα. Είμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, στο βαθμό που θα τοποθετηθούν συγκεκριμένες
θεματικές για την έρευνα, για την ανάπτυξη της Έρευνας, να ληφθεί υπόψη
και το θέμα της έρευνας του φύλου, όπως επίσης και το θέμα της συμμετοχής
των γυναικών στις ερευνητικές ομάδες. Παλιά η Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας είχε αναπτύξει μια τέτοια πρακτική. Πρέπει ίσως να το
ξαναδούμε από κοντά.
Το τέταρτο θέμα το οποίο θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μία
διαπραγμάτευση, μάλλον όχι διαπραγμάτευση, διερεύνηση της δυνατότητας
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επιλεξιμότητας, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει τη δια βίου μάθηση
του προγράμματος αυτού με την Ψηφιακή «Σύγκλιση». Πρόκειται για ένα έργο
το οποίο έχουμε σχεδιάσει, δεν έχουμε φτάσει στη φάση να ολοκληρωθεί όλη
η διαδικασία της επιλεξιμότητας, αυτό είναι αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό
που εδώ έχουμε εκπρόσωπο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, γιατί η «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανήκει σε αυτό.
Η ιδέα είναι να μειώσουμε το τεράστιο ψηφιακό χάσμα που
έχουμε στην Ελλάδα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, δίνοντας τη δυνατότητα
μίας επιμόρφωσης γυναικών που είναι εκτός αγοράς εργασίας και θέλουν να
μπουν, είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν είναι πολύ κοντά στην ψηφιακή
επανάσταση, μέσα απ’ την παροχή «ΠΣ» και επιμόρφωσης, να μπορέσουν να
αναπτύξουν τη δυνατότητα και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, αλλά και
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Αυτό είναι το τέταρτο σημείο. Και το πέμπτο σημείο που θέλω να
πω, είναι το θέμα των σπουδών φύλου. Σπουδές φύλου στα Πανεπιστήμια.
Μόλις ολοκληρωθεί ο νέος νόμος και εν πάση περιπτώσει λήξει το θέμα του
νέου θεσμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, νομίζω ότι θα πρέπει να
ξαναδούμε με το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα το Γενικό Γραμματέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, πως θα μπορέσουμε να προωθήσουμε θέματα
σπουδών φύλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έρευνα και η
ανάπτυξη των σπουδών φύλου.
Συνοπτικά ανέφερα αυτά τα σημεία. Ευελπιστώ ότι η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που αποτελείται τυχαίως μόνο από γυναίκες,
αποκλειστικά από γυναίκες και όχι μόνο απλώς γυναίκες, ευαισθητοποιημένες
στα θέματα ισότητας των φύλων και με την Υπουργό προφανώς η οποία ήταν
πίσω από τη μεγάλη έμφαση που έδωσε το Γ’ ΚΠΣ στα θέματα ισότητας των
φύλων ως Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 που σχεδιάζονταν το
Γ’ ΚΠΣ.
∆εδομένων αυτών των συνθηκών πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια
μέρα θα έχουμε να δώσουμε έναν απολογισμό πολύ πιο σημαντικό στα
θέματα ισότητας των φύλων, γιατί όπως ξέρουμε η ισότητα των φύλων δεν
είναι υπέρ μόνο των γυναικών όπως πολλοί και πολλές νομίζουν. Είναι υπέρ
της κοινωνίας, γιατί και οι άντρες έχουν να κερδίσουν από μια πιο
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ισορροπημένη

κοινωνία,

απαλλαγμένη

από

τα

στερεότυπα

και

τις

υποχρεώσεις που δίδονται συγκεκριμένα σε άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει απ’ ότι έχω δει
άλλη τοποθέτηση. Επειδή δε βλέπω, θα μας πείτε το όνομά σας.
Π. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ: Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Γραμματείς, κύριοι
εκπρόσωποι

των

φορέων,

κυρίες

και

κύριοι,

θα

προσπαθήσω

να

αντιπαρέλθω με δύο στοιχεία που θα παραθέσω τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις
της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή μας
στην Επιτροπή.
Έτσι κι αλλιώς στην πρώτη ένσταση που είχε κάνει στην
προηγούμενη συνεδρίαση η ΟΛΜΕ εμείς έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας και
αντικρούουμε τις αιτιάσεις. Έχουμε ζητήσει συνάντηση και από την κυρία
Ειδική Γραμματέα την κα Ορφανού. Θα δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη του
θέματος της συμμετοχής μας στην Επιτροπή.
∆ύο στοιχεία όμως έχω να πω. Ο ίδιος ο κ. Κοτσιφάκης ανέφερε
ως ενιαία τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επικαλέστηκε νόμο γι’ αυτό το
σκοπό, ο οποίος είναι ο 1566/’85, μόνο που αυτός ο νόμος αναφέρει την
Ομοσπονδία μας μαζί με την ΟΛΜΕ και μαζί με τη ∆ΟΕ, που
εκπροσωπούνται στους διάφορους φορείς και στα διάφορα Συμβούλια της
εκπαίδευσης.
Επομένως ο ίδιος ο νόμος αναφέρει και εμάς. Πώς τώρα λέει για
ενιαιοποίηση και κατάργηση εξ αντικειμένου της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Τεχνικής Εκπαίδευσης; Ένα δεύτερο που θέλω να παραθέσω στοιχείο είναι,
ότι ωμή πραγματικότητα έχουμε ότι, το αποτυπώνει και η τελευταία βέβαια
μελέτη αποτύπωσης που είχε δώσει η Υπουργός για να γίνει, εντολή, ότι
πράγματι φθίνει η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας. Και σε
νούμερα που είναι κάτω και από το 23%.
Πλην

όμως,

στο

δυναμικό

των

εκπαιδευτικών

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουμε σύνολο 100 χιλιάδες άνθρωποι. Οι
ειδικότητες οι βασικές των μαθημάτων γενικής παιδείας, που είναι γύρω στις
6-7 τον αριθμό, ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών αυτών των ειδικοτήτων
ξέρετε πόσος είναι; Είναι πάνω από 80 χιλιάδες.
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Όλες

οι

υπόλοιπες

ειδικότητες

των

εκπαιδευτικών

που

διδάσκουν στα τεχνικά επαγγελματικά σχολειά μας της χώρας, που είναι
σημειωτέον γύρω στο 65 βασικές ειδικότητες και πλέον είναι οι υπόλοιποι.
Εσείς με το μυαλό σας μπορείτε να καταλάβετε πως σε ένα ∆ιοικητικό
Συμβούλιο 11μελές που είναι η ΟΛΜΕ, υπάρχει μόνο μία ειδικότητα και είναι ο
κ. Κοτσιφάκης, τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Και τουλάχιστον δε φροντίζουν με αυτό τον τρόπο, με την
αναλογικότητα εκπροσώπησης στο Συμβούλιο θεσμικά μέσα απ’ το
καταστατικό της ΟΛΜΕ, να εξουδετερώσουν αντικειμενικά την ΟΛΤΕΕ, η
οποία υπάρχει και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1985. Και πάντα είναι σε
επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους φορείς που ασχολούνται με
την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, που έχουν αντικείμενο την Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση και βέβαια με όλους τους πολιτειακούς φορείς της
χώρας μας. Και τους Υπουργούς και Υφυπουργούς. Όλη την πολιτειακή
ηγεσία.
Εδώ μένει η σημερινή κυβέρνηση να δείξει πραγματικά ότι δε
θέλει να απαξιώσει έναν φορέα ο οποίος είναι επίσημος και ο οποίος
εκπροσωπεί την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Έρχομαι τώρα στα
θέματα της σημερινής μας συνεδρίασης.
Η κυρία Ειδική Γραμματέας αναφερόμενη στην Πρακτική
Άσκηση για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων και των ΕΠΑΣ,
επικαλέστηκε τους Άξονες 4, 5, 6 και ειδικότερα ο Άξονας 4.3.1, μόνο που
εδώ στην αποτύπωση αναφέρεται μόνο τριτοβάθμια, μεταδευτεροβάθμια,
δηλαδή τα ΙΕΚ και η ΕΠΑΣ των άλλων Υπουργείων και ιδιαίτερα του ΟΑΕ∆
και μάλιστα μαθητεία.
Πάντα αναφερόμαστε στην Πρακτική Άσκηση που αφορά τα
τεχνικά επαγγελματικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, πλην όμως ποτέ
δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε πραγματικά αυτό το πράγμα, την
Πρακτική Άσκηση. Και είναι ένα έλλειμμα μεγάλο αυτό. Η αποτύπωση που
προανέφερα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην εισήγηση και
στον πρόλογο, αναφέρει το εξής βασικό και διαχρονικό.
Ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί βασικό
μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα μας και μάλιστα τη σημερινή περίοδο που
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διανύουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση. Επομένως, για την ανάπτυξή της
θα πρέπει να έχουμε τα κίνητρα. Κίνητρο είναι η Πρακτική Άσκηση την οποία
δεν έχουμε. Άρα, το λέμε στα λόγια, το χαρτί δεν το αναφέρει και προπαντός
δεν ενεργείται.
Αίτημα είναι τουλάχιστον στην εξαγγελία που έχει κάνει το
Υπουργείο για το Τεχνολογικό Λύκειο, στο νόμο να αποτυπωθεί και η
Πρακτική Άσκηση για το Τεχνολογικό Λύκειο και μάλιστα να ενεργηθεί, όχι
μόνο να αποτυπωθεί στο νόμο.
Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου πραγματικά έθιξε
ένα πολύ – πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών

και

αναφέρομαι

ιδιαίτερα

στους

Καθηγητές

Τεχνικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα όταν αναφερόμαστε στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δυστυχώς αναφερόμαστε στην τεχνολογία
της πληροφορίας και σε επιμόρφωση εισαγωγική και επιμόρφωση τους
καθηγητές γενικών μαθημάτων.
Στους καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων και επαγγελματικών
ειδικοτήτων, ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι που να αφορά την εξέλιξη της
τεχνολογίας, την ειδικότητά τους, την εκπαιδευτική αποτύπωση αυτής της
νέας τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία κι αυτό είναι ένα τεράστιο
έλλειμμα.
Επομένως

πρέπει

στα

κονδύλια

που

αναφέρεστε

στην

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, να αναφέρετε ειδικά και εδώ κατά καιρούς
βλέπω ότι δε δίδονται προτάσεις. Από πού πρέπει να δοθούν αυτές οι
προτάσεις για τα προγράμματα και από πού πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους
μελέτες,

ώστε

να

υπάρξουν

τέτοια

προγράμματα

εκπαίδευσης

των

εκπαιδευτικών, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; ∆εν έχουμε την
οικονομική δύναμη εμείς να δώσουμε τέτοιου είδους προγράμματα. Πρέπει το
ίδιο το Υπουργείο και η Γραμματεία να κάνουν κάτι γι’ αυτό.
Τέλος, έχω να πω ότι αν θέλουμε να αναπτύξουμε την Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα πρέπει να βρούμε τα κίνητρα αυτά που θα
φέρουν τους μαθητές προς αυτήν και να τους φέρουν όχι επειδή έτσι
προέκυψε ή τέλος πάντων είσαι ένα παιδί το οποίο δεν παίρνεις τα γράμματα,
πήγαινε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πρέπει να είναι συνειδητή
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η επιλογή και το Τεχνικό Επαγγελματικό Σχολείο είναι σχολείο αξιώσεων και
από εκεί, απ’ αυτό το σχολείο, δόξα το Θεό, σε όλο το φάσμα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις σπουδές μπορεί να οδηγηθεί το παιδί,
αλλά μπορεί να γίνει και ένας καλός, άξιος τεχνίτης, με προοπτικές.
Επομένως, δημοσιότητα και διαφήμιση. Ας ξεκινήσουμε απ’ το
Τεχνολογικό Λύκειο που εξαγγέλλει η παρούσα κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι έληξε ο πρώτος κύκλος των παρεμβάσεων. Το λόγο
θα έχει η κυρία Ορφανού για να δώσει κάποιες απαντήσεις, όπου χρειάζεται.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Ήθελα απλώς να δώσω δύο διευκρινίσεις. Να κάνω ένα
σύντομο σχόλιο στην τοποθέτηση του ΤΕΕ και κάποιες διευκρινίσεις στην
τοποθέτηση της ΟΛΤΕΕ και ένα πολύ μικρό σχόλιο για την κα Στρατηγάκη,
για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Ξεκινώ απ’ το τελευταίο.
Να πω ότι όντως έγινε μια προσπάθεια να δούμε ένα
πρόγραμμα δια βίου μάθησης ειδικά για τον ψηφιακό εγγραμματισμό
γυναικών που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες στις οποίες παρατηρείται
πραγματικά χαμηλό ποσοστό ψηφιακού εγγραμματισμού. Κυρία Στρατηγάκη
για σας έλεγα, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό.
Απλώς είμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού για να δούμε τη
βέλτιστη και βιώσιμη λύση. Όσον αφορά την τοποθέτηση του ΤΕΕ, να
επισημάνω και προσπάθησα να δώσω έμφαση και στην τοποθέτησή μου,
έχοντας εντοπίσει αυτό το ζήτημα του πόσο αποτελεσματική σύνδεση με την
αγορά εργασίας έχουν τα προγράμματά μας και πόσο υπάρχουν εκείνοι οι
αποτελεσματικοί θεσμοί για να ενισχύσουν το φοιτητή, το σπουδαστή, το
μαθητή του ΕΠΑΛ για τη μελλοντική του σταδιοδρομία.
Έχουμε κάνει μία ενιαία προσέγγιση στους θεσμούς που
χρηματοδοτούμε που είναι τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, είναι η Πρακτική Άσκηση
και είναι και η επιχειρηματικότητα. Τα αντιμετωπίζουμε ενιαία. Ήδη
συντάσσεται ένα σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση,
ενώ προσπαθούμε, αφενός στηρίζουμε μια οριζόντια δράση δικτύωσης όλων
των Γραφείων ∆ιασύνδεσης και των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Σχεδιάζουμε ποια είναι η αποτελεσματικότερη λύση για τα
Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΙΕΚ και ΕΠΑΛ. Στηρίζουμε δράσεις μεντόρων,
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συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Σας ανέφερα την Κάρτα Καριέρας που δίνει
έμφαση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Και όλα αυτά θα σταθούμε να τα
δούμε υπό την ίδια ομπρέλα, διότι κατανοούμε ότι πέρα απ’ την τεράστια
σημασία που έχει μία ποιοτική εκπαίδευση, πρέπει να δίνει και τα εφόδια
εκείνα στο νέο, ώστε να κατευθυνθεί, αν θέλετε και να δημιουργήσει νέες
επαγγελματικές διεξόδους, αλλά και να κατευθυνθεί σε εκείνες που είναι
καταλληλότερες και στην τωρινή συγκυρία, αλλά αν θέλετε και στη χώρα μας
και στις ιδιαιτερότητές της.
Θα δείτε πόσο συγκροτημένη είναι αυτή η προσπάθεια όταν θα
δείτε και τα πρώτα αποτελέσματα ελπίζουμε και στο πρώτο εξάμηνο του ’12
από την οριζόντια δράση δικτύωσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα Γραφεία
∆ιασύνδεσης.
Και όσον αφορά την Τεχνική Εκπαίδευση να κάνω μια
διευκρίνιση γιατί δεν έγινε κατανοητή. Μέσα στην πρόταση για το Τεχνολογικό
Λύκειο, σε αρκετά σημεία δίνεται έμφαση στο ότι πλέον τα νέα προγράμματα
σπουδών τα οποία θα τα δουλέψουμε και θα τα χρηματοδοτήσουμε από το
πρόγραμμα και θα είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ,
δηλαδή με την ίδια λογική, με πιστωτικές μονάδες, πιο συνδεδεμένα στην
αγορά εργασίας, θα περιλαμβάνουν και την Πρακτική Άσκηση στα ίδια τα
προγράμματα, στη λογική τους.
Εμείς αυτά που θα είδατε, είναι δράσεις που χρηματοδοτούνται
μέχρι σήμερα. Από εδώ και πέρα και βλέπουμε τι μπορούμε να στηρίξουμε
για τους μαθητές, αλλά αυτό που ξεκινάει και θα το δείτε το φθινόπωρο, είναι
στη λογική μίας παρέμβασης που είναι συνολική, που είναι του δικού μας
προγράμματος

και

του

«Ανάπτυξης

Ανθρώπινου

∆υναμικού»,

μία

πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Αναπληρώτρια Υπουργό, το Εισιτήριο
Απασχόλησης, το οποίο στο πρώτο τμήμα του έχει τη λογική ενός κουπονιού
Πρακτικής Άσκησης.
∆ηλαδή το παιδί που έχει τελειώσει το ΕΠΑΛ, να μπορεί να βρει
από μία λίστα επιχειρήσεων, από μία κεντρική καθοδήγηση δική μας, μία
επιχείρηση στην οποία να κάνει Πρακτική Άσκηση και μετά να δούμε, να
στηρίξουμε την κατάρτισή του, επιπλέον κατάρτιση σε αυτή την επιχείρηση και
ίσως και κάποια επιδοτούμενη θέση εργασίας από το άλλο πρόγραμμα.
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Άρα, πάμε στοχευμένα να δούμε τα παιδιά που δεν κάνανε
Πρακτική Άσκηση τι μπορούν να κάνουν τώρα. Και όσον αφορά την
επιμόρφωση να σας πω ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η πρόταση για το
τεχνολογικό λύκειο, γίνεται μία συγκροτημένη προσπάθεια, έχουμε διδαχθεί
ότι πρέπει να έχουμε action plan παρεμβάσεων και όχι τα action plan που
είπε ο κ. Κοτσιφάκης, δηλαδή να βρούμε προγράμματα σπουδών και
προφανώς άμα κάνεις νέα προγράμματα σπουδών πρέπει να κάνεις και μία
επιμόρφωση για να μπορούν να εφαρμοστούν.
Άρα, αυτά είναι στα χαρτιά, απλώς καθυστέρησαν γιατί έπρεπε
να βασιστούν στην πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο που όπως ξέρετε
κατατέθηκε και δρομολογείται θεσμικά. Αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μια παρέμβαση ο Γενικός Γραμματέας ∆ια Βίου Μάθησης.
Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Καλημέρα σε όλους. Βρίσκω την ευκαιρία να μιλήσω για τη δια
βίου μάθηση, για τους βασικούς πυλώνες, για τα καινούργια προγράμματα.
Στην εισήγησή της η Ειδική Γραμματέας ανέφερε ότι η ποιότητα και ο
ανασχεδιασμός είναι οι βασικοί μας άξονες στα προγράμματα που πλέον
οδηγούμε μπροστά και όχι μόνο η απορροφητικότητα.
Γι’ αυτό το λόγο αυτό που κάναμε την περασμένη χρονιά, που
μόλις τέλειωσε, είναι να σχεδιάσουμε όλο το πλαίσιο και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Και αυτά που αφορούν τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων και αυτά που αφορούν την αρχική επαγγελματική
κατάρτιση.
Κοιτώντας το πρόσφατο παρελθόν, θα δούμε ότι υπήρχαν
παρεμβάσεις, προγράμματα δια βίου μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
τα οποία θα απαριθμήσω, όπως είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η εξ
αποστάσεως

εκπαίδευση,

το

πρόγραμμα

Έρευνας

που

είναι

για

πληροφορική, οι Σχολές Γονέων, ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ κ.ο.κ., τα οποία υπήρχε μια
πολυδιάσπαση αντικειμένου, επικάλυψη αντικειμένου, ας πούμε υπολογιστές
υπήρχαν και στο πρόγραμμα έρευνας και στο πρόγραμμα των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Υπήρχε αν θέλετε μια σπατάλη πόρων. Ο πρώτος στόχος ήταν,
πρώτον, να μαζέψουμε όλα αυτά τα προγράμματα μέσα σε μία νέα ομπρέλα.
Το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε «Μάθηση στον πολίτη –
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Ανάπτυξη στη χώρα» ή κατ’ άλλους Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης, για να τα
συνδέσουμε με την εφαρμογή τους η οποία θα περάσει στους ∆ήμους σε
τοπικό επίπεδο.
Η πρώτη αυτή συγκέντρωση έχει να κάνει πρώτον, με τη
συμμετοχή των δήμων, με αυτή την εξάπλωση της παροχής στους 320, 340
δήμους σε όλη την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και άρα
εξοικονόμηση πόρων και αποτελεσματικότητας. Και τέλος, έχει να κάνει και με
την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Καλώς ή κακώς τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα είτε αφορούσαν
οικονομία, επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δεξιότητες, ήταν πεπαλαιωμένα. Οι
ανάγκες της χώρας έχουν αλλάξει. Άρα, πρέπει να προχωρήσουμε και το
κάνουμε, στην ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ας πούμε νέα
οικονομική γνώση, οικονομικός εγγραμματισμός, πως διαχειρίζομαι σήμερα τα
οικονομικά μου ο απλός πολίτης, ποια είναι η σχέση μου με την τράπεζα.
Βασική οικονομική γνώση για το πώς λειτουργούν οι αγορές κ.ο.κ.
Ή περιεχόμενα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τον
τουρισμό, δράσεις επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι η πρώτη ενότητα που
αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων. Το δεύτερο σαν υποπρόγραμμα μέσα στη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων έχει να κάνει με το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας.
Όπως ξέρετε απευθύνονται σε ανθρώπους, πολίτες Έλληνες και μετανάστες,
οι οποίοι έχουν διαρρεύσει απ’ το τυπικό σχολικό σύστημα, δεν πήραν ποτέ
απολυτήριο γυμνασίου. Και εδώ το πρόγραμμα που είχε γίνει από το 2000 το
αναμορφώνουμε και αυτή τη χρονιά θα ξεκινήσει μέσα σε ένα νέο πλαίσιο.
Και τέλος, θα αναφερθώ στην τρίτη ενότητα που είναι η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Όλα τα προηγούμενα αντικείμενα τα οποία ανέφερα
θα περάσουν σε μία σύγχρονης μορφής ηλεκτρονική μάθηση, ώστε
ουσιαστικά και το μάθημα που γίνεται δια ζώσης στα σχολεία ή στα Κέντρα
∆ια Βίου Μάθησης να παρέχει τη δυνατότητα μέσα από σύνδεση απ’ το
Internet να κατεβάζει ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι ασκήσεις,
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, βίντεο κ.ο.κ. μέσα στην τάξη, άρα θα γίνεται ένα
σύστημα blended.
Αλλά ταυτόχρονα και αυτός που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση
σε μία κεντρική μονάδα, σε μια δομή Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης ή ένα
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Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, από ένα απομακρυσμένο χωριό, απ’ τη Γαύδο
έως τον Έβρο, να μπορεί να έχει αυτή την πρόσβαση και βοήθεια από
Καθηγητή.
Τέλος,

περνώντας

στη

δεύτερη

ενότητα

της

αρχικής

εκπαίδευσης, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι προχωράμε σε ένα
πρόγραμμα

συνεργασιών

με

τον

Εθνικό

Οργανισμό

Πιστοποίησης

Προσόντων, της αναμόρφωσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
των ειδικοτήτων οι οποίες υπάρχουν μέσα σε αυτή.
Θα σας αναφέρω μόνο ότι υπάρχουν εν δυνάμει 210, 220
ειδικότητες, ενεργές είναι 105 και όταν στα πλαίσια μελέτης για να
υποστηρίξουμε συγκεκριμένες ειδικότητες και να οδηγήσουμε σπουδαστές σε
σύγχρονες ειδικότητες που έχει ανάγκη η χώρα, ας πούμε σε ότι αφορά στην
ανάπτυξη, για συντήρηση αιολικών πάρκων, δυστυχώς αυτές δεν υπήρχαν.
Μπορεί να είχαμε κομμώτριες, χωρίς να έχω τίποτα με τις
κομμώτριες ή υπήρχαν άλλες ειδικότητες αλλά όχι αυτές που έχει σήμερα
ανάγκη η χώρα. Στα πλαίσια αυτά, πέρα απ’ την αναμόρφωση του
εκπαιδευτικού περιεχομένου των προγραμμάτων της αρχικής εκπαίδευσης,
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως θα τρέξουν και δύο προγράμματα.
Το πρώτο για το οποίο είναι έτοιμη η πρόταση και θα βγει η
πρόσκληση τις επόμενες μέρες, είναι το voucher, η επιταγή της αρχικής
κατάρτισης, όπου με κοινωνικά αλλά και κριτήρια κινητοποίησης για
κατεύθυνση των σπουδαστών στις νέες ειδικότητες, θα έχουν αυτή την
οικονομική επιδότηση.
Και το δεύτερο είναι το εισιτήριο στην απασχόληση το οποίο
μόλις ανέφερε η κα Ορφανού, που έχει να κάνει με τη σύνδεση των
αποφοίτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης είτε από ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ή ακόμα και από
ΙΕΚ θα είναι κυρία Ορφανού; Και όχι μόνο. Να έχουν πρόσβαση ακριβώς στα
πλαίσια του apprenticeship, μιας μαθητείας να το πείτε, ώστε να συνεχίζεται
αυτή η εκπαίδευση και μέσα στην επιχείρηση.
Και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα επίσης γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία μελετάμε αυτή τη στιγμή και θα κινηθούν το
επόμενο διάστημα. Έχει να κάνει με την επικαιροποίηση των γνώσεων των
αποφοίτων παλαιότερων ετών και αναφέρω σαν παράδειγμα, ένας Μηχανικός
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ή ένας Οικονομολόγος που τελείωσε πριν από αρκετά χρόνια, προφανώς
χρειάζεται μία επιμόρφωση καινούργια στις νέες εξελίξεις της επιστήμης του.
Αυτά από εμένα. Επειδή αναφέρθηκαν νούμερα, σε ότι αφορά
τα προγράμματα που μέχρι σήμερα έτρεχαν το Ι∆ΕΚΕ που είναι ο
υλοποιητής, κάνει τα πάντα ώστε ακριβώς να προχωρήσει και τις τελευταίες
εκκρεμότητες ώστε η απορροφητικότητα γρήγορα να φανεί υψηλότερη.
Προσδοκώ ότι από το τέλος του ’11, το τελευταίο τρίμηνο του
’11, αλλά για τυπικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τα τιμολόγια και όλα
αυτά που ανέφερε ο κ. Busz, απ’ το 12 αυτά τα προγράμματα που ανέφερα
τώρα θα φανούν όλα. ∆εν τα είδα στην παρουσίαση που έγινε στην αρχή.
Θα κάνω βέβαια έναν απολογισμό ότι τα τελευταία δύο χρόνια,
τις δύο τελευταίες εκπαιδευτικές χρονιές, τα προγράμματα που έτρεχαν, αυτά
που ανέφερα προηγουμένως, συμμετείχαν 146 χιλιάδες πολίτες στη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων και 23 χιλιάδες στα δημόσια ΙΕΚ. Στον προγραμματισμό
μας για τα επόμενα δύο χρόνια, ’11 – ’13, σε ότι αφορά τη γενική εκπαίδευση
ενηλίκων, προσδοκούμε ότι αυτό το νούμερο θα ξεπεράσει τις 300 χιλιάδες
και αντίστοιχα γύρω στις 30 χιλιάδες για τα δημόσια ΙΕΚ, αν θέλουμε να
μιλήσουμε σε όρους ωφελουμένων και σε νούμερα.
Σε ότι αφορά το ποιοτικό θέμα στο επόμενο διάστημα,
προσδοκούμε

όλοι

ώστε

να

αξιολογήσουμε,

αλλά

και

οι

ίδιοι

να

συμμετάσχουμε και σας καλώ όλους να συμμετάσχετε σε αυτά τα
προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαμε λίγο καλύτερα απ’ ότι προέβλεπα.
∆ηλαδή δεν είμαστε 12.30, άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και
να

προχωρήσουμε.

Προτείνω

την

ετήσια

έκθεση

για

το

2010

να

προχωρήσουμε στην κατ’ αρχήν έγκρισή της και με την παρατήρηση ότι τυχόν
περαιτέρω παρατηρήσεις από τη μεριά της Επιτροπής θα ενσωματωθούν,
έτσι ώστε να αποσταλεί μέχρι τέλος του μήνα.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Καλημέρα καταρχήν. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πως
σκοπεύετε να προχωρήσετε στην παρουσίαση και στη συζήτηση της
ημερήσιας

διάταξης.

Καταλαβαίνω

ότι

επιμέρους

θέματα

τα

οποία

καλύπτονται από την ετήσια έκθεση, θα συζητηθούν μετά ακριβώς απ’ αυτό το
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θέμα όπως προβλέπεται, δηλαδή θα μπούμε στα επιμέρους θέματα αν
κατάλαβα σωστά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα μπούμε στα επιμέρους θέματα εφόσον θέλετε. Επειδή
φοβάμαι ότι πιθανόν να έχουμε κάποιες διαρροές γι’ αυτό προτείνω αυτό, με
την επισήμανση ότι θα γίνουν οι προσθήκες που θα κριθούν απαραίτητες, στη
συνέχεια στο βαθμό που θα συζητηθούν άλλα ή στο βαθμό που εσείς θα έχετε
κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ. Απλώς εφόσον και εάν θα γίνει κάποια
παρουσίαση σε επιμέρους θέματα όπως η αξιολόγηση, όπως η συνέργεια,
όπως πληροφόρηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα γίνουν.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Τότε επιφυλασσόμαστε για κάποια επιμέρους σχόλια και
απ’ την πλευρά μας σε αυτά τα ζητήματα τα επιμέρους της ημερήσιας
διάταξης. Κατά τα λοιπά συνολικά στην ετήσια έκθεση θα θέλαμε όπως
προτείνατε να έχουμε τη δυνατότητα να

υπάρξει μια αποτύπωση και

απόψεων γραπτώς στο επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος της επόμενης
βδομάδας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επομένως προχωράμε στην καταρχήν αποδοχή της ετήσιας
έκθεσης, εν αναμονή των γραπτών παρατηρήσεων της Επιτροπής, οι οποίες
θα ενσωματωθούν και θα αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου και οι
οποίες θα αποτυπώνουν τόσο τις παρατηρήσεις που θα γίνουν στη συνέχεια,
όσο και τις γραπτές σας παρατηρήσεις.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Φαντάζομαι ότι αυτό το διάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί
και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. ∆ε θα είναι μόνο
παρατηρήσεις δικές μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι-ναι, βεβαίως. Αναφέρθηκα σε εσάς επειδή πήρατε το λόγο.
Βεβαίως, απ’ όλους.
Έχουμε καλύψει το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 8ο από τα ζητήματα της
ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στο 5ο, αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ο κ. Γώγος έχει το λόγο.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος»
Σ. ΓΩΓΟΣ: Επειδή έχει περάσει η ώρα και προφανώς μετά από τόσες
εισηγήσεις και διάλογο υπάρχει κούραση στην Επιτροπή, θα είμαι πάρα πολύ
σύντομος. Μια ενημέρωση μόνο θα σας κάνω.
Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
η νομική βάση που διεξάγονται αυτές οι αξιολογήσεις είναι προφανώς ο
κανονισμός 1083 του 2006. Οι αξιολογήσεις προβλέπεται να εκπονηθούν από
ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές και η κάλυψη του κόστους των
αξιολογήσεων

αυτών

γίνεται

από

τον

προϋπολογισμό

της

Τεχνικής

τη

διάρκεια

Υποστήριξης του προγράμματος.
Οι

βασικοί

στόχοι

μιας

αξιολόγησης

κατά

υλοποίησης, είναι η βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων, η ορθότητα της στρατηγικής και του
προγραμματισμού και η συνέπεια της ενίσχυσης των διαρθρωτικών ταμείων.
Οι βασικές συνιστώσες της αξιολόγησης είναι πρώτον, η
ακολουθούμενη

μεθοδολογία

στην

οποία

περιλαμβάνεται

αναλυτική

περιγραφή που θα ακολουθήσει ο σύμβουλος αξιολόγησης σε όλα τα
ερωτήματα της αξιολόγησης. Είναι μετά μια έκθεση αξιολόγησης για την
ανάλυση της σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους που είχαν
τεθεί στο πρόγραμμα και είναι και μία έκθεση που θα υποβληθεί από το
Σύμβουλο

για

πιθανή

αναθεώρηση,

αναγκαιότητα

αναθεώρησης

του

προγράμματος.
Επίσης, για το 2011 προβλέπεται έκθεση αξιολόγησης, αυτό
που λέμε ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα εκπονηθεί το δεύτερο
εξάμηνο του 2011. Και τέλος, προβλέπονται στα πλαίσια αυτής της αναδοχής
και ειδικές αναφορές αξιολόγησης.
Η προκήρυξη του συμβούλου αξιολόγησης για το πρόγραμμά
μας δημοσιεύτηκε στις 10/5/2010. Ο προϋπολογισμός είναι 300 χιλιάδες
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια απ’
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Το έργο της αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχει
υπογραφεί από 9/2/2011 η σχετική σύμβαση με ανάδοχο. Σύμφωνα με τη
σύμβαση ο ανάδοχος αφού περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί κατά την αξιολόγηση, αυτό θα είναι και το πρώτο παραδοτέο του,
θα

προβεί

σε

αποτίμηση

αποτελεσματικότητας

και

της

της

χρηματοοικονομικής

αποδοτικότητας

του

πορείας,

της

Επιχειρησιακού

Προγράμματος.
Τελικά το πρώτο παραδοτέο που αφορά στη μεθοδολογία –
αξιολόγηση, έχει ήδη παραληφθεί από 20/4/2011. Αυτή είναι μια πολύ
σύντομη περιγραφή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρω αν από την ΕΥΣΕΚΤ υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος,
την κα Κούκουλα βλέπω εδώ, που έχει να μας πει δυο λόγια για το γενικότερο
πλαίσιο της αξιολόγησης στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου και για την
Επιτροπή που έχει συσταθεί που παρακολουθεί και φτιάχνει το πλάνο
αξιολόγησης για το Κοινωνικό Ταμείο.
Ε. ΚΟΥΚΟΥΛΑ: Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ καλημέρα. Ευχαριστώ
γι’ αυτή τη δυνατότητα. Ήδη στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης
είχαμε ενημερώσει την Επιτροπή και τα μέλη της για τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης, της οποίας το κύριο μέλημα είναι η επίλυση
μεθοδολογικών

προβλημάτων,

ο

καθορισμός

συγκεκριμένων

προτεραιοτήτων, η εκπόνηση πρώτη φορά ενός σχεδίου αξιολόγησης για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μια γενικότερη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
απόψεων που αφορά όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απ’ το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Θεωρούμε και εμείς σαν Ειδική Υπηρεσία και νομίζω και απ’ την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σαν μια ιδιαίτερα καλή πρακτική αυτή τη
δυνατότητα που δίνεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα να επιλύουν
οριζόντια θέματα που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα, αλλά και να
διαμορφώνουν και ένα πλαίσιο γενικότερο για το feedback αυτών των
αποφάσεων στην λήψη απόφασης.
Το πρώτο σχέδιο αξιολόγησης έχει σχεδόν λήξει. Ήταν πιλοτικό,
με την έννοια ότι είχε μόνο τρεις αξιολογήσεις. ∆ε θα σας κουράσω.
Υπάρχουν στο φάκελο όλα. Η τελευταία αξιολόγηση που αφορά και την ex
post αξιολόγηση του φύλλου ολοκληρώνεται το Σεπτέμβρη αυτού του χρόνου,
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εκπονείται από την ΕΥΣΕΚΤ συγχρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό
της «∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης», ενώ ταυτόχρονα ίσως απ’ τα πιο σημαντικά
πράγματα που γίνανε αυτή την περίοδο είναι η ομόφωνη απόφαση και
σύνταξη δύο κειμένων εργασίας, τα οποία θα είναι και σε μια πιλοτική
εφαρμογή το ευθύς αμέσως επόμενο διάστημα, που αφορούν τη διάχυση,
διαφάνεια, αξιοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που
γίνονται και που εντάσσονται στο σχέδιο αυτό αξιολόγησης.
Εδώ μας δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συγκεκριμένο πρόγραμμα γι’ αυτή τη
συνεργασία, γιατί πραγματικά είναι μία καινοτομία που συμβαίνει ίσως λίγο
πιο συστηματικά αυτή τη φορά.
Τα δύο κείμενα αυτά εργασίας όπως είπα περιλαμβάνουν τη
δυνατότητα

και

την

υποχρέωση

μάλλον

σύνταξης

ενημερωτικών

σημειωμάτων. Εκεί ακριβώς γίνεται ένα ταίριασμα μεταξύ τόσο των μελετών,
δηλαδή κατ’ ουσία τα πορίσματα των μελετών κατά το δυνατόν και κατά την
εμπειρία

των

υπηρεσιών

και

τη

δυνατότητα

ανασχεδιασμού

των

προγραμμάτων, θα εντάσσονται στον επόμενο σχεδιασμό των δράσεων που
πρόκειται να γίνουν, πράγμα που άλλωστε είναι και το αυτονόητο και ιδανικά
έχει και την προστιθέμενη αξία που απαιτείται.
Παράλληλα, θα παρουσιάζονται και θα διαχέονται οι μελέτες
ομαδοποιημένα βέβαια και για μείωση κόστους, είτε στις Επιτροπές
Παρακολούθησης, είτε και σε ειδικές τεχνικές ημερίδες που μπορούν να
προβλεφθούν ανάλογα και με τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα αυτών.
Έχουμε συμφωνήσει ότι οι μελέτες θα αναρτώνται, στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα ήδη έχει γίνει, θα αναρτώνται στους ιστότοπους
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά παράλληλα και κάποιες οριζόντιες
μελέτες θα έχουν μία σύνδεση με τον ιστότοπο της ΕΥΣΕΚΤ ιδανικά και του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Παράλληλα, εμείς θεωρούμε και ελπίζουμε να περπατήσει
αρκετά καλά αυτό, αυτή όλη την προσπάθεια σαν μια σύνδεση πραγματικά
μεταξύ των υπηρεσιακών πορισμάτων, των μελετητικών πορισμάτων και την
ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, με σκοπό την κατά το δυνατόν
ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών.
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Πηγαίνοντας στο μέλλον, το επόμενο σχέδιο αξιολόγησης
ενσωματώνοντας αυτή τη φορά και τις βασικές αξιολογήσεις των τριών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δηλαδή αυτού εδώ, του ΕΠΑΝΑ∆ και του
«∆ιοικητική Μεταρρύθμιση», θα είναι έτοιμο κατά το δυνατόν στο τέλος του
Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει και η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Νομίζω αυτά κ. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη
διάθεσή σας για όποιες διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ. Καταρχήν επιτρέψτε μου, εκ παραδρομής δεν
αναφέρθηκα στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ετήσια
έκθεση, να υπενθυμίσω και θα ήθελα αυτό να αποτυπωθεί επίσης στα
πρακτικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι βέβαια θα το
διατυπώσουμε και γραπτώς, αλλά και προφορικά δράττομαι της ευκαιρίας για
να πω ότι στην προηγούμενη ετήσια έκθεση είχαμε διατυπώσει αναλυτικά
κάποιες παρατηρήσεις, όχι σε ότι αφορά το παραδεκτό της, αλλά σε ότι
αφορά επί της ουσίας κάποιες παρατηρήσεις και ζητούσαμε αυτές οι
παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη σε ότι αφορά την έκθεση του 2010.
Και υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην ετήσια συνάντηση πει ότι δε
θα μπορούσαμε να κάνουμε αποδεκτή πλέον την καινούργια ετήσια έκθεση
2010, εάν αυτές οι παρατηρήσεις, εάν τα στοιχεία τα οποία ζητούσαμε μέσα
απ’ αυτές τις παρατηρήσεις δεν ενσωματώνονταν στη νέα ετήσια έκθεση.
Αυτό απλώς το υπενθυμίζω, έχει ήδη καταγραφεί και στα πρακτικά της
ετήσιας συνάντησης όπως ξέρετε.
Περνώντας

στο

θέμα

της

αξιολόγησης,

προφανώς

και

εκφράζουμε την εκτίμησή μας στα θετικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα
αυτό τα τελευταία τουλάχιστον ενάμιση – δύο χρόνια, αυτό το έχουμε
εκφράσει και στις προηγούμενες συναντήσεις, τόσο με τη σύσταση της
Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την αξιολόγηση, για τα προγράμματα του
ΕΚΤ, όσο και με το γεγονός ότι μέσα από τις συναντήσεις της Τεχνικής αυτής
Επιτροπής είχε διαμορφωθεί ένα πρώτο πλάνο αξιολόγησης, ένα πρώτο
σχέδιο αξιολόγησης για το έτος 2009-2010, το οποίο απ’ την αρχή είχε γίνει
αντιληπτό σαν ένα κυλιόμενο σχέδιο, με την έννοια ότι θα υπήρχε μια
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επικαιροποίηση, άρα μιλάμε για ένα νέο σχέδιο το 2011 όπως είπε η κα
Κούκουλα.
Εδώ επίσης το γεγονός ότι μέσα απ’ αυτή την Τεχνική Επιτροπή
αυτό ειπώθηκε, έχουν διαμορφωθεί δύο προτάσεις σε ότι αφορά την
αξιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών αξιολόγησης,
όλα αυτά είναι πολύ θετικά βήματα.
∆ύο σημεία στα οποία διατηρούμε κάποιες ανησυχίες είναι,
μάλλον δύο αδύναμους κρίκους σε αυτή τη διαδικασία τους οποίους έχουμε
εντοπίσει μέσα απ’ την εμπειρία αυτών των δύο ετών, πρώτον, ότι το σχέδιο
αυτό αξιολόγησης είχε ξεκινήσει πιο φιλόδοξα, τελικά οι μελέτες οι οποίες
έγιναν είναι πολύ λιγότερες απ’ ότι είχαν προβλεφθεί, για διάφορους λόγους.
Εμείς επιμένουμε ότι στο νέο σχέδιο αξιολόγησης θα θέλαμε να
έχει κάθε επιχειρησιακό τουλάχιστον μία μελέτη αξιολόγησης ενσωματωμένη
και όχι μόνο μία οριζόντια μελέτη ή αποσπασματικά ένα Επιχειρησιακό να έχει
μια μελέτη και τα υπόλοιπα απλώς να παρακολουθούν τη διαδικασία
εκπόνησής της, εννοώ τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης τα οποία
προέρχονται από τα άλλα επιχειρησιακά.
Άρα, λοιπόν, η θέση η δική μας και η πρότασή μας είναι κάθε
Επιχειρησιακό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ειδική μελέτη αξιολόγησης
που να αφορά αυτό το Επιχειρησιακό, πέρα από μια οριζόντια τουλάχιστον
μελέτη που θα προτείνεται και θα εγκρίνεται μέσα απ’ την Επιτροπή αυτή.
Το δεύτερο σημείο, εκεί θα το εντόπιζα σαν έναν αδύναμο κρίκο,
είναι σε ότι αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Έχει
γίνει μια πρόταση. Είναι ολοκληρωμένη. Εκεί που παρουσιάζεται ένα κενό
είναι πως θα γίνει η παρακολούθηση, πως θα δοθεί συνέχεια στις προτάσεις
που θα διαμορφωθούν μέσα από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης, απ’ την
εκάστοτε ηγεσία είτε διοικητική, είτε πολιτική ηγεσία που έχει την εποπτεία των
προγραμμάτων.
Εδώ θα πρέπει κατά τη γνώμη μου και οι ηγεσίες των τριών –
τεσσάρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να δεσμευτούν, να υπάρξει μια
αυτοδέσμευση ότι οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη και θα υπάρξει μια
αμφίδρομη ανταπόκριση, με την έννοια ποιες γίνονται αποδεκτές, σε ποιες
δίνεται το πράσινο φως να υλοποιηθούν, να συνεχίσει δηλαδή να υπάρξει μια
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διαδικασία όπου αυτή η πρόταση αξιοποίησης να μη μένει πλέον στα χαρτιά,
αλλά στην πράξη να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, τουλάχιστον που θα
προέρχονται μέσα απ’ αυτές τις προτάσεις της αξιολόγησης.
Εδώ έχει κατατεθεί στη σημερινή συνεδρίαση επίσης μια
πρόταση από κάποιο μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης για να υπάρξει
μια Επιτροπή για συνεχή αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Όλα αυτά νομίζω θα
πρέπει να εκτιμηθούν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν επίσης, γιατί πρόκειται
για προτάσεις που προέρχονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και
νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί και το αντίστοιχο βάρος.
Και τελευταίο, κλείνω με αυτό, είναι ένα επίσης θετικό σημείο, το
γεγονός ότι έγινε ένα βήμα σημαντικό σε ότι αφορά τουλάχιστον αυτό το
Επιχειρησιακό, το ότι διαμορφώθηκε ένα αποθετήριο προϊόντων τα οποία
είχαν δημιουργηθεί μέσα από παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού, είτε αυτού,
είτε και των προηγούμενων.
Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Υπηρεσιών μας, των Υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αρχίσει να υπάρχει μια τέτοια διαφάνεια, μια
τέτοια συλλογή στοιχείων που να φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις έτσι όπως
υπήρξαν και στο παρελθόν ή και συνεχίζουν να υφίστανται, καταλήγουν σε
κάποια αποτελέσματα, είτε αυτά είναι μεθοδολογίες, είτε είναι μελέτες, είτε
είναι κάποια προγράμματα σπουδών.
Αυτά θα πρέπει κάπου να συλλέγονται, θα πρέπει να
αποτυπώνονται. Και το πρώτο βήμα έχει γίνει ήδη. Νομίζω είναι σημαντικό,
ήδη η κα Στρατηγάκη το εντόπισε, αυτό το αποθετήριο, ένα ψηφιακό
αποθετήριο που όλα αυτά θα συγκεντρώνονται, νομίζω είναι μια πολύ καλή
πρωτοβουλία. Εμείς τη χαιρετίζουμε.
Θα θέλαμε να δούμε τη συνέχειά της, την ολοκλήρωσή της και
τη συνεχή επικαιροποίησή της, γιατί πρόκειται για μία πρωτοβουλία η οποία
πραγματικά μπορεί να δώσει μία υλική, μια απτή στήριξη στη θεσμική
συνέχεια και στη μνήμη των προγραμμάτων. ∆ηλαδή δε μένουμε απλώς στο
ότι υπήρξαν παρεμβάσεις, έχουμε και αποτελέσματα τα οποία κάπου
αποτυπώνονται και αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν ή να
βγάλουμε και τα αντίστοιχα συμπεράσματα σε ότι αφορά τις μελλοντικές
παρεμβάσεις. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Εδώ να κάνω μια διευκρίνιση. Πράγματι
έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε, είναι ένα μεγάλο βήμα και αυτό όλο το
ψηφιακό υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο θα ενσωματωθεί, έχει αρχίσει να
ενσωματώνεται και θα ενσωματωθεί από το Σεπτέμβριο πλήρως στην
πλατφόρμα του «Ψηφιακού Σχολείου», η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και έχει
ήδη αρχίσει να ενσωματώνεται και μεγάλο μέρος έχει ολοκληρωθεί, το
διαθέσιμο υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από έργα προηγουμένων ετών.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα μισής ώρας.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Συνέργια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠΕ∆ΒΜ με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο τώρα θα πάρει ο κ. Γώγος για το υπ’ αριθ. 6 ζήτημα,
συνέργια και συμπληρωματικότητα του προγράμματος με άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Να πούμε για το θέμα της συνέργιας του προγράμματός μας με τα
άλλα Επιχειρησιακά του ΕΣΠΑ. Ο συντονισμός των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στα έργα εκπαίδευσης, γίνεται κατά κύριο λόγο
μέσω των ΕΣΥ., των Επιχειρησιακών Συμφωνιών που έχουν τα διάφορα
προγράμματα, στις οποίες έχει προβλεφθεί για τα έργα της εκπαίδευσης
παράρτημα για το ύψος του διατιθέμενου προϋπολογισμού, την ενδεικτική
κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία πράξης, τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων.
Επίσης στην Υπηρεσία μας υπάρχει συγκεκριμένη Μονάδα η
Α4, που έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό των δράσεων του ΕΤΠΑ στον
τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες υλοποιούνται από τα ΠΕΠ και από το
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ψηφιακή

Σύγκλιση»,

μέσω

κυρίως

της

παρακολούθησης και της τήρησης των δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα
παραρτήματα που ανέφερα προηγουμένως των ΕΣΥ.
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Στο

πλαίσιο

αυτών

των

Επιχειρησιακών

Συμφωνιών

Υλοποίησης και του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τον κωδικό 75 που είναι
ο βασικός κωδικός στα Περιφερειακά Προγράμματα για τις υποδομές
εκπαίδευσης, υλοποιούνται οι κάτωθι κατηγορίες πράξεων.
Πρώτον. Έργα σχολικής στέγης, κτιριακά έργα πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στην κατασκευή νέων
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ή σε προσθήκες και βελτιώσεις
σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλοβάρδιας. Εδώ διατίθεται ένα 60%
του προϋπολογισμού στον κωδικό 75 κάθε περιφέρειας.
∆εύτερο προτεραιότητα είναι η προμήθεια εξοπλισμού ειδικών
σχολείων και σχετικών εργαστηρίων σε πρωτοβάθμια πάλι και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και ο διατιθέμενος προϋπολογισμός, ποσοστό προϋπολογισμού,
είναι 7%.
Τρίτον. Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κτιριακά και
εξοπλισμοί,

με

προτεραιότητα

στην

κάλυψη

αναγκών

λειτουργίας

εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας, ένα 28%.
Και τέταρτον, ο εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
εξοπλισμοί ΙΕΚ και ναυτικών σχολών με διατιθέμενο ποσοστό ένα 5%.
Είναι ένας πίνακας που ουσιαστικά δείχνει την κατανομή αυτού
του κωδικού των διατιθέμενων ποσών στον κωδικό αυτό ανά περιφέρεια. Θα
πω τα γενικά μόνο. Είναι 1 δις 49 εκατομμύρια περίπου που διατίθενται στον
κωδικό 75 για υποδομές εκπαίδευσης μέσω του ΕΤΠΑ και αυτή τη στιγμή έτσι
όπως είπαμε τις ποσοστώσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κτιριακά
πηγαίνουν περίπου 625 εκατομμύρια, για εξοπλισμούς ειδικών σχολείων 72
περίπου εκατομμύρια, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξοπλισμούς και
κτιριακά 300 εκατομμύρια και για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση,
εξοπλισμούς όπως αναφέραμε προηγουμένως, 53 περίπου εκατομμύρια.
Ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρχικά στο πλαίσιο του
Ν.3614/2007.

Υπήρξε

διαβίβαση

εγγράφων

με

κατευθύνσεις

και

περιγραφόμενη διαδικασία συντονισμού. Μεταγενέστερα στο πλαίσιο του
Ν.3840/2010 και των ΕΣΥ έγιναν συναντήσεις και επαφές με τις ενδιάμεσες
∆ιαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, συναντήσεις και συντονισμός με τις αρμόδιες
∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, συλλογή στοιχείων, καταγραφή
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προβλημάτων και αιτιών καθυστέρησης, εισηγήσεις για την αντιμετώπιση
προβλημάτων.
Η διαδικασία συντονισμού που ακολουθείται. Συνεργασία
καταρχήν με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠΑΝ, Υπουργείου
Περιφερειακής

Ανάπτυξης

όπως

λέγεται

τώρα,

για

την

εφαρμογή

τυποποιημένης διαδικασίας σύμφωνα με την οποία πριν την έκδοση της
πρόσκλησης

υποβάλλεται

συμπληρωμένο

ερωτηματολόγιο

από

τις

ενδιάμεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ προς τη δική μας Υπηρεσία, με το
οποίο εξετάζεται εάν έχουν συμπεριληφθεί οι προτεραιότητες του Υπουργείου
Παιδείας, όπως αποτυπώνονται στις ΕΣΥ, η απαίτηση εγκεκριμένου
κτιριολογικού προγράμματος από τη ∆ΙΠΕΕ, δηλαδή την αρμόδια ∆ιεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας και η σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης σε έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μετά την υποβολή προτάσεων και του ανοίγματος καταλόγου
έργων στο ΟΠΣ, εξετάζεται και ιεραρχείται μέσω πρόσβασης σε αυτό η
σκοπιμότητα των προς αξιολόγηση έργων βάσει των προτεραιοτήτων του
Υπουργείου Παιδείας και των ΕΣΥ.
Υπάρχει ειδικότερα για την προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής που εμφανίζει μια ιδιαίτερη δυσκολία, υπάρχει ένας
εξειδικευμένος εξοπλισμός εδώ, γίνεται καταγραφή αναγκών ανά Σχολική
Μονάδα Ειδικής Αγωγής και εργαστήριο για εξοπλισμό, αριθμός και είδος
ειδών, σύνταξη και έγκριση προδιαγραφών ανά είδος εξοπλισμού, ενδεικτικό
κόστος ανά είδος εξοπλισμού, σύνταξη πρότυπων σχεδίων διακηρύξεων και
σύμβασης.
Όλο αυτό το πακέτο προδιαγραφών και προτύπων σχεδίων,
αποστέλλεται στις περιφέρειες προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
διαγωνισμών και αναθέσεων για την προμήθεια αυτού του εξοπλισμού.
Ενέργειες που προωθούνται από την Υπηρεσία μας για τη
βελτίωση της συντονιστικής διαδικασίας. Καταρχήν υπάρχει παρακολούθηση
της πορείας των προσκλήσεων, ο αριθμός προτάσεων, χρονοδιάγραμμα
αξιολόγησης, εντάξεις έργων. Χρηματοοικονομική παρακολούθηση των
ενταγμένων έργων. Καθορισμός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης
της υπηρεσίας μας μέσω και της ΕΥΣ, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
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του Υπουργείου Οικονομίας και των ενδιάμεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών των
ΠΕΠ.
Παρακολούθηση δράσεων ενεργειών που υλοποιούνται από τις
διευθύνσεις του Υπουργείου μας, δηλαδή καταγραφή υφιστάμενων δομών
εκπαίδευσης κλπ., και συνεργασία των διευθύνσεων του Υπουργείου για έργα
που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν από τους εθνικούς πόρους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί πολλές φορές οι
διατιθέμενοι πόροι, κυρίως ας πούμε για παράδειγμα στην έρευνα, όπου είναι
και βαριοί εξοπλισμοί και με μεγάλο κόστος, οτιδήποτε χρηματοδοτείται μέσα
από τον κωδικό 75 έρχεται συμπληρωματικά σε ήδη χρηματοδοτήσεις που
έχουν γίνει από εθνικούς πόρους.
Συνεπώς εξετάζουμε συνολικά τι έχει διατεθεί και σε εθνικούς και
από συγχρηματοδοτούμενους πόρους προκειμένου να έχουμε επαρκή
εργαστήρια και να κάνουμε μετά εμείς τις επενδύσεις σε προγράμματα και σε
ερευνητικά έργα.
Από την υπηρεσία μας εκδόθηκαν δύο έγγραφα για τον
καλύτερο συντονισμό και την παρακολούθηση τόσο των προσκλήσεων όσο
και των εντάξεων πράξεων στον κωδικό 75. Αυτά τα σχετικά έγγραφα
αφορούσαν πρόσθετα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης σε προσκλήσεις για έργα
σχολικής στέγης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος της ΕΣΥ και ως
υπήρξε σύνταξη δύο ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώνονται από τη
σειρά των ΠΕΠ πριν από την έκδοση μιας πρόσκλησης και εξετάζεται από την
υπηρεσία μας και πριν από την απόφαση ένταξης και αυτά τα δελτία που
συγκροτούν αποστέλλονται σε μας και εμείς κοιτάμε τις προτεραιότητες, τη
συμβατότητα με τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο και
δίνουμε ας το πούμε μία σύμφωνη γνώμη για την περαιτέρω ας πούμε πορεία
των έργων και καταγράφουμε. ∆εν είναι...
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Απολογιστικά.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Απολογιστικά, ναι. Κυρία Ορφανού θα συμπληρώσετε ό,τι θέλετε
στη συνέχεια. Αυτά τα πολύ σύντομα. ∆εν ξέρω η κα Ορφανού αν θέλει να
συμπληρώσει.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Συμπληρώνω δύο φράσεις γι' αυτό, ότι ο συντονισμός δεν
γίνεται μόνο με τα ΠΕΠ αλλά καταρχάς να πω σ' αυτό που είπα, ότι η λογική
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των ερωτηματολογίων δεν είναι μόνο ο έλεγχος. Είναι ότι θες απολογιστικά ως
Υπουργείο να κατανοείς, γιατί υπάρχει ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας.
Εμείς δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις και κάποιες οδηγίες στις
περιφέρειες, αλλά οι περιφέρειες επιλέγουν ανάλογα και με την ωριμότητα
των έργων. Άρα θέλουμε τουλάχιστον και σε ένα επίπεδο απολογισμού, μέσα
από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και για τα ήδη ενταγμένα έργα να
δούμε ποιες προτεραιότητες σχολικής στέγης καλύπτονται, γιατί εκεί είναι το
κυριότερο θέμα, αλλά και στην τριτοβάθμια που δόθηκαν προτεραιότητες αν
είναι εξοπλισμός ή σε ποιες περιπτώσεις ήταν κτίρια.
Συντονισμό

επίσης

σκοπεύουμε

να

έχουμε

με

όλα

τα

προγράμματα του ΕΤΠΑ και λέω «σκοπεύουμε» διότι και στον τομέα της
έρευνας.. Έλεγα ότι συντονισμός ουσιαστικός υπάρχει και υπό την ηγεσία της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στους πόρους Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για
την έρευνα.
Είναι σαφής η διάκριση της στόχευσης. Το πρόγραμμά μας
στοχεύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το πρόγραμμα, τα κονδύλια από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στοχεύουν στην έρευνα και στα
ερευνητικά αποτελέσματα και στην παραγωγή, παρ’ όλα αυτά λειτουργούμε
συνδυασμένα σε μια πολιτική υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και συντονισμό έχουμε και σε
συνεργασία με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπου
τόσο στις παρεμβάσεις για το ψηφιακό σχολείο, αποτυπώνεται άλλωστε και
στο σχέδιο δράσης, για το ψηφιακό σχολείο υπάρχει άμεση συνέργεια.
Έχουμε ζητήσει να υπάρχει στέλεχος της ∆ιαχειριστικής Αρχής
του «Ψηφιακή Σύγκλιση» να παρακολουθήσει όλες τις δράσεις του ψηφιακού
σχολείου, την πορεία τους και αναμένουμε να οριστεί το στέλεχος αυτό. Το
έχω ζητήσει με επιστολή μου στον Ειδικό Γραμματέα, έτσι ώστε να γνωρίζει
και το πρόγραμμα του ΕΤΠΑ, την πρόοδο των δικών μας έργων, αλλά το
κυριότερο, εμείς παρακολουθούμε. όταν αρχίσουν να υλοποιήσουν λίγο
περισσότερο, θα παρακολουθούμε και τα δικά τους έργα, ενώ παράλληλα
υπάρχει

και

το

ψηφιακό

Πανεπιστήμιο,

όπου

υπάρχει

στοχευμένες

παρεμβάσεις από το δικό μας πρόγραμμα με επίκεντρο τα προγράμματα
σπουδών, τα μαθήματα.
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Σας είπα για το e-course, το ηλεκτρονικό μάθημα και τα ψηφιακά
συγγράμματα, αλλά και τα προγράμματα που υποστηρίζουν ψηφιακά τις
άλλες δράσεις της τριτοβάθμιας, τη διασφάλιση της ποιότητας και τα γραφεία
διασύνδεσης. Αντίστοιχα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» χρηματοδοτούνται μία σειρά από προγράμματα για τη λειτουργία
ενός πλήρους ηλεκτρονικοποιημένου, ψηφιοποιημένου Πανεπιστημίου.
Αυτή τη στιγμή επειδή όλα αυτά είναι στη διαδικασία ένταξης και
έναρξης υλοποίησης, η μονάδα Α4 είχε μια πρώτη επαφή σε μία συνάντηση
που έγινε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση». Πιστεύουμε ότι και το στέλεχος της
«Ψηφιακής Σύγκλισης» θα παρακολουθήσει και την πορεία των δικών μας
προγραμμάτων.
Συνεπώς έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να υπάρχει και
στο πεδίο της έρευνας και στο πεδίο ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό
Πανεπιστήμιο μία συνέργεια, ένας συντονισμός και με συγκεκριμένα στελέχη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζητώ συγγνώμη που αναγκάστηκα να βγω. Φαντάζομαι ότι η κα
Ορφανού ολοκλήρωσε το «Συνέργεια» και περνάμε τώρα στην πληροφόρηση.
Συγγνώμη, παρακαλώ ο κ. Φραγκούλης.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ζητάω και πάλι συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Ελπίζω
να μην σας κουράσω. Θα πάρω το λόγο σε κάθε ένα από τα σημεία που τώρα
προκαταλαμβάνω, κάθε ένα από τα επιμέρους σημεία γιατί έχουμε κάποια
σχόλια.
Σε ό,τι αφορά τη συνέργεια, είναι ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε
θέσει σε αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε και τόσο στις ετήσιες
συναντήσεις όσο και στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Άρα δεν θα πω κάτι
καινοτόμο. Απλώς θα πω ότι πήραμε αρκετές πληροφορίες το τελευταίο
διάστημα μέσα από την ανταλλαγή εγγράφων που είχαμε με τη ∆ιαχειριστική
Αρχή και ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία συντονισμού
τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να
είναι σαφής ο τρόπος παρέμβασης της ∆ιαχειριστικής Αρχής στη διαδικασία
αυτή.
Το παράδειγμα της Ειδικής Σχολικής Αγωγής νομίζω είναι ένα
παράδειγμα όπου φαίνεται σαφώς ότι υπάρχει θα έλεγα μια ενεργητική στάση
από τη μεριά της ∆ιαχειριστικής Αρχής σε ό,τι αφορά το συντονισμό. Εκεί
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όμως που παραμένουν ακόμα επιφυλάξεις και οι δικές μας ανησυχίες είναι
στο ζήτημα των εξοπλισμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι το πλαίσιο, το οποίο έτσι όπως
έχει τουλάχιστον το έχουμε κατανοήσει και από τη σημερινή παρουσίαση, δεν
είναι

επαρκές

για

μας.

∆ηλαδή

απλώς

η

συμπλήρωση

κάποιων

ερωτηματολογίων, στα οποία μάλιστα δεν αναφέρεται καν, δεν υπάρχει
σχετικό ερώτημα κατά πόσο υπάρχει συμβατότητα των ενδεχόμενων
εξοπλισμών είτε σε ό,τι αφορά το χρονισμό τους είτε σε ό,τι αφορά το
περιεχόμενό τους με έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν, αντίστοιχα έργα
που θα συγχρηματοδοτηθούν από τον άξονα 4, εννοώ τους άξονες 10, 11, 12,
του δικού μας επιχειρησιακού, αυτό νομίζω δεν είναι επαρκές για μας. ∆ηλαδή
απλώς η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου δεν εξαντλεί ένα συντονιστικό
ρόλο.
Υπενθυμίζω ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προβλέπει
ακριβώς ένα ρόλο συντονισμού για τη ∆ιαχειριστική αυτή Αρχή και βέβαια
υπάρχει διαβεβαίωση της Ειδικής Γραμματέως της κας Ορφανού στην
προηγούμενη ετήσια συνάντηση ότι σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα ερευνητικά
προγράμματα δεν υπάρχει θέμα συμβατότητας γιατί δεν τίθεται θέμα
εξοπλισμών, δεν αποτελεί ο εξοπλισμός προϋπόθεση για την ομαλή
υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, αυτών των έργων,
όμως για μας, αν ισχύει αυτό, υπάρχει και το ζήτημα της επόμενης φάσης των
ερευνητικών προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν στο μέλλον.
Και από αυτή την άποψη νομίζω εξακολουθεί να παραμένει
σημαντικό και επίκαιρο το ερώτημα: πώς θα εξασφαλιστεί ένας τέτοιος
συντονισμός ούτως ώστε οι εξοπλισμοί όταν θα χρειαστεί να προχωρήσουν
τέτοια ερευνητικά έργα που θα συγχρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό
Ταμείο, να υπάρχουν και να είναι συναφείς με τη χρηματοδότηση του
Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ.
Ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω κάτω από αυτό το
σημείο της ημερήσιας διάταξης, και εγώ νομίζω είναι επίσης σημαντικό, γιατί
αναφερθήκατε και σε άλλα προγράμματα, μιλήσατε για την «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
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Πράγματι έχουμε πάρει το σχέδιο δράσης το οποίο σε μεγάλο
βαθμό αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η συνέργεια αυτή.
Έχουμε κάποια επιμέρους ζητήματα, σας τα έχουμε ήδη θέσει. Θα
επανέλθουμε σε επιμέρους συνάντηση που θα έχουμε σε αυτά τα επιμέρους
ζητήματα, μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, όμως υπάρχει ένα ευρύτερο
ζήτημα το οποίο το θέσατε και εσείς σήμερα σε προηγούμενες παρεμβάσεις
σας και νομίζω είναι σημαντικό να τεθεί και πάλι και ίσως να δούμε πώς
μπορεί να προχωρήσουμε στο μέλλον.
Θέσατε ένα ζήτημα μέσα από παραδείγματα που φέρατε με το
εισιτήριο απασχόλησης π.χ., με την παρέμβαση αυτή, τη νέα παρέμβαση που
προτείνετε. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με μία πιο ώριμη συνείδηση που
υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ζητήματα που
τέμνουν τα επιχειρησιακά και ιδίως το επιχειρησιακό το δικό μας με το
επιχειρησιακό ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και που έχουν να κάνουν
κυρίως με τις συστημικές παρεμβάσεις, είτε αυτές εμπεριέχονται στο δικό μας
επιχειρησιακό είτε στο επιχειρησιακό «Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού».
Υπάρχει η σκέψη, έχει ήδη τεθεί σε μία διμερή συνάντηση που
είχα με την συνάδελφο από την Υπηρεσία των Συστημικών Παρεμβάσεων, να
υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένας
καλύτερος συντονισμός ούτως ώστε και η πληροφορία και η πληροφόρηση να
είναι έγκαιρη στους διάφορους φορείς το τι ένας άλλος φορέας κάνει σε ένα
χώρο που έχει συνάφεια με το δικό του.
Αναφέρω το παράδειγμα. ∆εν θα ήθελα να επεκταθώ. ∆εν το
κάνω για να ασκήσει κάποια κριτική, αλλά είναι ένα ζήτημα αντικειμενικό. Χθες
ο ΟΑΕ∆ μίλησε για ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής αρκετά φιλόδοξο, για το
οποίο κατά τη γνώμη τη δική μας και το ΕΚΕΠ έχει κάποιο ρόλο. Θα
μπορούσε να έχει, θα μπορεί να έχει και στο μέλλον.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Αυτό που ανέφερα, εγώ ανέφερα την ουσία, αλλά το ΕΚΕΠ
ουσιαστικά είναι ο εταίρος που διαμορφώνει τα κριτήρια και έχει τον επιτελικό
ρόλο. Απλώς εμείς, ο φορέας που υλοποιεί, μερικές φορές όταν επιλέγουμε
και με κριτήρια επιχειρησιακά, δηλαδή πόσο πιο γρήγορα διεκπεραιώνει
τιμολόγια, δηλαδή το φορέα που ονομάζουμε ως δικαιούχο είναι ο φορέας
κλειδί, αλλά από κάτω η παρέμβαση έχει συμπράξεις, οπότε και αυτή η
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παρέμβαση είναι σίγουρα σε σύμπραξη - εννοώ την «Κάρτα Καριέρας» - με το
ΕΚΕΠ.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ναι, μίλησα για τον ΟΑΕ∆ τώρα.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Συγγνώμη.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Αναφέρομαι σε αυτό που παρουσίασε χθες ο ∆ιοικητής το
ΟΑΕ∆ σε ό,τι αφορά ένα έργο συμβουλευτικής και εδώ θα ήθελα να πω ότι
αυτό θα μπορούσε να μπει σε μια πιο συστηματική βάση. ∆ηλαδή η
ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά όχι μόνο η ανταλλαγή πληροφοριών και ένας
ενδεχόμενος συντονισμός και μια καλύτερη αξιοποίηση, αμοιβαία αξιοποίηση
των παρεμβάσεων που προτίθεται ή προγραμματίζει να κάνει ο εκάστοτε
φορέας μέσα από μια συστημική παρέμβαση, μέσα από ένα σχέδιο δράσης,
θα πρέπει να εξασφαλίζεται. Υπάρχει κάποια σκέψη γι' αυτό. Εμείς θα την
υποστηρίξουμε.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Εντάξει, απλώς το θέτω γιατί από την πλευρά μας το
βλέπουμε θετικά και θα υποστηρίξουμε μια τέτοια πρωτοβουλία ενός πιο
συστηματικού συντονισμού μεταξύ αυτών των οριζόντιων, αυτό που
αποκαλούμε συστημικών παρεμβάσεων.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Η κυρία να πει μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πολύ σύντομα. Απλώς για να διευκρινίσω σε σχέση με την
παρατήρηση του κ. Φραγκούλη. Ίσως δεν έγινε κατανοητό από την
παρουσίαση του ΟΑΕ∆ εχθές, όμως όλον αυτόν τον προγραμματισμό του
επιχειρησιακού σχεδίου για τη συμβουλευτική που σχεδιάζει και σχεδιάζει
συνεργασία λαμβάνοντας υπόψη το ΕΚΕΠ απ’ όσο νομίζω και τα κριτήρια
που θα χρησιμοποιήσει θα είναι κριτήρια τα οποία θα δώσει και θα ορίσει σε
συνεργασία με το ΕΚΕΠ.
Τουλάχιστον

αυτό

παρουσίασε

σε

μας

στην

προπαρασκευαστική συνάντηση ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆. Νομίζω ότι έτσι θα
διαμορφωθεί, δηλαδή σε συνεργασία πάντα με το ΕΚΕΠ κ. Φραγκούλη και
βεβαίως

και

εμείς

συμφωνούμε

και

χαιρετίζουμε

όλη

αυτή

τη

συστηματοποίηση αυτής της διαδικασίας αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στις
προθέσεις.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΠ.
Β. ΦΙΣΣΑΜΠΕΡ: Και εγώ διευκρινιστικά θα ήθελα να πω το εξής, ότι έχω την
εντύπωση ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας σε αυτά που μας είπε ο συνάδελφος
από την Commission και σε αυτά που ακούστηκαν από την προϊσταμένη της
ΕΥΣΕΚΤ, ως εξής.
Ναι μεν όντως εμείς είχαμε μία συμμετοχή στο σχεδιασμό, στο
brainstorming των δράσεων τις οποίες προωθεί αυτή τη στιγμή ο ΟΑΕ∆ και μ'
αυτή την έννοια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει
και σε αυτό έχει δίκιο σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον έτσι όπως πρακτικά
φαίνεται.
Είναι το εξής. Για σκεφτείτε, εάν είχαμε ήδη ένα εγκεκριμένο
σχέδιο δράσης για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό
και ταυτόχρονα έχουμε μία εξέλιξη η οποία, θα πω εγώ τη θετική πλευρά,
εμπλουτίζει, διευρύνει το σχέδιο δράσης, αυτό πρέπει να ενσωματωθεί
τουλάχιστον στο σχέδιο δράσης και πάντα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο του συντονισμού που οδηγεί στην
οριστικοποίηση και ταυτόχρονα και βελτίωση στην πορεία, γιατί τίποτα δεν
είναι μια κι έξω, εκεί ίσως πρέπει να το δούμε λιγάκι περισσότερο. Επί της
ουσίας δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μια ακόμη διευκρίνιση από την κα Ορφανού.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Μία προσθήκη, μία ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ήδη επειδή
κάναμε μία συνάντηση, πρώτη συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα
από το Υπουργείο Εργασίας, ζητήθηκε μία συνάντηση και μάλιστα αυτή την
Παρασκευή με τον ΟΑΕ∆ για να δούμε ένα συντονισμό στα προγράμματα
πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις στους στόχους
και επιπλέον συζητήθηκαν πέρα από το «εισιτήριο απασχόλησης»,
συνέργειες και σε άλλα δύο πεδία, το πεδίο «Κοινωνική οικονομία» και το
πεδίο «Στήριξης της επιχειρηματικότητας», ενδεχομένως συνεχίζοντας τις
παρεμβάσεις τις δικές μας. Αυτό ήθελα να σας πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φραγκούλης.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Να διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν όπως είπα η πρότασή μου
δεν είχε κάποιο ίχνος κριτικής απέναντι σε έναν ή στον άλλο θεσμό, στον έναν
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ή στον άλλο φορέα. Η πρότασή μου ήταν ακριβώς στην κατεύθυνση αυτές οι
κατά κάποιο τρόπο ad hoc πρωτοβουλίες ότι να βρεθούμε με αυτό το φορέα
για να δούμε ένα ζήτημα συγκεκριμένο, θα μπορούσε να είναι πιο συστημικές.
∆εν έχω κάποια συγκεκριμένη πρόταση στο πώς αυτό θα
μπορούσε να γίνει πιο επιχειρηματικό, πιο λειτουργικό, όμως κάποιες σκέψεις
υπάρχουν, να συστηματοποιηθεί και να έχει και ένα χαρακτήρα πρόβλεψης
προς

το

μέλλον,

δηλαδή

πώς

κάποιες

δράσεις

που

πιθανόν

να

προγραμματίζονται για το μέλλον, να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη
συνέργεια μεταξύ τους.
Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, ίσως μέσα στον Ιούλιο θα
μπορούσαμε να έχουμε κάποια πιο απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πιο
συστηματική μορφή αυτού του συντονισμού ή αυτής της συνέργειας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
Μ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εκ μέρους της ∆ιαχειριστικής
Αρχής Ψηφιακή Σύγκλιση σχετικά με το συντονισμό του προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και του προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση».
Καταρχήν να πω ότι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» ο προϋπολογισμός του μαζί με τις εκχωρήσεις που έχουμε από τα
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, ένα μεγάλο τμήμα του, περίπου
υπολογίζω γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 20% του
προγράμματος, αφορά πράξεις που έχουν ως φορέα άσκησης πολιτικής το
Υπουργείο Παιδείας.
Επομένως η συνεργασία πρέπει να είναι τακτική και αυτό
νομίζω το έχουμε πετύχει σε ένα σημαντικό βαθμό. Υπάρχουν τακτικές
συναντήσεις και μια καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις νέες προσκλήσεις που
έχουν εκδοθεί, που αφορούν τόσο τα ερευνητικά ιδρύματα όσο το Ε∆ΕΤ, όσο
και τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και στα οποία αναφέρθηκε προηγούμενα η κα Ορφανού.
Σε ό,τι αφορά τώρα την πιο σημαντική δράση που ένα τμήμα της
εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά το
ψηφιακό σχολείο, θέλω να ενημερώσω ότι ήδη έχει κατατεθεί από το
Υπουργείο Παιδείας ένα σχέδιο φακέλου μεγάλου έργου το οποίο θα
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εξετάσουμε την επόμενη εβδομάδα ελπίζω, σε συνεργασία το Υπουργείο
Παιδείας και η ∆ιαχειριστική Αρχή και αφορά τους διαδραστικούς πίνακες και
τα φορητά εργαστήρια. Είναι ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Νομίζω ότι λογικά αρκετά σύντομα θα μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στην κατάθεσή του και υπενθυμίζω ότι έχουμε μία
εκκρεμότητα ακόμα με ένα ενταγμένο έργο στο επιχειρησιακό μας
πρόγραμμα, τον «μαθητικό υπολογιστή», που περιμένουμε και εκεί ένα
φάκελο μεγάλου έργου για να υποβληθεί και αυτό στην Επιτροπή.
Ευχαριστώ.
Σ. ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ: Από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων,

από το

Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας κα Ναυτιλίας. Και εμείς έχουμε μια πολύ καλή
συνεργασία με το Παιδείας αλλά θα θέλαμε να ενισχύσουμε την άποψη της
ΕΥ∆

του

επιχειρησιακού

«Ψηφιακή

Σύγκλιση»

και

αναμένουμε

και

επισημαίνουμε μάλλον την αναγκαιότητα υποβολής του δεύτερου φακέλου
μεγάλου έργου ούτως ώστε να μπορούν να εξεταστούν ταυτόχρονα για τη
τυχόν αλληλεπικαλύψεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πάρω εγώ λίγο το λόγο σ' αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο το
έχουμε συζητήσει. Έχουμε δύο έργα, ένα της «Ψηφιακής Σύγκλισης» που
αναφέρεται σε εξοπλισμούς και το δεύτερο το οποίο χρηματοδοτείται η
ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου. Τα δύο αυτά έργα, έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό αυτών των δύο αξόνων και νομίζω
ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τον έχουμε πετύχει το συντονισμό αυτό.
Προϊόν του συντονισμού αυτού είναι η συμφωνία ανάμεσα στα
δύο Υπουργεία ότι θα υποβληθούν δύο ξεχωριστοί τελείως φάκελοι μεγάλων
έργων. Ο ένας έχει ήδη υποβληθεί και αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες για
την προώθηση του φακέλου για το μεγάλο έργο που αναφέρεται στον
ψηφιακό εξοπλισμό.
Βεβαίως δεν είναι αυτής της στιγμής, αλλά θα μπορούσαμε
πράγματι να συστηματοποιήσουμε το συντονισμό. Αν μας ορίσετε έναν
εκπρόσωπο κι εσείς ώστε να έχουμε διαρκή ενημέρωση, για να βλέπετε το τι
κάνουμε. Εγώ συνεννοούμαι με τον κ. Μαρκόπουλο συστηματικά. Ξέρει, έχει
εικόνα για το πού βρίσκονται τα έργα που αναφέρονται στην ανάπτυξη του
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ψηφιακού περιεχομένου, οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα ο
συντονισμός θα είναι απολύτως…
Έχει ζητήσει το λόγο ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ.
Χ. ΓΟΥΛΑΣ: Γεια σας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ήθελα να κάνω μια
παρέμβαση

σχετικά

με

το

θέμα

των

συνεργειών

και

της

συμπληρωματικότητας. Για μας είναι πραγματικά κομβικής σημασίας το όλο
ζήτημα της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας γιατί θεωρούμε ότι όλη
ίσως και η αποτελεσματικότητα των δράσεων στο σύνολο του ΕΣΠΑ, αλλά
κυρίως του επιχειρησιακού προγράμματος το δικό μας «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση» εξαρτάται κυρίως από τις συμπληρωματικότητες και τις
συνέργειες με τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα.
Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου και από τη μεριά μας
διαπιστώνουμε μια μεγάλη έλλειψη στη συμπληρωματικότητα των δράσεων,
ειδικά των δύο επιχειρησιακών, του επιχειρησιακού «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» και του επιχειρησιακού «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού».
Έχουν

δράσεις

τα

δύο

αυτά

επιχειρησιακά,

τα

οποία

συμπληρώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται και τα οποία εάν υλοποιηθούν
παράλληλα το ένα με το άλλο, θεωρώ ότι δεν θα έχουν τα αποτελέσματα τα
οποία μπορούν να έχουν όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία και η συνέργεια.
Πριν ένα χρόνο περίπου είχαμε μιλήσει.. Μάλλον να το πω
διαφορετικά. Τα επιχειρησιακά προγράμματα κατ’ εμάς πρέπει να είναι
δυναμικά και όχι στατικά. Με ποια έννοια το λέω αυτό, ότι πρέπει να έχουν τις
κεραίες και τις αντένες στην κοινωνία, κοντά στις εξελίξεις που γίνονται και
όσο το επιτρέπουν τα διαχειριστικά πλαίσια να μπορούν να εξελίσσονται, να
μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της αγοράς,
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια βλέποντας το
δυναμικό του όλου εγχειρήματος και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ια
βίου» και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού»,

εκτιμούμε

ότι

η

διαδικασία

συνεργειών

και

της

συμπληρωματικότητας σε όλους τους άξονες και τις πράξεις και τις ενέργειες,
πρέπει να είναι συνεχείς.
Θέτω ως ένα αρνητικό παράδειγμα, πριν μερικούς μήνες μια
θετική προσπάθεια αλλά κατά την άποψή μου είναι αρνητικό παράδειγμα, μια
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ημερίδα που έγινε σε σχέση με τη συνέργεια των δυο Επιχειρησιακών, όπου
ήρθαν τα δύο Επιχειρησιακά μαζί έκαναν μια κοινή συνεδρίαση μια κοινή
Επιτροπής Παρακολούθησης το Επιχειρησιακό «Ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού» και το Επιχειρησιακό «∆ια βίου μάθησης», νομίζω ότι κανείς δεν
έγινε σοφότερος. Νομίζω ότι δεν μπήκαμε σε διαδικασίες ουσιαστικής
παρέμβασης και προβληματισμού πάνω στα ζητήματα, έγινα μεμονωμένες
εισηγήσεις και αυτό ήταν όλο.
Εμείς βλέπουμε τη διαδικασία της συνέργειας πολύ πιο δυναμική
και πολύ πιο συνεχής. Θεωρούμε δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει το
ανθρώπινο δυναμικό, από την άλλη μεριά υπάρχει η εκπαίδευση και η δια
μάθηση όπου έχει μέσα και την κατάρτιση και είναι και το κομμάτι της
πιστοποίησης, η γέφυρα για την απασχόληση.
Όλες οι παρεμβάσεις που κάνει το Υπουργείο Εργασίας μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ο ΟΑΕ∆ με τις παρεμβάσεις που
ταιριάζουν και που κάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας, πρέπει να είναι σε μια συνεχή διαβούλευση και συνεννόηση. Αυτή
τη στιγμή τρέχει διάφορα προγράμματα το Υπουργείο Εργασίας κατά την
άποψή

μας

πολύ

σημαντικά

«Κοινωνική

εργασία»,

«Κοινωνική

επιχειρηματικότητα», «Κοινωφελή εργασία» και πολλά άλλα και απέχει από
αυτή τη διαδικασία κατά την άποψή μου το Επιχειρησιακό «Εκπαίδευση και
δια βίου μάθηση», τουλάχιστον όσο είμαι ενημερωμένος. Αν είναι κάτι άλλο,
είμαι στη διάθεσή σας να μου πείτε και βεβαίως να το δεχτώ.
Και όχι μόνο. Μίλησε πριν ο κ. Μπάκας ότι πάμε σε μια νέα
διαδικασία που μπαίνουν οι ∆ήμοι, κάνουμε Κέντρα δια βίου μάθησης σε
όλους τους ∆ήμους όπου οι ∆ήμοι θα παρέχουν προγράμματα που οι ίδιοι
επιλέγουν ότι είναι χρήσιμα για τους πολίτες για την τοπική κοινωνία και την
τοπική αγορά εργασίας. Με ποια συνέργεια με τις δράσεις της ΠΑΕΠ;
Υπάρχει κάποια έρευνα σε επίπεδο τοπικής αγοράς εργασίας,
σε

επίπεδο

περιφερειακής

αγοράς

εργασίας;

Υπάρχει

αλληλοσυμπληρωματικότητα των δράσεων των Κέντρων δια βίου μάθησης με
τις δράσεις και τη δυναμικότητα και το δυναμισμό των επαγγελμάτων που
βγάζουν αντίστοιχες έρευνες;
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Άλλο

παράδειγμα.

Πριν

ειπώθηκε

το

παράδειγμα

του

επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου κι αυτό είναι πολύ σημαντικό,
υπάρχουν ο ΟΑΕ∆ και τα ΚΠΑ, υπάρχει το ΕΚΕΠ, ήδη συζητήθηκε.
Μπορούμε να πούμε αρκετά παραδείγματα, το κομμάτι της κατάρτισης, το
κομμάτι «Κατάρτιση και πιστοποίηση» μπορώ να μιλώ πολύ ώρα γι' αυτό το
κομμάτι της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας.
Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει το κομμάτι αυτό, η στόχευση της
συμπληρωματικότητας και της συνέργειας να μας απασχολήσει πιο σοβαρά
και να το δούμε λίγο πιο δυναμικά.
Συμπληρωματικά με αυτό, θέλω να ασκήσω κι εδώ μια
παρατήρηση και είναι ότι ένας λόγος που δεν γίνεται στο βαθμό που θα
θέλαμε εμείς τουλάχιστον να γίνει, είναι ότι δεν λειτουργεί όπως ορίζει ο
τελευταίος νόμος της δια βίου μάθησης, η Εθνική Σύνοδος και το Εθνικό
Συμβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης με την Απασχόληση. Εκεί συμμετέχουν όλοι οι
φορείς, συμμετέχουν και τα δυο Επιχειρησιακά, συμμετέχουν κοινωνικοί
εταίροι, συμμετέχουν Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια σειρά από
φορείς.
Έγινε μια Σύνοδος με την παρουσία του Πρωθυπουργού που
μας τίμησε, έβαλε το πλαίσιο από εκεί και πέρα δεν έγινε άλλη. Θεωρώ
έλλειμμα ότι δεν έχει συνεδριάσει επί της ουσίας το Εθνικό Συμβούλιο ∆ια
Βίου Εκπαίδευσης και σύνδεση με την Απασχόληση.
Επίσης ανακοινώθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας πριν 10-15 μέρες αν θυμάμαι καλά 5-6 δράσεις παρέμβασης για τη
δια βίου μάθηση στην Ελλάδα. Όπου μίλησε για το voucher, μίλησε για τους
∆ήμους και μια σειρά πολύ σημαντικές παρεμβάσεις βεβαίως είμαστε θετικοί
δεν το λέω κριτικά.
Αυτό όμως που

θα ήθελα να πω είναι ότι αν γινόταν μια

συνεδρίαση στο Εθνικό Συμβούλιο ∆ια Βίου ή στην Εθνική Σύνοδο ή ό,τι
κρίνει η πολιτική ηγεσία και έπαιρνε και τις απόψεις και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων και των άλλων φορέων του
Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούμε ότι και οι
παρεμβάσεις θα ήταν πιο στοχευμένες και πολύ πιο αποτελεσματικές.
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Αυτό το θέτω ως ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει κατά την άποψή
μου να καλυφθεί το επόμενο χρονικό διάστημα που μας μένει και βεβαίως θα
ήθελα να σχολιάσω, δεν το είπα στο πρώτο μέρος θα το πω τώρα, το κομμάτι
των κουπονιών. Έχει γίνει λίγο στη μόδα το κουπόνι. Είδαμε κουπόνια
συνεχιζόμενης κατάρτισης, μετά βλέπουμε κουπόνια αρχικής κατάρτισης, μετά
βλέπουμε κουπόνια επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
που σήμερα το άκουσα. Πολύ κουπόνι!
∆εν ξέρω πόσο το έχουμε βασανίσει όλο αυτό, πόσο το έχουμε
συζητήσει, πόσο το έχουμε διαπραγματευτεί αν αυτό τελικά μπορεί να έχει τα
αποτελέσματα που θέλουμε και που ξέρουμε ότι κι εσείς θέλετε, αλλά όμως
υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχουν και αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ορφανού.
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Θα πρέπει να κάνω τρία σχόλια σε αυτά που λέτε. Πρώτον,
επειδή θέσατε το θέμα της κοινωφελούς εργασίας της κοινωνικής οικονομίας,
μόλις σας προανέφερα ότι έγινε ήδη μια συνάντηση εργασίας, θα ακολουθήσει
και δεύτερη ώστε αν κάνουμε σε ευρύτερη σύνθεση να έχουμε πράγματα να
σας πούμε για το που γίνονται οι συνέργειες.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι τουλάχιστον το
πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε για τα Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης δεν έχει
άξονα τόσο το στόχο απασχολησιμότητα, αλλά το στόχο πολιτειότητα
Citizenship δηλαδή τα προγράμματα που σας ανέφερε ο κ. Μπάκας, είναι
πρωτίστως αυτό το μενού προγραμμάτων που θα μπορούν στην πρώτη φάση
εφαρμογής να διαλέγουν οι ∆ήμοι.
Είναι προγράμματα που από τη μέχρι σήμερα εμπειρία πολλών
ετών και από τα προγράμματα που κάνουν και οι κοινωνικοί εταίροι υπάρχει
ζήτηση και αφορά κυρίως το πεδίο της πολιτειότητας του Citizenship, γι' αυτό
δεν εμπλέκεται η ΠΑΕΠ, μέχρι η ΠΑΕΠ να ολοκληρώσει το έργο της και να
μπορέσουμε να πάμε σε ένα επόμενο κύμα και εδώ είναι τα κουπόνια.
Τουλάχιστον η πολύ μικρή ομάδα που το έχει δουλέψει, το έχει
βασανίσει. ∆εν είναι πολλά τα κουπόνια, είναι σε τρία πεδία που είναι
διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι σε κάτι πολύ απλό στη ∆ια Βίου Μάθηση
Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες, ακριβώς επειδή υπάρχει η αγορά και είναι
δομημένο το σύστημα, είναι στη συμβουλευτική που έγινε μια έρευνα μια
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μελέτη ωρίμανσης και δοκιμάστηκε και έγινε έρευνα κοινής γνώμης. Και στην
πρακτική άσκηση που ουσιαστικά όταν εμείς λέμε κουπόνι τι εννοούμε.
Λέω λίγο τη δομή. ∆ιαχειριστικά, ένας κεντρικός φορέας κάνει
μια πρόσκληση και φτιάχνει ένα δίκτυο δυνητικών φορέων που μπορεί να
εξαργυρώσει το κουπόνι και ο πολίτης μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαλέγει το φορέα, στον οποίο θα πάει να εξαργυρώσει το κουπόνι του. Αυτό
σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης υπεραπλουστεύει και διευκολύνει και την
απορρόφηση και επιπλέον κινεί λίγο την αγορά εκεί που υπάρχει αγορά.
Όμως αυτό το μελετάμε τουλάχιστον 6-7 μήνες και είναι και τρία
διαφορετικά πεδία. Άρα μπορεί να μην το συζητήσαμε, αλλά έχει γίνει μια
δουλειά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επομένως αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα είναι ότι μελετήθηκε
περισσότερο από ότι πρέπει! Παρακαλώ.
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Από τη Γραμματεία Ισότητας. Να ρωτήσω όσον αφορά τη
συμβουλευτική μελέτη ωρίμανσης αυτή σε τι θέματα αφορά η συμβουλευτική;
Εφ' όλης της ύλης ή είναι κάποια ειδικά για την ανεργία;
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Πριν ανέφερα μια παρέμβαση που λέγεται «Κάρτα καριέρας»
και η οποία είναι ένα κουπόνι που προβλέπει παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Για τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης.
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Όχι, δεν αφορά τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης αφορά τη
δυνατότητα

ένας

νέος

να

πάρει

ένα

κουπόνι

και

σε

παρόχους

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με τα κριτήρια που θα θέσει το ΕΚΕΠ να
εξαργυρώσει δυο ή τρεις συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Εκεί μπαίνει μέσα και η παράμετρος του φύλου;
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Τι διαφορά να έχει το αγόρι από το κορίτσι στη συμβουλευτική
σταδιοδρομία; Προφανώς ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας θα κρίνει άμα είσαι
κορίτσι σου ταιριάζουν …
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Θα μπορεί να έχει μια ευαισθησία …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει καταλαβαίνουμε.
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Χωρίς στερεότυπα, αυτό λέω. Θα μπορούσαμε ίσως να
πούμε κάποια στοιχεία γενικώς για το θέμα αυτό.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορείτε να επικοινωνήσετε αργότερα με την Ειδική Γραμματέα
και να της θέσετε υπόψη της τα στοιχεία.
κα ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Εντάξει ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι κάποια άλλη παρέμβαση;
Χ. ΓΟΥΛΑΣ: Σε σχέση με τις συνέργειες. Ξέχασα να πω το θεωρώ σημαντικό
γι' αυτό κάνω αυτή την παρέμβαση, το ίδιο σημαντικό είναι και η συνέργεια με
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ιοικητική Μεταρρύθμιση», διότι εκεί πάλι
παρατηρώ συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει το Εθνικό Κέντρο ∆ημόσιας
∆ιοίκησης πολύ ουσιαστικές, εγώ ούτε αυτές θέλω να υποβαθμίσω, αλλά
όμως τουλάχιστον στο βαθμό που γνωρίζω σε καμία επαφή και συνεργασία
με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το δικό μας και με το Υπουργείο Παιδείας
που πραγματικά είναι ο πολιτικά υπεύθυνος του κομματιού της δια βίου
εκπαίδευσης. ∆ηλαδή βλέπω ότι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«∆ιοικητική Μεταρρύθμιση» υπάρχουν δράσεις εκπαίδευσης, δια βίου
εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων και μελετών και διάγνωση των αναγκών
και συμβουλευτικής και αρκετών ενεργειών που είναι και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, απλά δεν βλέπω και δεν έχω διακρίνει
ακόμη τις συνέργειες και τις συνεργασίες μεταξύ των δυο Επιχειρησιακών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Να περάσουμε τώρα στο 7ο θέμα.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Πληροφόρηση και ∆ημοσιότητα»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ορφανού έχει τον λόγο.
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Κατ' αρχάς να πω ότι η προσπάθεια που έχει γίνει μας
καταγγέλλει και η ΟΛΜΕ αλλά δεν αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχουμε
κάνει να εφαρμόσουμε αρχές αποδοτικότητας στην επένδυση που πρέπει να
γίνει στην πληροφόρηση και στη δημοσιότητα.
Η στρατηγική μας έχει τους τρεις άξονες που διαφοροποιούν
από τη μέχρι τώρα στρατηγική. Η δημοσιότητα και η πληροφόρηση αφορά και
την ευαισθητοποίηση και αφύπνιση του κοινού για τη συμμετοχή στα
προγράμματα, αξιοποιούνται τα σύγχρονα Μέσα πληροφόρησης Μέσα
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κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμόζουμε τα συμπεράσματα της μελέτης
αξιολόγησης της πληροφόρησης κατά το Γ’ ΚΠΣ που είπε ότι στο χώρο της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης αποτελεσματικότερες είναι οι
λεγόμενες bellow the line ενέργειες οι προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις
και όχι τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Είχαμε μέχρι τώρα ειδική Μονάδα η οποία βέβαια για άλλους
λόγους συγχωνεύεται αλλά έχουμε στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με
τη δημοσιότητα και οι οποίοι εκτός από τις καθαυτό ενέργειες που γίνονται με
την πρωτοβουλία της ∆ιαχειριστικής και οι οποίες χαρακτηρίζονται από
χαμηλό κόστος ακριβώς γιατί είναι είτε προωθητικές είτε μέσω Internet,
κατευθύνουμε και τους δικαιούχους μας και σε συναντήσεις εργασίας που
έχουν γίνει ανά την Ελλάδα και θα γίνει και μια μεγαλύτερη, ακριβώς για το
πώς να αξιοποιήσουν ένα έξυπνο τρόπο, γιατί στη δημοσιότητα περισσότερο
είναι πνευματική η εργασία, ποιοτικό είναι το θέμα πόση φαντασία και
δημιουργικότητα έχει στο μήνυμα.
Να αξιοποιηθούν λοιπόν τα κονδύλια με έξυπνα μηνύματα και με
οικονομικά μέσα που είναι το ∆ιαδίκτυο, που είναι οι προωθητικές ενέργειες
έτσι ώστε να περιοριστούν μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις τα κονδύλια για
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον Τύπο.
Από εκεί και πέρα κρίθηκε απολύτως αναγκαίο να υπάρχει ένας
Σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής που μας έχει βοηθήσει και μας
κατευθύνει στο να δίνουμε συμβουλές στους δικαιούχους μας. Όλες οι
δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης κάνουμε μια κριτική επί της ουσίας
και έχει αποδειχθεί πολύ δημιουργική και μας βοηθά και ο Σύμβουλος.
Και σε ένα επόμενο επίπεδο έχοντας ολοκληρώσει και τη
στρατηγική μας, έχουμε προκηρύξει τρεις διαγωνισμούς για την υλοποίηση
πια της δημοσιότητας και συνάπτονται και συμβάσεις. Να τον λέμε ανάδοχο –
συνεργάτη, ο «σύμβουλος» δεν είναι καλή λέξη γιατί θα υλοποιεί, άρα δεν
λέγεται σύμβουλος. Αυτός που θα υλοποιεί λοιπόν τις δράσεις δημοσιότητας
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τύπο για το πεδίο εκπαίδευση, το
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις παρεμβάσεις μας εκεί.
Και ένας άλλος συνεργάτης – ανάδοχος, ο οποίος θα υλοποιεί
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τύπο παρεμβάσεις για τη δια βίου
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μάθηση κρίθηκε ότι είναι αναγκαίο να είναι διαφορετικοί για να επικεντρώσουν
σε διαφορετικά Μέσα και με διαφορετικές ποσοστώσεις με τις κατευθύνσεις
του Συμβούλου επικοινωνιακής στρατηγικής. Το ίδιο ποσό που θα έπαιρνε
ένας συνεργάτης το παίρνουν δύο.
Και έχουμε κι ένα τρίτο συνεργάτη, που δυστυχώς αυτή τη
στιγμή δεν έχει αναδειχθεί γιατί βρίσκεται στο διοικητικό Πρωτοδικείο βάσει
μιας ένστασης ο διαγωνισμός, που θα είναι ο συνεργάτης μας για την
υλοποίηση -με πολύ - πολύ φτηνότερη αμοιβή προφανώς- παρεμβάσεων στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς επειδή σχεδόν ένα συντριπτικό
ποσοστό των επωφελούμενων και των ενδιαφερομένων του προγράμματός
μας είναι νέοι, άρα θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στα Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: facebook, twitter και τα λοιπά.
Επομένως προσπαθήσαμε να έχουμε και τους συνεργάτες μας
τους οποίους καθυστερήσαμε λίγο να τους βρούμε για να έχουμε καθορίσει τη
στρατηγική μας, αλλά κυρίως και εμείς να ενεργοποιηθούμε και να έχουμε και
μια συνεχή συνεργασία με τους φορείς μας για αποδοτικότητα των πόρων, για
επένδυση πνευματικού κεφαλαίου, δημιουργικότητα και φαντασία στο μήνυμα.
Και για αξιοποίηση και για δράσεις, οι οποίες δεν θα έχουν μόνο την έννοια
της προβολής και της διαφήμισης εκ των υστέρων, αλλά και την έννοια της
αφύπνισης και της ευαισθητοποίησης για αύξηση της συμμετοχής.
Ένα χαρακτηριστικό να πω γιατί μου το θύμισαν, νομίζουμε ότι
έχουμε μια από τις αρκετά έως πολύ πετυχημένες ιστοσελίδες, εύχρηστη, με
364.396 επισκέψεις εδώ και ένα χρόνο περίπου που λειτουργεί, μέσα από την
οποία βγάζουμε ανακοινώσεις για κάθε ένα μας έργο, με ένα τρόπο που
μπορεί να αναπαραχθεί και να ενημερώσει γιατί μια πρόσκληση δεν είναι
ευανάγνωστη και δημοσιεύουμε και τις δράσεις των δικαιούχων μας και τους
προσκαλούμε να μας ενημερώνουν γι' αυτές. Και έτσι εν πάση περιπτώσει
αναδεικνύουμε και τις καλές πρακτικές τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε θερμά. Ο κ. Φραγκούλης έχει τον λόγο.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με ένα θετικό σχόλιο σε ό,τι
αφορά την ιστοσελίδα πράγματι πιστεύω ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά
για την προβολή του έργου του Επιχειρησιακού και ο τρόπος που έχει
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δομηθεί,

κατά

την

άποψή

μου

είναι

αρκετά

εύχρηστος

και

συστηματοποιημένος.
Σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα εν γένει και την παρουσίαση της
κας Ορφανού, ευχαριστούμε κατ' αρχήν. Η πληροφόρηση που μας έχει δοθεί
μέχρι στιγμής δεν μας επιτρέπει να αναιρέσουμε τα ερωτήματα και τις
επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει και σε προηγούμενες συναντήσεις, σε ό,τι
αφορά την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της μεθοδολογικής
προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί.
Κατ' αρχήν για μας να επισημάνω βάση της δημοσιότητας και
της δράσης της δημοσιότητας αποτελεί το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο
όπως έχει συζητηθεί και όπως τελικά υιοθετήθηκε αν θυμάμαι καλά πριν από
3 χρόνια. Αυτό αποτελεί τη βάση.
Τώρα μια προσέγγιση που λέει ότι «έχουμε ένα Σύμβουλο
επικοινωνιακής στρατηγικής για να μας δώσει μια στρατηγική», αυτή δεν
μπορώ να την κατανοήσω παρά μόνο ως μια εξειδίκευση του επικοινωνιακού
σχεδίου. Εάν μιλάμε για μια στρατηγική, θα πρέπει μόνο να αποτελεί
εξειδίκευση.
Έχουμε ζητήσει να πάρουμε αυτή την στρατηγική, προς το
παρόν δεν την έχουμε πάρει δεν την έχουμε δει. Φαντάζομαι ότι αυτή η
στρατηγική αποτελεί τη βάση από την οποία απορρέει η προσέγγιση που λέει
να έχουμε τρεις συμβούλους ή τρεις συνεργάτες που θα υλοποιούν τις
δράσεις της δημοσιότητας, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε
μια τέτοια εξειδίκευση.
Παρ' όλα αυτά όμως θεωρούμε ότι μια προσέγγιση που
στηρίζεται σε δυο θεματικά κριτήρια και ταυτόχρονα ένα κριτήριο μέσου,
δηλαδή έχουμε μια κατάτμηση με βάση αρχική τυπική εκπαίδευση, δια βίου
μάθηση δεύτερο κριτήριο και τρίτον social Media δεν βλέπω τη συνεκτικότητα
μιας τέτοιας προσέγγισης. ∆ηλαδή να έχουμε δυο θεματικά κριτήρια και ένα
ταυτόχρονα κριτήριο μέσου, εργαλείου.
Πέρα από αυτό όμως έχω μια γενικότερη επιφύλαξη κατά πόσο
ένα πρόγραμμα που αναγκαστικά έπρεπε να κατανεμηθεί σε άξονες
προτεραιότητας, ήταν αναγκαίο αυτό όμως η προσέγγιση της δια βίου
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μάθησης είναι μια ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να περιλαμβάνει και την
τυπική και την άτυπη.
Υπάρχουν δράσεις που διατρέχουν εγκάρσια θα έλεγα όλο το
φάσμα της εκπαίδευσης. Άρα μια προσέγγιση δημοσιότητας που τείνει να
κατατέμνει το χώρο της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να ακολουθεί μια
διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά κάποια Μέσα επικοινωνίας, δεν ξέρω
δεν έχουμε πειστεί για την προστιθέμενη αξία της και για την αποδοτικότητά
της.
Το έχουμε ξαναθέσει, ελπίζω μέσα από μια πληροφόρηση που
θα πάρουμε για την εξειδίκευση αυτού του επικοινωνιακού σχεδίου, μια
εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής που φαντάζομαι την έχει
εκπονήσει ο Σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής, ίσως να μας βοηθήσει
σε αυτό, αλλά πάντως διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ορφανού να δώσει μια διευκρίνιση.
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Μια διευκρίνιση. Ο ρόλος του Συμβούλου στρατηγικής όντως
δεν έχει γράψει μια εξειδικευμένη στρατηγική γιατί η λογική της επικοινωνιακής
στρατηγικής είναι να ανταποκρίνεται στην επικαιρότητα και στις ανάγκες. Άρα
ο ρόλος του είναι περισσότερο στη λογική της προφορικής συμβουλευτικής.
Προφανώς και έχουμε το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης το οποίο έχει πολύ
γενικές γραμμές, έχει τις βασικές αρχές.
Από εκεί και πέρα όμως πως θα εξειδικεύσεις όταν έχεις ένα
πρόγραμμα που έχει στόχο τον πληθυσμό Ρομά, ή ένα πρόγραμμα για τα ΑΕΙ
και τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, ή το πρόγραμμα για την εξειδικευμένη
υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, είναι τόσο ειδικευμένες οι παρεμβάσεις
μας και κρίνονται ad hoc.
Άρα ο Σύμβουλος έχει αυτή την κατά ημέρα συμβουλευτική
υποστήριξη και ο προσδιορισμός των Μέσων γίνεται στη βάση συναντήσεων
εργασίας. Άρα γι' αυτό τον χρειαζόμαστε. Τον χρειαζόμαστε για την
καθημερινή υποστήριξη, όχι για να ξαναγράψει άλλο ένα κείμενο το οποίο από
τώρα θα προβλέπει τι δράσεις θα γίνουν.0
Αυτή είναι η λογική, γι' αυτό δεν έχετε πάρει κάποιο κείμενο από
το Σύμβουλο. Προφανώς έχει εξειδικεύσει και μας έχει παραδώσει δυο
παραδοτέα, αλλά όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν που είναι περισσότερο
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η ουσία, δεν αποτυπωμένα γραπτώς. Ό,τι έχουμε γραπτό εν πάση
περιπτώσει θα σας το στείλουμε.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Απλώς να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτό που είπε ο κ.
Φραγκούλης. Ουσιαστικά δυο είναι οι διαγωνισμοί. Είναι ένας διαγωνισμός για
την προβολή στα Media για την εκπαίδευση και ένας διαγωνισμός για τη δια
βίου μάθηση, γιατί αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο προϋπολογισμός
κάθε διαγωνισμού είναι στις 950.000 και ο διαγωνισμός για την προβολή στα
Social Media είναι 120.000 και έχει ξεχωριστεί ακριβώς για τη σημασία που
έχει, για την πρόσβαση που έχουν οι νέοι και τη χρήση που κάνουν στα Social
Media και θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να ξεχωρίσουμε αυτό το
διαγωνισμό.
Επίσης ο Σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής που έχουμε,
μας βοηθά ακριβώς και σε αυτό το χρονισμό, δηλαδή στο πότε ακριβώς τα
διάφορα Media Plan που θα μας αναλύσουν μετά οι σύμβουλοι όταν θα
αναλάβουν και θα υπογραφούν οι συμβάσεις τους, στο πως θα γίνει ο
χρονισμός, πότε θα πρέπει κάθε καμπάνια να μην υπάρξει ένας φόρτος σε
μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά πόσο μέσα σε μια διάρκεια χρόνου θα
υπάρχει αυτή η εξάπλωση αυτού του προγράμματος του επικοινωνιακού.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Συγνώμη που επανέρχομαι, διαβάζοντας την ετήσια
έκθεση βλέπω ότι υπάρχουν παραδοτέα, δηλαδή ότι θα πρέπει ο Σύμβουλος
επικοινωνιακής στρατηγικής να καταρτίσει σχέδια δράσης επικοινωνίας. ∆εν
ξέρω εάν αυτό αποτελεί την επικοινωνιακή στρατηγική, πάντως υπάρχουν
παραδοτέα. ∆εν είναι απλώς προφορική η επικοινωνία, τουλάχιστον εγώ δεν
την κατανοώ μόνο προφορική. Αυτό βλέπω στην ετήσια έκθεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προφανώς η κα Ορφανού διευκρινίζει ότι θα υπάρχουν και
παραδοτέα.
Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ: Εγώ διευκρίνισα, ναι και σας είπα ότι ό,τι παραδοτέα έχουμε,
θα σας τα δώσουμε. Απλώς ήθελα να πω ότι και τα σχέδια δράσης άμα δείτε,
δεν θα σας λένε σε κάθε παρέμβαση ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες δράσεις.
Αρχές και χρονισμό αποτυπώνει. ∆ηλαδή το καθημερινό που κάνουμε στις ad
hoc συναντήσεις δεν είναι κάτι, που αποτυπώνεται στα σχέδια δράσης και εκεί
ήθελα να δώσω έμφαση γι' αυτό τον χρειάζεσαι πιο πολύ τον Σύμβουλο. Και
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ό,τι παραδοτέα υπάρχουν και όταν παραληφθούν οριστικά, θα σας
αποσταλούν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο; Περνάμε στο 9ο θέμα.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρακτικά Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕ∆ΒΜ και ΕΠΑΝΑ∆
(14-2-2011)»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γώγος έχει τον λόγο.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Νομίζω ότι έχουν μοιραστεί στο φάκελο και τα πρακτικά της κοινής
Επιτροπής, υπήρξε μετά από την 3η Επιτροπή στην οποία στην αρχή
εγκρίθηκαν τα πρακτικά σε αυτή την σημερινή συνάντηση. Υπήρξε και μια
Κοινή Επιτροπή μεταξύ των δυο, γιατί είναι και τα δυο προγράμματα και το
ΕΠΑΝΑ∆ δηλαδή της «Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» και το δικό μας
και υπήρξε μια κοινή Επιτροπή για το θέμα της δια βίου και πως
ενεργοποιούνται όλες αυτές οι δράσεις που αφορούν τη δια βίου μάθηση, το
νέο θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν συγκεκριμένες εισηγήσεις.
Ήταν πιο πολύ μια όχι τόσο τυπική, γιατί δεν υπήρχε μια
έγκριση συγκεκριμένη κάποιας ατζέντας, αλλά πιο πολύ ήταν η παρουσίαση
των πολιτικών που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νόμος για τη δια βίου.
Προφανώς σε αυτά τα πρακτικά τα οποία περιέχονται μέσα είναι
αυτές οι εισηγήσεις και τυπικά θα πρέπει να πούμε ότι εγκρίνουμε και τα
πρακτικά αυτής της κοινής «Επιτροπής Παρακολούθησης», σε εισαγωγικά
γιατί η Επιτροπής Παρακολούθησης έχει το νόημα σε κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φραγκούλης έχει τον λόγο.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Γίνομαι κουραστικός ίσως. Στο σημείο αυτό ήταν πράγματι
πρωτοβουλία δική μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείναμε να υπάρχει
και να συστηματοποιηθεί αυτό σαν προσέγγιση, να υπάρχει μια δεύτερη
Επιτροπή Παρακολούθησης σε ετήσια βάση, κάπου στο φθινόπωρο η οποία
δεν θα συζητάει ζητήματα όπως προβλέπονται στον κανονισμό τα τυπικά
ζητήματα της έγκρισης της ετήσιας έκθεσης και τα λοιπά, αλλά η προσέγγιση
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που προτείναμε ήταν να υπάρχει μια σε βάθος συζήτηση ενός ζητήματος που
αφορά

το

Επιχειρησιακό

ή

στην

περίπτωση

αυτή

αφορούσε

δυο

Επιχειρησιακά. Και το ζήτημα αυτό ήταν ένα θεματικό ζήτημα, ήταν η
εφαρμογή του νόμου που πρόσφατα είχε υιοθετηθεί, της δια βίου μάθησης.
Ήταν η πρώτη εμπειρία και όπως κάθε πρώτη εμπειρία, έχει
αδυναμίες έχει περιορισμούς έχει σημεία τα οποία εντοπίζουμε προκειμένου
να

βελτιωθούμε.

Ήδη

εντόπισε

και

κάποιο

μέλος

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης πριν από λίγο ότι η προστιθέμενη αξία αυτής της
συνάντησης δεν ήταν και πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι απλώς έγινε μια σειρά
εισηγήσεων χωρίς τελικά να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε
για το μέλλον, αν κατάλαβα σωστά.
Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα, δεν
το ισοπεδώνουμε. Νομίζουμε ότι ήταν μια αξιόλογη πρώτη ανταλλαγή
απόψεων, πιστεύουμε όμως κι εμείς ότι πρέπει και μπορεί να βελτιωθεί. Και η
βελτίωση πως θα ξεκινήσει;
Κατ' αρχήν από τα πρακτικά, επιτρέψτε μου να πω. Εμείς δεν
είχαμε ζητήσει τόσο τα πρακτικά και στις συναντήσεις που είχαμε με τις
∆ιαχειριστικές Αρχές, είχαμε επιμείνει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια
συμπεράσματα, όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης η σημερινή θα καταλήξει
σε κάποια συμπεράσματα ένα δισέλιδο πάνω – κάτω, έτσι βλέπαμε και τα
συμπεράσματα αυτής της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα έδιναν
το στίγμα τι συζητήθηκε πολύ συνοπτικά, αλλά και το τι προτάσεις έστω κι αν
είναι ελάχιστες, κάποιες προτάσεις αξιόλογες, πως θα μπορούσε να γίνει πιο
αποτελεσματική η εφαρμογή κάποιων πραγμάτων που προβλέπονται μέσα
από το νόμο της δια βίου μάθησης και που συζητήθηκαν σε αυτή την κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Άρα επιμένουμε σε αυτό, θα επιμείνουμε θα θέλαμε να υπάρξει
μια συνοπτική απεικόνιση συμπερασμάτων, που θα αποτελεί τη βάση για
κάποια περαιτέρω βήματα. Πέρα από αυτό είναι γεγονός ότι και η
προετοιμασία -και έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα, πως θα μπορούσε να
βελτιωθεί-

μιας

τέτοιας

συνάντησης,

είτε

αποτελεί

κοινή

Επιτροπής

Παρακολούθησης στο μέλλον, είτε αποτελεί Επιτροπής Παρακολούθησης
ενός συγκεκριμένου ξεχωριστού Επιχειρησιακού Προγράμματος, νομίζουμε
ότι θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα πως θα
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μπορούσε να αξιοποιηθεί και η εμπειρία από άλλες χώρες σε κάποιους
θεματικούς άξονες που θα συζητηθούν, πως θα μπορούσε να γίνει πιο
στοχευμένη

η

ημερήσια

διάταξη,

προκειμένου

να

βγουν

κάποια

συμπεράσματα πιο επιχειρησιακά.
Υπάρχουν ιδέες, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι
πράγματι ήταν μια αξιόλογη πρωτοβουλία, ήταν μια πρώτη προσπάθεια, ήταν
χρήσιμη κατά τη γνώμη μου, μπορούμε όμως να δούμε τη βελτίωσή της στο
μέλλον. Αλλά επιμένουμε στα συμπεράσματα. Θα θέλαμε να υπάρξουν
συμπεράσματα και όχι μόνο πρακτικά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Αν υπάρχουν κάποια άλλα θέματα από τα
μέλη της Επιτροπής; Θα υπάρξει συνεννόηση για τα συμπεράσματα.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Απλώς σε αυτό που είπε ο κ. Φραγκούλης και σε συνεννόηση με
την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία παρακολουθεί συνολικά τις βασικές πολιτικές του
Κοινωνικού Ταμείου θα μπορούσαμε πράγματι να συνεργαστούμε και να
βγουν ατύπως συμπεράσματα, δηλαδή λίγο ή πολύ να επιμελείται αυτή τη
συνάντηση στην κοινή Επιτροπή, αν ξανακολουθήσει ή γίνει με άλλη μορφή,
γιατί όντως είναι λίγο παράδοξο να

υπάρχει Επιτροπή Παρακολούθησης

κοινή, αφού δεν προβλέπεται στον κανονισμό, αλλά θα το ονομάσουμε σαν
μια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, όπου συγκλίνουν δυο Επιτροπές στην
ουσία. Υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων και μετά βγαίνουν κάποια πρακτικά,
που θα ζητήσουμε και τη βοήθεια της ΕΥΣΕΚΤ που κάνει τη διαχείριση του
Κοινωνικού Ταμείου είναι η υπεύθυνη Μονάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θα θέλατε να συζητήσουμε;
Κλείνουμε τη συνεδρίαση, θα διατυπώσω τα συμπεράσματα εν τάχει για να τα
εγκρίνουμε.
Ο κ. Busz.
F. BUSZ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ένα αίτημα μόνο. Επιφυλασσόμεθα και για
μας και από κάποια μέλη της Επιτροπής αυτής θέλουμε κάποιες μέρες για να
συμπληρώσουμε τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξετε. Ακούμε την
παρουσίασή σας, αλλά μην θεωρήσουμε ότι είναι τελικά τα συμπεράσματα
αυτά, θα επανέλθουμε ίσως με τη δική μας συνεισφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ακριβώς η πρώτη διατύπωση των συμπερασμάτων και θα
περιμένουμε γραπτές τις διατυπώσεις για οτιδήποτε άλλο θελήσετε.
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Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης ημερήσια διάταξη. Η
Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'
αριθμόν πρωτοκόλλου 4878 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18144 Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνήλθε σήμερα σε 4η
Συνεδρίαση την 22/6/2011 με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9048 πρόσκληση
του

Προέδρου

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος «∆ια Βίου Μάθησης» του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Τα έχω πει να μην τα επαναλαμβάνω.
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Παρευρέθηκαν 35 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 5 μέλη
χωρίς δικαίωμα ψήφου, δηλαδή διαπιστώθηκε απαρτία και τα μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης πληροφορήθηκαν και ενέκριναν τα κάτωθι:
1. Την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης.
2. Την έγκριση των πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα πρακτικά της
3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης όπως αυτά έχουν
καταγραφεί και συμπεριληφθεί στον φάκελο της 4ης Συνεδρίασης.
3. Εδώ

είχαμε

Προγράμματος.

την
Τα

πορεία
μέλη

υλοποίησης
της

του

Επιτροπής

Επιχειρησιακού
Παρακολούθησης

ενημερώθηκαν για την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
όσον αφορά την εξειδίκευσή του 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.
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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. Με το πέρας της συζήτησης αυτής ο εκπρόσωπος της
ΟΛΜΕ κατέθεσε μια ένσταση για τη συμμετοχή της ΟΛΤΕΕ και
ορισμένες παρατηρήσεις και αποχώρησε.
4. Ετήσια έκθεση 2010 τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
προχώρησαν στην έγκριση της ετήσιας έκθεσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος για το έτος 2010 όπως αυτή είχε καταγραφεί και
συμπεριληφθεί στο φάκελο της 4ης συνεδρίασης με τη δέσμευση της
ενσωμάτωσης τόσο των παρατηρήσεων που είχαν αποσταλεί για την
ετήσια έκθεση του 2009, όσο και τυχόν παρατηρήσεις ή συμπληρώσεις
μελών της Επιτροπής που θα αποσταλούν εγγράφως και θα
συμπληρωθεί η ετήσια έκθεση μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
5. Αξιολόγηση

κατά

τη

διάρκεια

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος. Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα τα μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για τους στόχους και
τις βασικές συνιστώσες αξιολόγησης καθώς και την εξέλιξη του έργου
της αξιολόγησης βάσει της σχετικής σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας
με τον ανάδοχο.
6. Συνέργεια και συμπληρωματικά 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 ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συντονιστικής
διαδικασίας με τα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η
Επιτροπή ενημερώθηκε για το συντονισμό της ∆ιαχειριστικής Αρχής τις
παρεμβάσεις και τις αποφάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
7. Πληροφόρηση και δημοσιότητα. Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
ενημέρωσε

τα

μέλη

της

Επιτροπής

για

την

εφαρμογή

του

επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, για την επικοινωνιακή στήριξη του
79

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 22/6/2011

Συμβούλου επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς και για την εξέλιξη των
διαγωνισμών για την επιλογή συμβούλων δημοσιότητας με στόχο την
προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, στους τομείς της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης, καθώς και για την προβολή των δράσεων με τη χρήση των
Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
8. Προγραμματισμός εργασιών για το 2011. Η Επιτροπή ενημερώθηκε
από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για τον προγραμματισμό των
εργασιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2011.
9. Τα πρακτικά κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της
Επιτροπής ενημερώθηκαν για τα πρακτικά της κοινής συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης των δυο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
όπως έχουν καταγραφεί και συμπεριληφθεί στη 4η συνεδρίαση και
όπως θα συμπληρωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων που θα
προκύψουν σε συνεργασία από τις Αρχές.
10. ∆εν υπήρξαν άλλα θέματα στα συμπεράσματα. Τα μέλη της Επιτροπής
ενέκριναν τα συμπεράσματα

της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής

Παρακολούθησης.
Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση θεωρούμε ότι ενεκρίθησαν τα
συμπεράσματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να διακόψουμε, με
την επιφύλαξη. Σας ευχαριστούμε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

5

η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αθήνα,
Αθήνα, 22
22 Νοεμβρίου
Νοεμβρίου 20
201
12
2

2.	Πορεία υλοποίησης
ΕΠΕΔΒΜ

2

ȆȅȇǼǿǹ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ǼȆǼǻǺȂ

(31-10-2012)

ƲƱƳƧƫƣƶƭƱƲƱƫƩƴƩƴ
ƧƲ©ƧƬƲƣƫƦƧƶƴƩƬƣƫƦƫƣƤƫƱƶƮƣƪƩƴƩª
Ƶǐ ƧǑǊǘǆǊǒǈǔǊǂǋǝ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ ©ƧǋǑǂǀǅǆǖǔǈ ǋǂǊ ƦǊƽ Ƥǀǐǖ Ʈƽǉǈǔǈª ƧƲƧƦƤƮ 
ǔǕǈ ǎƾǂ ƲǒǐǄǒǂǍǍǂǕǊǋƿ Ʋǆǒǀǐǅǐ  ² 

ƾǄǋǒǊǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ ǂǒ

Ƨ  ƣǑǝǗǂǔǈǕǈǓƧǖǒǚǑǂǛǋƿǓƧǑǊǕǒǐǑƿǓǝǑǚǓǕǒǐǑǐǑǐǊƿǉǈǋǆ
Ǎǆ Ǖǈ ǂǒ Ƨ   ƣǑǝǗǂǔǈ ǕǈǓ ƧǖǒǚǑǂǛǋƿǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ  ƾǘǆǊ ǚǓ
ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐǕǈǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǅǒƽǔǆǚǎǄǊǂǕǐǎǆǋǔǖǄǘǒǐǎǊǔǍǝǕǐǖǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǞ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǕǈǓ ǘǟǒǂǓ ǍǂǓ ǋǂǊ ǔǕǈǎ ǂǎǂǃƽǉǍǊǔǈ ǕǈǓ ǑǐǊǝǕǈǕǂǓ ǕǈǓ
ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǔǆǝǌǂǕǂǆǑǀǑǆǅǂ
ƱǔǖǄǘǒǈǍǂǕǐǅǐǕǐǞǍǆǎǐǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖƧƲƧƦƤƮǄǊǂǕǈǎǑǆǒǀǐǅǐ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǆ  ǆǋ ǆǖǒǟ ǝǑǐǖ ǈ ǋǐǊǎǐǕǊǋƿ ǔǖǍǍǆǕǐǘƿ ǔǕǐ ǔǞǎǐǌǐ Ǖǐǖ ƧƲ 
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǆǆǑǀǕǐǖǔǖǎǝǌǐǖƿǕǐǊǔǆ½
ƱǊ ǅǒƽǔǆǊǓ Ǖǐǖ ƧƲƧƦƤƮ ǔǖǄǘǒǈǍǂǕǐǅǐǕǐǞǎǕǂǊ ǂǑǝ Ǖǐ ƧǖǒǚǑǂǛǋǝ ƬǐǊǎǚǎǊǋǝ
ƵǂǍǆǀǐ ƵǐǎǀǇǆǕǂǊ ǝǕǊ ǋƽǉǆ ǅǒƽǔǈ ǔǖǄǘǒǈǍǂǕǐǅǐǕǐǞǍǆǎǈ ǂǑǝ Ǖǐ ƧƬƵ ǑǒƾǑǆǊ
ǐǑǚǔǅƿǑǐǕǆ ǎǂ ǂǗƿǎǆǊ ǍǆǕƽ Ǖǈǎ ǐǌǐǋǌƿǒǚǔƿ ǕǈǓ ƾǎǂ ǂǎǂǑǕǖǏǊǂǋǝ
ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ ǔǕǈ ǘǟǒǂ ǔǆ ǍǊǋǒǝǕǆǒǐ ƿ ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǐ ǆǞǒǐǓ ǆǑǚǗǆǌǐǞǍǆǎǐǖ
ǑǌǈǉǖǔǍǐǞ

ƱǊ

ǅǒƽǔǆǊǓ

Ǒǐǖ

ǘǒǈǍǂǕǐǅǐǕǐǞǎǕǂǊ

ǂǑǝ

Ǖǐ

ƧƲƧƦƤƮ

Ǎǆ

ǔǖǄǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǂǑǝǕǐƧƬƵǑǒƾǑǆǊ
x

ǎǂƾǘǐǖǎǘǂǒǂǋǕƿǒǂǋǂǊǎǐǕǝǍǐ

x

ǎǂǔǕǈǒǀǇǐǖǎǕǈǎǆǊǔǂǄǚǄƿǎƾǚǎǉǆǔǍǟǎƿǕǈǎǂǎǂǃƽǉǍǊǔǈǑǂǌǂǊǝǕǆǒǚǎ

x

ǎǂǔǖǍǃƽǌǐǖǎǔǕǈǎǆǏƽǌǆǊǙǈǋǐǊǎǚǎǊǋǟǎǂǎǊǔǐǕƿǕǚǎ

x

ǎǂƾǘǐǖǎǍǆǕǒƿǔǊǍǐǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂǔǕǈǎǑǒǐǂǄǚǄƿǕǐǖǂǎǉǒǟǑǊǎǐǖǅǖǎǂǍǊǋǐǞǕǈǓ
ǘǟǒǂǓǋǂǊǄǆǎǊǋǝǕǆǒǂǎǂƾǘǐǖǎǔǈǍǂǎǕǊǋǝǂǎǂǑǕǖǏǊǂǋǝǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ

Ƶǐ ƧƲ ©ƧǋǑǂǀǅǆǖǔǈ ǋǂǊ ƦǊǂ Ƥǀǐǖ Ʈƽǉǈǔǈª ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǑǂǒǆǍǃƽǔǆǊǓ ǄǊǂ ǕǊǓ
ƲǆǒǊǗƾǒǆǊǆǓ Ǒǐǖ ǆǍǑǀǑǕǐǖǎ ǋǂǊ ǔǕǐǖǓ ǅǞǐ ƴǕǝǘǐǖǓ ǕǈǓ ƬǐǊǎǐǕǊǋƿǓ ǔǖǎǅǒǐǍƿǓ
ǅǈǌǂǅƿǕǝǔǐǕǐǎƴǕǝǘǐǕǈǓ©ƴǞǄǋǌǊǔǈǓªǝǔǐǋǂǊǕǐǎƴǕǝǘǐǕǈǓ©ƲǆǒǊǗǆǒǆǊǂǋƿǓ
ǂǎǕǂǄǚǎǊǔǕǊǋǝǕǈǕǂǓǋǂǊǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈǓª
Ʃ ǆǑǊǌƾǏǊǍǈ ǄǆǚǄǒǂǗǊǋƿ ǑǆǒǊǐǘƿ ǕǐǖƲǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ ǔǞǎǐǌǐ ǕǈǓ ǆǑǊǋǒƽǕǆǊǂǓ
ǋǂǊ ǈ ǔǕǒǂǕǈǄǊǋƿ ǔǕǝǘǆǖǔƿ Ǖǐǖ ǂǑǆǖǉǞǎǆǕǂǊ ǋǂǊ ǔǕǊǓ ǕǒǆǊǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ ǑǆǒǊǗǆǒǆǊǟǎ
ƴǞǄǋǌǊǔǈǓƴǕǂǅǊǂǋƿǓƧǏǝǅǐǖƴǕǂǅǊǂǋƿǓƧǊǔǝǅǐǖ ǑǐǖǂǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊǔǕǐƧƴƲƣ

1

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐ ȐȟȠȞĮ ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ. ȈȤİĲȚțȐ ȕȜ. http://www.edulll.gr/?page_id=28
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Ƶǐ ƧƲ ©ƧǋǑǂǀǅǆǖǔǈ ǋǂǊ ƦǊǂ Ƥǀǐǖ Ʈƽǉǈǔǈª  ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ  ƚǏǐǎǆǓ
ƲǒǐǕǆǒǂǊǝǕǈǕǂǓƧǊǅǊǋǐǞǓƴǕǝǘǐǖǓƥǆǎǊǋƾǓƬǂǕǈǄǐǒǀǆǓƲǂǒǆǍǃƽǔǆǚǎ
ǋǂǊǔǆǊǒƽƦǒƽǔǆǚǎ ƬǂǕǈǄǐǒǀǆǓƲǒƽǏǆǚǎ ²ǍƾǘǒǊǔƿǍǆǒǂ
Ʃ Ǒǐǒǆǀǂ ǖǌǐǑǐǀǈǔǈǓ Ǖǐǖ ƧƲƧƦƤƮ ƾǚǓ ǋǂǊ  ƱǋǕǚǃǒǀǐǖ  ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǆǕǂǊ
ǍƾǔǚǕǈǓǅǊǂǘǒǐǎǊǋƿǓǆǏƾǌǊǏǈǓǕǆǔǔƽǒǚǎǃǂǔǊǋǟǎǐǊǋǐǎǐǍǊǋǟǎǍǆǄǆǉǟǎ
x

ƵǐǑǐǔǐǔǕǝǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓ ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

ǕǐǑǐǔǐǔǕǝǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎǑǒƽǏǆǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

ǕǐǑǐǔǐǔǕǝǕǚǎǎǐǍǊǋǟǎǅǆǔǍǆǞǔǆǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

ǕǐǑǐǔǐǔǕǝǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

ƴǆǂǑǝǌǖǕǂǍǆǄƾǉǈǈǑǐǒǆǀǂǖǌǐǑǐǀǈǔǈǓǕǐǖƧƲƧƦƤƮƾǘǆǊǚǓǂǋǐǌǐǞǉǚǓ
x

ǐǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǚǎǑǒǐǔǋǌƿǔǆǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǂƮ½

x

ǐǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǚǎǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎǑǒƽǏǆǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǂƮ½

x

ǐǊǎǐǍǊǋƾǓǅǆǔǍǆǞǔǆǊǓǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊǔǕǂƮ½

x

ǐǊǅǈǌǚǉǆǀǔǆǓǅǂǑƽǎǆǓǔǕǐƱƲƴǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊǔǕǂƮ½

ƴǆ ǂǎǕǊǔǕǐǀǘǊǔǈ Ǎǆ ǕǊǓ ǕǒǆǊǓ ǑǒǐǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǆǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ ǑǆǒǊǗǆǒǆǊǟǎ ƴǞǄǋǌǊǔǈǓ
ƴǕǂǅǊǂǋƿǓ ƧǏǝǅǐǖ ƴǕǂǅǊǂǋƿǓ ƧǊǔǝǅǐǖ  Ǖǐ ƧƲƧƦƤƮ ǂǒǉǒǟǎǆǕǂǊ ǔǆ ǉǆǍǂǕǊǋƾǓ
ǆǎǝǕǈǕǆǓ ƣǏǝǎǚǎ ǋƽǉǆ Ǎǀǂ ǆǋ Ǖǚǎ ǐǑǐǀǚǎ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ  ƚǏǐǎǆǓ ƲǒǐǕǆǒǂǊǝǕǈǕǂǓ
ƧǊǅǊǋǝǕǆǒǂǌǐǊǑǝǎǈǖǌǐǑǐǀǈǔǈǂǎƽǉǆǍǂǕǊǋƿǆǎǝǕǈǕǂƣǏǝǎǚǎƾǘǆǊǚǓǂǋǐǌǐǞǉǚǓ

ƣưƱƯƧƴƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƴ
Ʃ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂ ǂǖǕƿ ƣǏǝǎǚǎ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǅǒƽǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎ ǔǕǈǎ ©ƣǎǂǃƽǉǍǊǔǈ
ǕǈǓǑǐǊǝǕǈǕǂǓǕǈǓǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǋǂǊǑǒǐǟǉǈǔǈǕǈǓǋǐǊǎǚǎǊǋƿǓǆǎǔǚǍƽǕǚǔǈǓª
ƧǊǅǊǋǐǀǔǕǝǘǐǊ
 ƣǎǂǍǝǒǗǚǔǈ

ǆǋǔǖǄǘǒǐǎǊǔǍǝǓ

ǋǂǊ

ǂǑǐǋƾǎǕǒǚǔǈ

Ǖǐǖ

ǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǞ

ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ² ǆǎǀǔǘǖǔǈ ǕǈǓ ǋǊǎǈǕǊǋǝǕǈǕǂǓ Ǖǐǖ ǍǂǉǈǕǊǋǐǞ ǋǂǊ ǗǐǊǕǈǕǊǋǐǞ
ǑǌǈǉǖǔǍǐǞ
 ƣǑǐǕǀǍǈǔǈ ǕǈǓ Ǒǒǐǝǅǐǖ ǔǕǈǎ ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈ Ǎƾǔǚ ǕǈǓ ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ
ǅǊǂǔǗƽǌǊǔǈǓ ǕǈǓ ǑǐǊǝǕǈǕǂǓ ² ǂǏǊǐǌǝǄǈǔǈǓ ǝǌǚǎ Ǖǚǎ ǔǖǎǕǆǌǆǔǕǟǎ Ǖǐǖ
ǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǞǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ

ǼȊǻ ǼȆǼǻǺȂ/ ȂȠȞȐįĮ ǹ1
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 ƧǑǊǕƽǘǖǎǔǈ Ǖǐǖ ǒǖǉǍǐǞ ƾǎǕǂǏǈǓ Ǖǚǎ ǎƾǚǎ ǕǆǘǎǐǌǐǄǊǟǎ ǑǌǈǒǐǗǐǒǊǋƿǓ ǋǂǊ
ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǊǟǎǔǕǈǎǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋƿǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ
 Ƨǎǀǔǘǖǔǈ ǕǈǓ ǑǒǝǔǃǂǔǈǓ  ǋǂǊ ǕǈǓ ǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓ  ǝǌǚǎ ǔǕǐ ǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǝ
ǔǞǔǕǈǍǂǋǂǊǋǂǕǂǑǐǌƾǍǈǔǈǕǈǓǔǘǐǌǊǋƿǓǅǊǂǒǒǐƿǓǍǆƾǍǗǂǔǈǔǕǂƽǕǐǍǂǍǆ
ǂǎǂǑǈǒǀǂ ƣǍǆƣ ǋǂǊǔǕǊǓǆǖƽǌǚǕǆǓǋǐǊǎǚǎǊǋƾǓǐǍƽǅǆǓ ƧƬƱ 
 Ƨǎǀǔǘǖǔǈ ǋǂǊ ǃǆǌǕǀǚǔǈ ǕǈǓ ǑǐǊǝǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǆǑǊǍǝǒǗǚǔǈǓ Ǖǐǖ ǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǞ
ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ ǕǈǓ ǑǒǚǕǐǃƽǉǍǊǂǓ  ǋǂǊ  ǅǆǖǕǆǒǐǃƽǉǍǊǂǓ ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓ Ǎǆ
ƾǍǗǂǔǈǔǕǈǋǂǊǎǐǕǐǍǀǂǋǂǊǔǕǊǓƵǆǘǎǐǌǐǄǀǆǓƲǌǈǒǐǗǐǒǊǋƿǓǋǂǊƧǑǊǋǐǊǎǚǎǊǟǎ
ƵƲƧ 
x

Ƶǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǃǂǒǞǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂǓ ǂǖǕǟǎ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ ǔǕǐ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐǋǂǊǐǔǖǎǐǌǊǋǝǓǅǆǔǍǆǖǍƾǎǐǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖǓǆǀǎǂǊ
Ʈ½

x

Ɯǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ ǋǂǊ ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǊǔǘǞ  ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ
ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ  Ʈ½  ǔǖǎǆǑǟǓ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

Ʊ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ǑǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ƯǐǍǊǋƾǓ ƦǆǔǍǆǞǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ƲǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ǋǂǕǂǘǚǒǈǍƾǎǆǓ ǅǂǑƽǎǆǓ ǔǕǐ ƱƲƴ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǔǕǐ


ƣưƱƯ(ƴƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƴ
Ʃ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂ ǂǖǕƿ ƣǏǝǎǚǎ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǅǒƽǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎ ǔǕǈǎ ©ƣǎǂǃƽǉǍǊǔǈ
Ǖǚǎ

ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ

ǂǒǘǊǋƿǓ

ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿǓ

ǋǂǕƽǒǕǊǔǈǓ

ǋǂǊ

ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿǓ

ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǋǂǊǔǞǎǅǆǔǈǕǈǓǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǍǆǕǈǎǂǄǐǒƽǆǒǄǂǔǀǂǓª
ƧǊǅǊǋǐǀǔǕǝǘǐǊ
 ƧǑǂǎǂǑǒǐǔǅǊǐǒǊǔǍǝǓ  Ǖǐǖ ǒǝǌǐǖ ǕǈǓ ǂǒǘǊǋƿǓ ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿǓ  ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓ
ǋǂǊǋǂǕƽǒǕǊǔǈǓǋǂǊǆǎǀǔǘǖǔǈǕǐǖǑǆǒǊǆǘǐǍƾǎǐǖǕǈǓ
 ƣǎǂǃƽǉǍǊǔǈǕǈǓǕǆǘǎǊǋǐǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿǓǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǍǆǔǕǝǘǐǕǈǎǃǆǌǕǀǚǔǈ
ǕǈǓǆǌǋǖǔǕǊǋǝǕǈǕǂǓǋǂǊǕǈǓǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂǓǕǈǓ
 ƣǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǆǒǈ ǔǞǎǅǆǔǈ Ǖǐǖ ǆǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ Ǎǆ Ǖǈǎ ǂǄǐǒƽ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ
ǼȊǻ ǼȆǼǻǺȂ/ ȂȠȞȐįĮ ǹ1

3

ȆȅȇǼǿǹ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ǼȆǼǻǺȂ

x

(31-10-2012)

Ƶǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǃǂǒǞǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂǓ ǂǖǕǟǎ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ ǔǕǐ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐǋǂǊǐǔǖǎǐǌǊǋǝǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖǓǆǀǎǂǊƮ½

x

Ɯǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ ǋǂǊ ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǊǔǘǞ  ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ
ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ  Ʈ½  ǔǖǎǆǑǟǓ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

Ʊ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ǑǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ƯǐǍǊǋƾǓ ƦǆǔǍǆǞǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ƲǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ǋǂǕǂǘǚǒǈǍƾǎǆǓ ǅǂǑƽǎǆǓ ǔǕǐ ƱƲƴ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǔǕǐ


ƣưƱƯ(ƴƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƴ
ƩǋǂǕǈǄǐǒǀǂǂǖǕƿƣǏǝǎǚǎǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊǅǒƽǔǆǊǓǑǐǖǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎǔǕǈǎ©ƧǎǀǔǘǖǔǈǕǈǓ
ǅǊǂǃǀǐǖǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǆǎǈǌǀǋǚǎª
ƧǊǅǊǋǐǀǔǕǝǘǐǊ
 Ƨǎǀǔǘǖǔǈ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǋǂǊ Ǖǚǎ ǖǑǈǒǆǔǊǟǎ ǅǊǂǃǀǐǖǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓǋǂǊ ǕǈǓ
ǀǔǈǓǑǒǝǔǃǂǔǈǓǔǆǂǖǕƿ²ǂǞǏǈǔǈǕǈǓǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓǍƾǔǚǕǈǓǑǂǒǐǘƿǓǆǊǅǊǋǟǎ
ǋǊǎƿǕǒǚǎ
 ƣǎƽǑǕǖǏǈǕǈǓǆǏǂǑǐǔǕƽǔǆǚǓǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓ
x

Ƶǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǃǂǒǞǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂǓ ǂǖǕǟǎ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ ǔǕǐ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐǋǂǊǐǔǖǎǐǌǊǋǝǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖǓǆǀǎǂǊƮ½

x

Ɯǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ  ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ  Ʈ½
ǔǖǎǆǑǟǓǕǐǑǐǔǐǔǕǝǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓǕǚǎƣǏǝǎǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

Ʊ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ǑǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ƯǐǍǊǋƾǓ ƦǆǔǍǆǞǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ƲǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  0½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ǋǂǕǂǘǚǒǈǍƾǎǆǓ ǅǂǑƽǎǆǓ ǔǕǐ ƱƲƴ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  0½ ǋǂǊ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǔǕǐ



ǼȊǻ ǼȆǼǻǺȂ/ ȂȠȞȐįĮ ǹ1

4

ȆȅȇǼǿǹ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ǼȆǼǻǺȂ

(31-10-2012)


ƣưƱƯ(ƴƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƴ
ƩǋǂǕǈǄǐǒǀǂǂǖǕƿƣǏǝǎǚǎǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊǅǒƽǔǆǊǓǑǐǖǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎǔǕǈǎ©ƧǎǀǔǘǖǔǈǕǐǖ
ǂǎǉǒǟǑǊǎǐǖǋǆǗǂǌǂǀǐǖǄǊǂǕǈǎǑǒǐǂǄǚǄƿǕǈǓƾǒǆǖǎǂǓǋǂǊǕǈǓǋǂǊǎǐǕǐǍǀǂǓª
ƧǊǅǊǋǐǀǔǕǝǘǐǊ
 ƧǎǀǔǘǖǔǈǕǈǓƾǒǆǖǎǂǓǋǂǊǕǈǓǋǂǊǎǐǕǐǍǀǂǓǍƾǔǚǑǒǐǄǒǂǍǍƽǕǚǎǃǂǔǊǋƿǓǋǂǊ
ǆǗǂǒǍǐǔǍƾǎǈǓ ƾǒǆǖǎǂǓ ǋǂǊ ǕǈǓ ǑǒǐǔƾǌǋǖǔǈǓ  ǆǒǆǖǎǈǕǟǎ ǖǙǈǌǐǞ ǆǑǊǑƾǅǐǖ
ǂǑǝǕǐǆǏǚǕǆǒǊǋǝ
 ƣǎǂǃƽǉǍǊǔǈǕǐǖǆǑǊǑƾǅǐǖǍǆǕǂǑǕǖǘǊǂǋǟǎǔǑǐǖǅǟǎǟǔǕǆǎǂǔǖǍǃƽǌǌǐǖǎǔǕǈǎ
ǑǂǒǂǄǚǄƿǋǂǊǕǈǅǊƽǘǖǔǈǎƾǂǓǄǎǟǔǈǓǍǆƾǍǗǂǔǈǔǕǊǓǉǆǕǊǋƾǓǆǑǊǔǕƿǍǆǓǋǂǊ
ǕǊǓƵƲƧ
x

Ƶǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǃǂǒǞǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂǓ ǂǖǕǟǎ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ ǔǕǐ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐǋǂǊǐǔǖǎǐǌǊǋǝǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖǓǆǀǎǂǊƮ½

x

Ɯǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ  ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ  Ʈ½
ǔǖǎǆǑǟǓǕǐǑǐǔǐǔǕǝǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓǕǚǎƣǏǝǎǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

Ʊ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ǑǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ƯǐǍǊǋƾǓ ƦǆǔǍǆǞǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ƲǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  0½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ǋǂǕǂǘǚǒǈǍƾǎǆǓ ǅǂǑƽǎǆǓ ǔǕǐ ƱƲƴ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǔǕǐ


ƣưƱƯ(ƴƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƴ
Ʃ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂ ǂǖǕƿ ƣǏǝǎǚǎ ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ ǅǒƽǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎ ǔǕǈǎ ©ƵǆǘǎǊǋƿ
ƶǑǐǔǕƿǒǊǏǈƧǗǂǒǍǐǄƿǓǕǐǖƧƲª
ƧǊǅǊǋǐǀǔǕǝǘǐǊ
 ƧǎǀǔǘǖǔǈǕǈǓǑǐǊǝǕǈǕǂǓǕǈǓǅǊǂǘǆǀǒǊǔǈǓ
 ƲǌǈǒǐǗǝǒǈǔǈǋǂǊǅǈǍǐǔǊǝǕǈǕǂ
x

Ƶǐ ǑǐǔǐǔǕǝ ǃǂǒǞǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǂǓ ǂǖǕǟǎ Ǖǚǎ ƣǏǝǎǚǎ ǔǕǐ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐǋǂǊǐǔǖǎǐǌǊǋǝǓǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓǕǐǖǓǆǀǎǂǊƮ½

ǼȊǻ ǼȆǼǻǺȂ/ ȂȠȞȐįĮ ǹ1

5

ȆȅȇǼǿǹ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ǼȆǼǻǺȂ

x

(31-10-2012)

Ɯǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ  ǑǒǐǔǋǌƿǔǆǊǓ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ  Ʈ½
ǔǖǎǆǑǟǓǕǐǑǐǔǐǔǕǝǆǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈǓǕǚǎƣǏǝǎǚǎǂǎƾǒǘǆǕǂǊǔǕǐ

x

Ʊ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ǑǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǂ  Ʈ½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ƯǐǍǊǋƾǓ ƦǆǔǍǆǞǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǆǎǕǂǄǍƾǎǚǎ ƲǒƽǏǆǚǎ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  0½ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎǔǕǐǕǐǖǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞǕǚǎƣǏǝǎǚǎ

x

ƱǊ ǋǂǕǂǘǚǒǈǍƾǎǆǓ ǅǂǑƽǎǆǓ ǔǕǐ ƱƲƴ ǂǎƾǒǘǐǎǕǂǊ ǔǕǂ  0½ ǋǂǊ Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈǓǔǕǐ



ǼȊǻ ǼȆǼǻǺȂ/ ȂȠȞȐįĮ ǹ1

6
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Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2 για το 2012 και το 2013

Στον Κανονισμό 1083/2006, τμήμα 7 και ειδικότερα στο άρθρο 93
αναφέρονται οι διαδικασίες και ορίζεται ο χρόνος όπου η Επιτροπή
αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του
προϋπολογισμού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν
χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των
ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής.
Με βάση τον Κανονισμό 539/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου
93 του Κανονισμού 1083/2006 που αφορά στο χρόνο για την εφαρμογή του
Κανόνα Ν+3/+2, σημειώνονται τα παρακάτω για το ΕΠΕΔΒΜ.

Για το 2012 προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να
ανέρχεται σωρευτικά σε 501.533.323 ευρώ, εκ των οποίων τα 476.329.834
ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 25.203.489 ευρώ το Στόχο 2.


Με βάση την τελευταία πιστοποίηση δαπανών (29 Οκτωβρίου 2012) το ύψος
της αιτούμενης κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 469.687.832 ευρώ εκ
των οποίων 441.708.122 ευρώ στο Στόχο 1 και 27.979.710 ευρώ στο Στόχο
2.



Για τον υπολογισμό του Κανόνα Ν+3/+2 λαμβάνεται υπόψη και η
προκαταβολή (104.712.485 ευρώ στο Στόχο 1 και 3.287.515 ευρώ στο
Στόχο 2)



Με βάση τις πιστοποιημένες δαπάνες και την προκαταβολή, το ύψος της
κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε: 546.420.607 ευρώ στο Στόχο 1 και
31.267.225 ευρώ στο Στόχο 2.



Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κοινοτική συνδρομή για το έτος 2012
όσον αφορά τον Στόχο 1 καλύπτεται ήδη κατά 115%, ενώ η κοινοτική
συνδρομή στον Στόχο 2 κατά 124%.

ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ/Μονάδα Α1

1

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3/+2 Τ0Υ 2012 ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
(∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ έως και 2012), στις 29-10-2012
140%

600
546

124%

115%
500

120%

476

100%
400

Μ€

80%
300
60%
200
40%

100

20%
31

25

0%

0
Στόχος 1

ΚΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ έως και 2012

ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ/Μονάδα Α1

Στόχος 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΣ)

% ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3/+2 (2012)

2

Όσον αφορά το 2013 προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα
πρέπει να ανέρχεται σωρευτικά σε 978.536.241 ευρώ, εκ των οποίων τα
942.221.381 ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 36.314.860 ευρώ το Στόχο 2.


Με βάση την τελευταία πιστοποίηση δαπανών (29 Οκτωβρίου 2012) το
ύψος της αιτούμενης κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 469.687.832
ευρώ εκ των οποίων 441.708.122 ευρώ στο Στόχο 1 και 27.979.710 ευρώ
στο Στόχο 2.



Για τον υπολογισμό του Κανόνα Ν+3/+2 λαμβάνεται υπόψη και η
προκαταβολή (104.712.485 ευρώ στο Στόχο 1 και 3.287.515 ευρώ στο
Στόχο 2)



Με βάση τις πιστοποιημένες δαπάνες και την προκαταβολή, το ύψος της
κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε: 546.420.607 ευρώ στο Στόχο 1 και
31.267.225 ευρώ στο Στόχο 2.



Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κοινοτική συνδρομή για το έτος 2013 όσον
αφορά τον Στόχο 1 καλύπτεται ήδη κατά 58%, ενώ η κοινοτική συνδρομή
στον Στόχο 2 καλύπτει το 86%.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3/+2 Τ0Υ 2013 ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
(∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ έως και 2013), στις 29-10-2012
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ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ/Μονάδα Α1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ποσό απ ό ΑΠλ)
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% ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3/+2 (2013)
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3.	Αναθεώρηση ΕΠΕΔΒΜ

3

Συνοπτική ανάλυση της αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έως και σήμερα υπήρξε δραματική επιδείνωση της
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς
οικονομικούς δείκτες όπως στην ανάπτυξη, την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης, στη
συρρίκνωση εισοδημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σημαντικό αποτέλεσμα είναι η
συνεπαγόμενη συρρίκνωση της δυνατότητας της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές
δράσεις, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της δια βίου
μάθησης και της έρευνας.
Ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις που μεταξύ
άλλων, αφορούν: α) στις προσπάθειες για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του
ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της υλοποίησης του, β) στην αύξηση του ποσοστού κοινοτικής
συγχρηματοδότησης (με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής από 25% σε 15% και
συνολική μείωση της δημόσιας συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ και γ) στη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με την Ε.Ε. για την κατεύθυνση των πόρων
του ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των εξαγωγών, της
καινοτομίας και της έρευνας καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας με ειδική μέριμνα
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω της ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα νέων
σχετικών δράσεων .
Παρά τη δημοσιονομική κρίση της χώρας προωθήθηκαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον
τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και που άπτονται όλων των γενικών και στρατηγικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
Ενδεικτικά αναφέρονται: η καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, ο νόμος πλαίσιο για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νέος νόμος για τη δια βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η
αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων με ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ) κλπ. Επίσης ήδη εκπονούνται προτάσεις νομοσχεδίων
με σημαντικές παρεμβάσεις για την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό της αποκεντρωμένης
διοίκησης της εκπαίδευσης με στόχο την άμεση θεσμοθέτησή τους.
Με δεδομένο ότι ο τομέας της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης εμφανίζει πολλές και
πολυδιάστατες ανάγκες, ειδικά στο πλαίσιο των αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική οι
οποίες αφορούν κυρίως το Νέο Σχολείο, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου
εκπαίδευση, την αναβάθμιση ανώτατης εκπαίδευσης και τη διοίκηση της εκπαίδευσης,
είναι προφανές ότι οι διαθέσιμοι πόροι ανεξαρτήτως του ύψους τους, παραμένουν
αποτελεσματικά αξιοποιήσιμοι στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών του ΕΠΕΔΒΜ
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκαν ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις με
στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Οι μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το 2007 δεν έχουν την έκταση που
να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και δεδομένων, επί
των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ και ως εκ τούτου η ανάλυση SWOT
συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με τις γενικότερες
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια
βίου. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί δεν αλλοιώνει τα
βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT πάνω στα οποία στηρίχθηκε η
αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το ΕΠΕΔΒΜ. Με βάση την επικαιροποίηση της
υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης,
επισημαίνεται ότι η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ
παραμένει ισχυρή

1

Με δεδομένη τη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης μειώνεται κατ’ επέκταση
σημαντικά η ικανότητα του ΕΠΕΔΒΜ να επιφέρει την απαιτούμενη βελτίωση στους τομείς
παρέμβασης του. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτείται ανακατανομή
των πόρων μεταξύ των Γενικών Στόχων ώστε να μεγιστοποιηθεί η συνολική επίπτωση των
παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συγκεκριμένα, για τους Γενικούς
Στόχους «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης» και «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία» τα ποσοστά
βαρύτητας απαιτείται να αυξηθούν και οι συγκεκριμένοι στόχοι να ενισχυθούν στο πλαίσιο
ανακατανομής των πόρων των υπολοίπων Γενικών Στόχων. .
Στο πλαίσιο αυτό η αναθεώρηση έχει ως βασικό κριτήριο ανακατανομής αφενός τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της
χώρας και αφετέρου το επίπεδο ωρίμανσης των σχετικών παρεμβάσεων
Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης επικεντρώνονται στην : σκοπό1) ανακατανομή πόρων
μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας αλλά και στο εσωτερικό αυτών με σκοπό:






την ενίσχυση του Ειδικού Στόχου 1 των ΑΠ 1,2,3 «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος- ενίσχυση της κινητικότητας του
μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού», του Ειδικού Στόχου 4 των Αξόνων 1,2,3
«Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)».
την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας (Άξονες 10,11,12).
την ενσωμάτωση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των Νέων
την κάλυψη της παρατηρούμενης υπερδέσμευσης (overbooking)

2)Επικαιροποίηση των τιμών στόχων των δεικτών εκροών/ αποτελέσματος ώστε να
αποτυπώνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΕ∆ΒΜ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012)

1) Συνοπτική τεκμηρίωση της αναθεώρησης του ΕΠΕ∆ΒΜ
Το παρόν κείμενο

επιχειρεί να καταγράψει τους παράγοντες που οδηγούν στην

αναγκαία αναθεώρηση του ΕΠ “Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση”. Η αναθεώρηση του
ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί όχι μόνο απόρροια της εκτίμησης των βασικών δεικτών του
Προγράμματος, αλλά άπτεται και των αναπτυξιακών κατευθύνσεων στον τομέα της
εκπαίδευσης και της οικονομίας της χώρας γενικότερα. Επιχειρείται δηλαδή ο
εξορθολογισμός του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των
τεχνικοοικονομικών

παραμέτρων

που

καθορίζουν

την

αποτελεσματικότητα

και

αποδοτικότητά του συνεκτιμώντας τις κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες και τη
δυνατότητα συμβολής του Προγράμματος σε αυτές τις προτεραιότητες.
1.1

Αποτύπωση

της

κοινωνικοοικονομικής

κατάσταση

της

χώρας

-

Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
Σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας παρουσιάζονται οι
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Από την έγκριση του ΕΠΕ∆ΒΜ έως και σήμερα έχουν επέλθει οι ακόλουθες σημαντικές
αλλαγές:


Υπήρξε δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με
δραματικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες
όπως στην ανάπτυξη (η χώρα διανύει ήδη το τέταρτο συνεχόμενο έτος με
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης), την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης, στη
συρρίκνωση εισοδημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. Σημαντικό
αποτέλεσμα είναι η συνεπαγόμενη συρρίκνωση της δυνατότητας της χώρας να
χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον
τομέα της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της έρευνας.



Αυξήθηκε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2011) με
ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και συνολική μείωση της δημόσιας
συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ



Επήλθε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεύθυνση των πόρων
του ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των εξαγωγών,
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
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Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ
όπως οι προσπάθειες για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ
και την επιτάχυνση της υλοποίησης του (ενδεικτικά αναφέρονται οι τροποποιήσεις
της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα ∆ιαχείρισης – ΥΠΑΣΥ∆)



Πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση της αποκεντρωμένης διοίκησης της χώρας με
τη ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο
εκσυγχρονισμός

αυτός

της

αποκεντρωμένης

διοικητικής

δομής

επιφέρει

σημαντικές αλλαγές σε πολλές πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της
χώρας γενικότερα αλλά και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης έχει
ουσιαστικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Μεταξύ των άμεσων επιπτώσεων που
πρέπει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού είναι και η προσαρμογή και ο εκσυγχρονισμός των αποκεντρωμένων
δομών διοίκησης της εκπαίδευσης (περιφερειακές διευθύνσεις και διευθύνσεις
εκπαίδευσης), που ούτως ή άλλως ήταν αναγκαία αλλά αποκτά επιπλέον
επείγοντα χαρακτήρα εξαιτίας της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης».
Άλλη σημαντική αλλαγή που προκύπτει είναι και η αναδιάταξη των «σχολικών
επιτροπών» σε αντιστοιχία με τους νέους (λιγότερους και μεγαλύτερους) δήμους.


Παρά τη δημοσιονομική κρίση της χώρας προωθήθηκαν πολλές ουσιαστικές
θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης
που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και που άπτονται όλων των
γενικών και στρατηγικών στόχων του ΕΠΕ∆ΒΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
ρυθμίσεις για τα εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών και η καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
ειδική αγωγή, ο νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νέος νόμος για
τη δια βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η αναδιοργάνωση εποπτευομένων
φορέων με ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ)
κλπ. Επίσης ήδη εκπονούνται προτάσεις νομοσχεδίων με σημαντικές παρεμβάσεις
για την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό της αποκεντρωμένης διοίκησης της
εκπαίδευσης με στόχο την άμεση θεσμοθέτησή τους.



Εφαρμόστηκαν
περισσότερες

ή

ευρίσκονται

σε

διαδικασία

συγχρηματοδοτούνται

από

εφαρμογής

το

ΕΠΕ∆ΒΜ

παρεμβάσεις
και

(οι

εξετάζονται

αναλυτικότερα σε επόμενες ενότητες) που αφορούν στην ανάπτυξη του «Νέου
Σχολείου» με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τέτοιες παρεμβάσεις ενδεικτικά
περιλαμβάνουν:


την

αλλαγή

των

προγραμμάτων

σπουδών

της

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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την υλοποίηση του Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών



την εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



την ολοκλήρωση των υποδομών και των υπηρεσιών του «Ψηφιακού Σχολείου».

1.2 Επικαιροποίηση της Ανάλυσης SWOT
Οι μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το 2007 δεν έχουν την
έκταση που να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και
δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕ∆ΒΜ και ως εκ τούτου η
ανάλυση SWOT συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βρίσκεται σε αντιστοιχία
με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως
έχει διαμορφωθεί δεν αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT
πάνω στα οποία στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το
ΕΠΕ∆ΒΜ. Η αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT αφενός αναδεικνύει την πρόσθετη
ενίσχυση ορισμένων σημείων (όπως π.χ. χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευκαιρίες από την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου) αφετέρου την άμβλυνση άλλων σημείων
(π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, καθυστέρηση στη διδασκαλία
και τη

χρήση

των

νέων

τεχνολογιών

στην εκπαίδευση),

χωρίς

ωστόσο να

αλλοιώνονται οι ανάγκες που αναδεικνύονται.
1.3 Καταλληλότητα και επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕ∆ΒΜ
Με

βάση

την

επικαιροποίηση

της

υφιστάμενης

κατάστασης

στον

τομέα

της

εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, επισημαίνεται ότι η καταλληλότητα και η
επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕ∆ΒΜ όπως προκύπτει από την συνάφεια των
στρατηγικών στόχων, παραμένει ισχυρή. Ειδικότερα:


Ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με
τις προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε
αυτές. Αυτό οφείλεται στην ανταπόκριση του ΣΣ1 σε μεγάλο αριθμό των αναγκών
με ισχυρό βαθμό συνάφειας στις περισσότερες από αυτές. Είναι εμφανές ότι η
επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 1 είναι πολύ σημαντική για κάλυψη των
αναγκών του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης όπως προέκυψαν από την
επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT.



Οι υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική
συνάφεια με τις επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις
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ανάγκες προσεγγίζει το 50% (συγκεκριμένα από 46% έως 50%). Η χαμηλότερη
(αλλά επαρκής) αυτή συνάφεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Στρατηγικοί Στόχοι
2,3 και 4 συνδέονται με λιγότερες αριθμητικά ανάγκες αλλά με πολύ ισχυρό
βαθμό συνάφειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ΣΣ4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» παρουσιάζει πολύ
ισχυρή συνάφεια με 7 ανάγκες που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη
ανάλυση SWOT. Επίσης, με «οριζόντια» ανάγνωση του Πίνακα Συνάφειας,
διαπιστώνεται η κατά κύριο λόγο κάλυψη των 7 αναγκών αυτών από τον ΣΣ4.


Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνονται τα προηγούμενα συμπεράσματα για
τη

συνεχιζόμενη

καταλληλότητα

της

στρατηγικής

του

ΕΠΕ∆ΒΜ.

Ιδίως

επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια των Ειδικών Στόχων που εντάσσονται
στον ΣΣ1.
1.4 Εσωτερική και εξωτερική συνοχή του ΕΠΕ∆ΒΜ
Βάσει της αξιολόγησης της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕ∆ΒΜ κρίνεται ικανοποιητική
έως ισχυρή η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕ∆ΒΜ.
Συγκεκριμένα ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με
τις προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε
αυτές. Οι υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική
συνάφεια με τις επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες
προσεγγίζει το 50%. Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή
συνάφεια αυτών που εντάσσονται στον ΣΣ1.
Σε σχέση με τις παρατηρούμενες μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από
το 2007 έως και σήμερα, προκύπτει ότι αυτές δεν έχουν την έκταση που να
τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και δεδομένων, επί
των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕ∆ΒΜ. Συγκεκριμένα η ανάλυση SWOT
συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με τις
γενικότερες

κοινωνικοοικονομικές

εξελίξεις

και

τις

εξελίξεις

στον

τομέα

της

εκπαίδευσης και της δια βίου. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει
διαμορφωθεί δεν αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT
πάνω στα οποία στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το
ΕΠΕ∆ΒΜ. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT που περιλαμβάνεται στην
παρούσα έκθεση είτε αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων σημείων (όπως
π.χ. χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ευκαιρίες από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου), είτε
την άμβλυνση άλλων (π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση,
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καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση),
χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι ανάγκες που αναδεικνύονται.
Η

αξιολόγηση

της

εσωτερικής

Λογικής

της

Στρατηγικής

του

Προγράμματος

επιβεβαιώνει ότι καλύπτεται το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος. Κατά συνέπεια
δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο καθώς οι άξονες προτεραιότητες του
ΕΠΕ∆ΒΜ έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών Στόχων και ουσιαστικά
ταυτίζονται με αυτούς. Παράλληλα παρατηρείται υψηλή συνάφεια μεταξύ των
στρατηγικών

και

των

ειδικών

στόχων

με

τους

άξονες

προτεραιότητας

του

Προγράμματος.
Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της κατανομής των πόρων του
ΕΠΕ∆ΒΜ στους Στρατηγικούς στόχους στις ακόλουθες κατευθύνσεις:


Αύξηση της βαρύτητας των πόρων που διατίθενται για τον ΣΣ1 με δεδομένες τις
ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, την μεγάλη ανάπτυξη
που παρουσιάζουν οι σχετικές δράσεις αλλά και την μεγάλη συνάφεια που
αποδεικνύεται ότι έχει με τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και
δια βίου μάθησης .



Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΣΣ2 και ΣΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που
μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων.



Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΣΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με
πολύ σημαντικές ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης όπως
αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT (ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ, χαμηλές δαπάνες για
έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία). Ο ΣΣ4 αποκτά επιπρόσθετα αυξημένη
βαρύτητα λόγω της ψήφισης του Ν. 4009/2011 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
και του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠ∆ΒΜ, σημαντική
καταγράφεται η συνάφεια και η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ σε σχέση με
τους στόχους και τις κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών και
προτεραιοτήτων.

Ειδικότερα

παρατηρείται

έντονη

συνάφεια

των

κατηγοριών

παρεμβάσεων του Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης
2020». Στο επίκεντρο των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ παρουσιάζονται οι
παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης

καθώς

και

μηχανισμοί

για

την

διασφάλιση

της

ποιότητας

της

εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη
συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ως
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προς τις δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές
παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και
υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο, συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους
κατευθυντήριες γραμμές για την διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη
διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.
Η υλοποίηση του ΕΠΕ∆ΒΜ από το 2007 έως και σήμερα, συνετέλεσε στην
ικανοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 που αφορούν την
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της
Περιφερειακής Συνοχής. Το ΕΠΕ∆ΒΜ συνεχίζει να συνεργεί στην επίτευξη των στόχων
του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 ιδιαίτερα στους τομείς που
αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, την παροχή περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και ενίσχυση
των

σχέσεων

παιδείας

και

αγοράς

εργασίας,

την

καλύτερη

αξιοποίηση

του

ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την
αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης.
Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕ∆ΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων
για την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και για ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάπτυξη της οικονομίας.
Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της
στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που
αφορούν την αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα,
ικανοποιούν άμεσα τον πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ συνεργούν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη
των στόχων του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλη συνάφεια με τους Άξονες
Προτεραιότητας

των

ΠΕΠ

που

αφορούν

τη

Ψηφιακή

Σύγκλιση

και

την

Επιχειρηματικότητα, καθώς και την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Ειδικότερα,
κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ
(υποδομών) για την επίτευξη των στόχων του ΕΠΕ∆ΒΜ. Τέλος, το ΕΠΕ∆ΒΜ
παρουσιάζει ικανοποιητική συνάφεια με τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

∆υναμικού»,

«Ψηφιακή

Σύγκλιση»

και

«∆ιοικητική

μεταρρύθμιση».
1.5 Ορθότητα και αξιοπιστία του συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων του ΕΠΕ∆ΒΜ
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Η αξιολόγηση του Προγράμματος ως προς την ορθότητα και αξιοπιστία του
συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών του στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας
κατέδειξε ότι το ΕΠΕ∆ΒΜ εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών που
χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική
καταλληλότητα και αποτυπώνουν αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο τόσο του
ΕΠΕ∆ΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ των ΑΠ. Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι
όντως αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί,
καθώς ανά ΑΠ επελέγησαν δείκτες οι οποίοι αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους και
στις ∆ράσεις με την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Οι εξεταζόμενοι δείκτες
είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς τις τιμές βάσης και τις τιμές
στόχου.

Ειδικότερα,

από

τους

33

συνολικά

επιχειρησιακούς

δείκτες

του

Προγράμματος (24 εκροών και 9 αποτελεσμάτων) διαγράφηκαν δύο δέκτες εκροών,
ήτοι «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων» των
ΑΠ1,2,3 και «Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται» των ΑΠ11,12,13. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η επικαροποίηση
της ποσοτικοποίησης των στόχων του προγράμματος σε είκοσι τρεις (23) δείκτες
σύμφωνα

με τα νέα αντικειμενικά δεδομένα τροποποίησης του προγραμματικού

προϋπολογισμού και της εφικτότητας της επίτευξης των στόχων στο πλαίσιο της
υλοποίησης των παρεμβάσεων. Οι εξεταζόμενοι δείκτες κρίνονται επίσης στο σύνολό
τους εφικτοί με βάση την νέα κατανομή των πόρων του ΕΠΕ∆ΒΜ ανά κατηγορία
πράξης. Σημειώνεται επίσης ότι από την αξιολόγηση του πλέγματος στόχων και
δεικτών του ΕΠΕ∆ΒΜ προκύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό συσχέτιση των δεικτών
εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς κάθε δείκτης αποτελέσματος αντιστοιχεί και
τροφοδοτείται από τουλάχιστον έναν δείκτη εκροών.

1.6 Πορεία υλοποίησης του ΕΠΕ∆ΒΜ
Σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και 31/8/2012 και η
διαχρονική εξέλιξη τεσσάρων βασικών οικονομικών μεγεθών είναι η ακόλουθη:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 2.114,768 Μ€, ήτοι το
ποσοστό ενεργοποίησης ανέρχεται στο 124,83%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.778,916 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 105,0%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1.118,612 Μ€,
ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται
στο 66,0%
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οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 493,456 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 29,1%%.

Ειδικότερα η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 μέχρι και 31/8/2012 αποτυπώνεται ως
ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 425,233 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 131,35%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 378,913 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 117,0%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 273,066 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
84,3%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 115,820 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 35,8%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 μέχρι και 31/8/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 556,497 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 155,55%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 523,735 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 146,4%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 398,524 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
111,4%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 179,162 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 50,1%

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 55,167 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 225,91%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 50,649 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 207,4%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 40,371 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
165,3%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 22,714 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 93,0%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:
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ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 160,665 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 85,40%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 109,865 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 58,4%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 71,458 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
38,0%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 31,543 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 16,8%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 205,440 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 110,97%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 136,262 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 73,6%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 85,366 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
46,1%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 42,100 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 22,7%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 13,985 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 134,26%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 10,117 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 97,1%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 7,334 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
70,4%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 3,398 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 32,6%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 122,706 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 102,87%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 106,804 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 89,5%
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οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 63,925 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
53,6%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 31,175 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 26,1%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 113,525Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 93,76%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 87,162 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 72,0%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 38,060 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
31,4%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 21,475 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 17,7%

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 9,088 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 123,77%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,408 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 114,5%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 7,344 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
100,0%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 5,228 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 71,2%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 10 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 181,774 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 116,49%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 157,495 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 100,9%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 55,418 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
35,5%
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οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15,444 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 9,9%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 11 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 225,736 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 141,08%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 180,810 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 113,0%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 65,858 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
41,2%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 18,829 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 11,8%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 12 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 14,503 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 167,77%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 7,607 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 88,0%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 3,200 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
37,0%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,653 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 7,5%

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 13 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 12,840 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 89,03%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,931 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 61,9%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 3,682 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
25,5%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 2,506 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 17,4%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 14 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:
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ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 16,487 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 97,33%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 11,382 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 67,2%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 4,686 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
27,7%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 3,192 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 18,8%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 15 μέχρι και 31/08/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1,120 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 150,47%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 0,776 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 104,2%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 0,320 Μ€, ήτοι
το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο
42,9%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,218 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 29,2%.

2. Βασικά σημεία αναθεώρησης ΕΠΕ∆ΒΜ (Σεπτέμβριος 2012)
Με δεδομένη τη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης μειώνεται κατ’ επέκταση
σημαντικά η ικανότητα του ΕΠΕ∆ΒΜ να επιφέρει την απαιτούμενη βελτίωση στους
τομείς παρέμβασης του. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτείται
ανακατανομή των πόρων μεταξύ των Γενικών Στόχων ώστε να μεγιστοποιηθεί η
συνολική επίπτωση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Συγκεκριμένα,

για

τους

Γενικούς

Στόχους

«Αναβάθμιση

της

ποιότητας

της

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και «Προαγωγή της
κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές
σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία» τα ποσοστά βαρύτητας απαιτείται να αυξηθούν
και οι συγκεκριμένοι στόχοι να ενισχυθούν στο πλαίσιο ανακατανομής των πόρων των
υπολοίπων Γενικών Στόχων.
Απαιτείται επίσης να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί το μειωμένο ποσοστό της
εθνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα το οποίο επέφερε συνολική μείωση της ∆ημόσιας
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∆απάνης κατά 363.882.278 € με την αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Επισημαίνεται ότι η μείωση της εθνικής συμμετοχής, είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης και, ενώ η κοινοτική
συμμετοχή ως ποσό παραμένει αμετάβλητη, στο σύνολο παρουσιάζει ποσοστιαία
αύξηση. Σημειώνεται ότι η μείωση της εθνικής συμμετοχής παρέσυρε προς τα κάτω το
σύνολο της δημόσιας δαπάνης σε όλους τους στόχους του Προγράμματος. Συνολικά η
βαρύτητα των πόρων ανά Γενικό Στόχο δεν μεταβάλλεται σημαντικά αφού οι
μεταβολές είναι της τάξης του ± 1-2%.
Με δεδομένο ότι ο τομέας της Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης εμφανίζει πολλές
και πολυδιάστατες ανάγκες, ειδικά στο πλαίσιο των αλλαγών στην εκπαιδευτική
πολιτική οι οποίες αφορούν κυρίως το Νέο Σχολείο, την αναβάθμιση ανώτατης
εκπαίδευσης, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη τεχνική εκπαίδευση και τη
διοίκηση της εκπαίδευσης, συμπεραίνεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι ανεξαρτήτως του
ύψους τους, παραμένουν αποτελεσματικά αξιοποιήσιμοι στο πλαίσιο των στρατηγικών
επιλογών του ΕΠΕ∆ΒΜ.
Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης επικεντρώνονται στην ανακατανομή πόρων
μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας αλλά και στο εσωτερικό αυτών με στόχο την
κάλυψη της παρατηρούμενης υπερδέσμευσης (overbooking) σε μεγάλο αριθμό
κατηγοριών πράξεων, ενώ παράλληλα προτείνεται η διαγραφή συγκεκριμένων
δράσεων οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί, προσθήκη νέων ή ενίσχυση
υφιστάμενων.
Η ιεράρχηση της προτεραιότητας περαιτέρω ενίσχυσης και αποδυνάμωσης των
διαφόρων αξόνων προτεραιότητας έχει ως βασικό κριτήριο επανασχεδιασμού την
απορρόφηση

επί

απορρόφηση

για

προγραμματικής
το

υλοποιούμενο

δημόσιας
τμήμα

δαπάνης

του

καθώς

προγράμματος

συνδυάζει
με

τον

την

βαθμό

ενεργοποίησής του.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους προτείνονται τα
ακόλουθα σημεία αναθεώρησης ανά Γενικό Στόχο και τριάδα Αξόνων Προτεραιότητας
του Προγράμματος ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης»
Στο επίπεδο του ΓΣ1 έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο αλλά
και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτικής.
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Συγκεκριμένα, ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η πολιτική του «Νέου Σχολείου» που
επιδιώκει να αναβαθμίσει τη συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε
αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και να βελτιώσει το
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Οι αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί διατρέχουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
και αφορούν ενδεικτικά:


την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ήδη υλοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής των νέων
προγραμμάτων σπουδών σε 21 Νηπιαγωγεία, 99 ∆ημοτικά και 68 Γυμνάσια. Από
το σχολικό έτος 2012-2013 προγραμματίζεται η γενίκευση της εφαρμογής τους
στο σύνολο των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.



την υλοποίηση του Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που
στοχεύει να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή των αρχών του
νέου σχολείου και να τους παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την εφαρμογή στη
σχολική τάξη των αλλαγών που θεσμοθετούνται.



την εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πιλοτική εφαρμογή με σε περίπου 500 σχολικές
μονάδες ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2011-2012 με στόχο τη γενίκευση της
εφαρμογής της από το 2012-2013.



την ολοκλήρωση των υποδομών και των υπηρεσιών του «Ψηφιακού Σχολείου». Η
διαπιστωμένη καθυστέρηση στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δυνητικά
αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία νέων υποδομών στα σχολεία με διαδραστικούς
πίνακες και φορητά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών (ολοκληρώθηκε η
πιλοτική φάση που αφορούσε 800 δημοτικά και 1200 γυμνάσια και είναι σε φάση
ωρίμανσης η επέκταση του προγράμματος στο σύνολο σχεδόν των σχολικών
μονάδων). Παράλληλα αναπτύσσονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές ψηφιακές
υπηρεσίες με την δημιουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και την
ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου που, σε πρώτη μορφή, είναι
ήδη διαθέσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η δέσμη των βασικών ενεργειών του
«Ψηφιακού Σχολείου» συμπληρώνεται από τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.



Την ψήφιση του νέου νόμου πλαισίου (Ν. 4009/2011) για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση που στοχεύει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση των σπουδών, την
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εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, την προώθηση της αριστείας και τη
διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με βάση την προηγηθείσα συνοπτική ανάλυση των βασικών εξελίξεων, γίνεται
εμφανές ότι το πλαίσιο για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης έχει
θεσμοθετηθεί και οι σχετικές δράσεις ευρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Η αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που διαφαίνονται για την ουσιαστική επίτευξη του ΓΣ1 απαιτεί
σημαντικούς πόρους. Η διαθεσιμότητα των πόρων όμως δεν είναι αντίστοιχη με τις
απαιτήσεις αυτές. Συνεπώς, η επάρκεια των πόρων που διατίθενται στον ΓΣ1
αξιολογείται ως μη ικανοποιητική και προτείνεται η αύξησή τους με ενίσχυση πόρων
στους ΑΠ 1,2,3
Βασική προτεραιότητα και πολιτική της εκπαίδευσης αποτελεί η αναβάθμιση σπουδών
και κυρίως η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα υπάρχει
απαίτηση για την συνέχιση υλοποίησης δράσεων που αφορούν:


Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή



Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ'
βάθμιας Εκπαίδευσης



Ολοήμερα Σχολεία



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης



Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια &
∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση



∆ράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση



Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία



Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα



Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς
εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία



Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για
υποστηριζόμενη διδασκαλία



Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων



Παρεμβάσεις σε ∆ομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ



Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες



Ενισχυτική ∆ιδασκαλία



∆ιαπολιτισμική εκπαίδευση



Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και
τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης



Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

ηλεκτρονικών
μια ψηφιακά
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

Επιπρόσθετα προτείνεται η διατήρηση των πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με την
προώθηση του ειδικού στόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων
στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα
άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)».
Προτεινόμενη αύξηση πόρων στους ΑΠ 1, 2 και 3 ύψους 76 Μ€.

Γενικός Στόχος 2: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας»
Σε σχέση με τον ΓΣ2 οι βασικές εξελίξεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Ευρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική προσπάθεια για τον εξορθολογισμό της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει:


Εξορθολογισμό ειδικοτήτων και δομών υφιστάμενων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με σκοπό τη
μείωση του κόστους λειτουργίας των δομών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, μέσω της μεταφοράς
τους από ιδιωτικά (ενοικιαζόμενα) σε δημόσια κτίρια, όπου αυτό κριθεί δυνατό και
απαραίτητο.



Συγχώνευση ολιγομελών τμημάτων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σε όμορες
αντίστοιχες δομές με αποφάσεις Περιφερειακών ∆ιευθυντών.



Έλεγχο σκοπιμότητας λειτουργίας συγκεκριμένων ειδικοτήτων ανάλογα με το
περιβάλλον αναγκών της κάθε Περιφέρειας.



Καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού με αξιοποίηση των κενών
ωρών (συμπλήρωση ωραρίου) σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες ΙΕΚ και ΤΕΙ
(καθηγητές εφαρμογών), εφ’ όσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

(β) Η προετοιμασία της εφαρμογής του θεσμού του Τεχνολογικού Λυκείου στα οποία
θα ενσωματωθούν τα υφιστάμενα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει
στην

έκδοση

αντίστοιχου

Νόμου.

Από

τον

Ιούλιο

2011

έχουν

ξεκινήσει

οι

διαβουλεύσεις με τους φορείς Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Από τα δεδομένα αυτά αφενός προκύπτει το συμπέρασμα ότι αφενός αναμένεται να
επέλθει σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τις ενέργειες εξορθολογισμού, αφετέρου
εμφανίζεται

σχετική

έλλειψη

ωρίμανσης

σε

παρεμβάσεις

που

αφορούν

την
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επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο λόγω της εξέλιξης των διαδικασιών εξορθολογισμού,
όσο και εξαιτίας της δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου που είναι σε εξέλιξη.
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι στην παρούσα φάση η αρχική
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρουσιάζει σημαντική έλλειψη ωρίμανσης
των παρεμβάσεων και ενδεχομένως απαιτείται ανασχεδιασμός τους. Συνεπώς οι
διαθέσιμοι πόροι του ΓΣ2 ενδεχομένως υπερβαίνουν τις δυνατότητες απορρόφησης
στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
προτείνεται η μείωσής τους μέσω της μείωσης των πόρων στους ΑΠ 4,5,6.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων πολιτικών στο χώρο της διασύνδεσης της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας:


Προτείνεται η συνέχιση των δράσεων πρακτικής άσκησης, γραφείων διασύνδεσης
(γ΄θμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), ∆ΑΣΤΑ, ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

και

ΕΠΑΛ,

ΕΠΑΣ,

ΣΕΠ

ΙΕΚ

και

άλλων

φορέων

αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από τον εξορθολογισμό των πόρων .


Προτείνεται η κατάργηση δράσεων που σχετίζονται με την Επιχειρηματικότητα
Νέων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ανασχεδιασμό της δράσης που αφορούν τις Θυρίδες
Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ανασχεδιάζεται ο θεσμός της επιχειρηματικότητας μέσω
της σύστασης δικτύου 13 περιφερειακών γραφείων για την συμβουλευτική
υποστήριξη

νέων

σε

ζητήματα

επιχειρηματικότητας

(Κυψέλες

Επιχειρηματικότητας).
Προτεινόμενη μείωση πόρων στους ΑΠ 4, 5 και 6 ύψους 45 Μ€.

Γενικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης
και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.»
Ο ΓΣ3 παραμένει πολύ σημαντική συνιστώσα του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφού
η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου
εκπαίδευσης θα αυξήσει την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας και θα συμβάλει
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σημαντική εξέλιξη που αφορά τον ΓΣ3 προκύπτει από τον πρόσφατο νόμο πλαίσιο για
την τριτοβάθμια (Ν.4009/2011) όπου ιδρύονται σχολές δια βίου εκπαίδευσης τα οποία
αντικαθιστούν τα Ινστιτούτα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που
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καταργούνται. Χρονικά η δημιουργία των νέων αυτών σχολών ενδεχομένως να γίνει
από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ3 χαρακτηρίζονται ως επαρκείς παρά την μείωσή
τους

εξαιτίας

της

προαναφερθείσας

συρρίκνωσης

της

εθνικής

συμμετοχής.

Προτείνεται η περαιτέρω μείωση της βαρύτητας του ΓΣ3 αφενός λόγω των
δυνατοτήτων εξοικονόμησης πόρων που είναι εφικτή στις σχετικές δράσεις που
περιλαμβάνει και αφετέρου λόγω των πιεστικών αναγκών που εμφανίζονται στους
ΓΣ1 και ΓΣ4 μέσω της μείωσης πόρων στους ΑΠ 7,8,9.
Προτείνεται η μείωση πόρων σε δράσεις που αφορούν τη δια βίου μάθηση η οποία θα
επέλθει σε μεγάλο βαθμό από τη συγχώνευση φορέων δια βίου μάθησης ενώ
παράλληλα προωθούνται προγράμματα με οριζόντιες δεξιότητες για την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας, όπως π.χ. προγράμματα με έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 50+,
προγράμματα με έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Προτεινόμενη μείωση πόρων στους ΑΠ 7, 8 και 9 ύψους 47 Μ€

Γενικός Στόχος 4: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία»
Με τον ΓΣ4 το ΕΠΕ∆ΒΜ στοχεύει στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών

Πανεπιστημίων

μέσω

της

παροχής

σπουδών

υψηλού

επιπέδου,

εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα
και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.
Στην περίοδο που ακολούθησε την έγκριση του ΕΠΕ∆ΒΜ μεταβλήθηκε το περιβάλλον
κατά τρόπο που υποδεικνύει αυξημένη βαρύτητα για τον ΓΣ4. Ενδεικτικά ο νέος
νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες
προώθησης της έρευνας στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως
τονίζεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, η «σύνδεση της έρευνας με την ανάγκη
επένδυσής της στα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, αλλά και στην παραγωγή» αποτελεί
μία από τις βασικές πολιτικές επιλογές που καθόρισαν τη σύνταξή του. Ωστόσο
εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης έχουν περιοριστεί σημαντικά οι πόροι που
μπορούν

να

διατεθούν

στα

τριτοβάθμια

εκπαιδευτικά

ιδρύματα

και

στους

ερευνητικούς οργανισμούς τόσο από άλλους δημόσιους πόρους όσο και από
ιδιωτικούς πόρους. Τα ανωτέρω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διεύρυνσης των
πόρων που διαθέτει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση ερευνητικών
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δραστηριοτήτων, δεδομένου μάλιστα του μεγάλου ενδιαφέροντος και της αυξημένης
συμμετοχής στα ανάλογα προγράμματα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.
Συμπληρωματικά για την ενίσχυση του ΓΣ4 συνεκτιμάται και η ανάπτυξη των
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχει
ήδη αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των
μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των
μεταπτυχιακών σπουδών που επετεύχθη κυρίως μέσω των συγχρηματοδοτούμενων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ.. Η αύξηση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας
καθώς δημιουργεί τη «δεξαμενή» για την άντληση του μελλοντικού ερευνητικού
δυναμικού της χώρας. Ως εκ τούτου οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ4
χαρακτηρίζονται ως μη επαρκείς και προτείνεται η αύξησή τους μέσω της ενίσχυσης
πόρων στους ΑΠ 10,11,12 με κύριο στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της κανοτομίας.
Προτείνεται ωστόσο η διαγραφή της δράσης «Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών»
Προτεινόμενη μεταφορά πόρων στους ΑΠ 10, 11 και 12 ύψους 20 Μ€.
Τέλος, στους ΑΠ 13, 14 και 15 που αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη του
Προγράμματος, προτείνεται μείωση πόρων ύψους 4 Μ€.

Συνοψίζοντας, η αναθεώρηση του ΕΠΕ∆ΒΜ επικεντρώνεται στα ακόλουθα:


Αύξηση της βαρύτητας των πόρων που διατίθενται για τον ΓΣ1 με δεδομένες τις
ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, την μεγάλη ανάπτυξη
που παρουσιάζουν οι σχετικές δράσεις αλλά και την μεγάλη συνάφεια που έχει με
τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.



Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΓΣ2 και ΓΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που
μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων.



Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΓΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με
πολύ σημαντικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, λόγω και
της υπό εξέταση μεταφοράς δράσεων από το ΕΠΑΝ.



Στο πλαίσιο αυτό η αναθεώρηση έχει ως βασικό κριτήριο ανακατανομής αφενός τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο ευρύτερο αναπτυξιακό
πλάνο

της

χώρας

και

αφετέρου

το

επίπεδο

ωρίμανσης

των

σχετικών

παρεμβάσεων.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την
πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠΕΔΒΜ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δεκέμβριος 2011

Επιτελική Σύνοψη
Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αφορά στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης
ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στην
αξιολόγηση

του

συστήματος

ποιοτικών

και

ποσοτικών

στόχων

καθώς

της

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του προγράμματος και τέλος
στην εξαγωγή και διατύπωση συμπερασμάτων που οδηγούν σε πρόταση αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ. Σημαντικό μέρος της παρούσας έκθεσης αποτελεί
επίσης το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Σε πρώτη φάση επικαιροποιήθηκε η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και
αναλύθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έως και τη συγγραφή του παρόντος παραδοτέου έχουν
επέλθει οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:


Υπήρξε δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως
στην ανάπτυξη (η χώρα διανύει ήδη το τέταρτο συνεχόμενο έτος με αρνητικούς
ρυθμούς ανάπτυξης), την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης, στη συρρίκνωση
εισοδημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. με αποτέλεσμα την συνεπαγόμενη
συρρίκνωση της δυνατότητας της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις,
τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της δια βίου
μάθησης και της έρευνας.



Αυξήθηκε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2011) με ανάλογη
μείωση

της

εθνικής

συμμετοχής

και

συνολική

μείωση

της

δημόσιας

συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (25%-30% μείωση)


Επήλθε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεύθυνση των πόρων του
ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των εξαγωγών, της
καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας.



Ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση για τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με την αντίστοιχη ανάγκη προσαρμογής και εκσυγχρονισμού των
αποκεντρωμένων δομών διοίκησης της εκπαίδευσης (περιφερειακές διευθύνσεις και
διευθύνσεις εκπαίδευσης).



Προωθήθηκαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης όπως π.χ. ο νέος νόμος για τη δια βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η
αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων κλπ.



Προωθήθηκαν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του «Νέου Σχολείου» με στόχο τη
συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν επιτεύχθηκε ο προβλεπόμενος στο
“Μνημόνιο Συνεννόησης” εξαμηνιαίος στόχος για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων
και δεν υλοποιήθηκαν όλα τα μέτρα που αφορούν το γενικότερο ρυθμιστικό και
οργανωτικό πλαίσιο σχετικά με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011
εισέρρευσαν συνολικά 1,3 δις ευρώ και το ποσοστό απορρόφησης των πόρων των
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διαρθρωτικών ταμείων προσέγγισε το 28% της κοινοτικής χρηματοδότησης της περιόδου
2007-2013, δηλαδή ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ των
27 κρατών μελών. Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος απορρόφησης των
κοινοτικών πόρων του έτους 2011. Η αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης
(με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και συνολική μείωση της δημόσιας
συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβάλει
στην αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και κυρίως στην
αποτελεσματική χρήση τους.
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η εσωτερική συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ και αποδείχθηκε ότι η
καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ικανοποιητική έως
ισχυρή. Συγκεκριμένα ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με τις
προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε αυτές. Οι
υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική συνάφεια με τις
επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες προσεγγίζει το 50%.
Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια αυτών

που

εντάσσονται στον ΣΣ1.
Σε σχέση με τις παρατηρούμενες μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το
2007 έως και τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, προκύπτει ότι αυτές δεν έχουν την
έκταση που να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και
δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ. Συγκεκριμένα η ανάλυση
SWOT συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με τις
γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης
και της δια βίου. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί δεν
αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT πάνω στα οποία
στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το ΕΠΕΔΒΜ. Η προτεινόμενη
αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση είτε
αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων σημείων (όπως π.χ. χαμηλές δημόσιες
δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευκαιρίες από την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου), είτε την άμβλυνση άλλων
(π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση), χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι ανάγκες
που αναδεικνύονται.
Τα πορίσματα της αξιολόγησης της εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του
Προγράμματος επιβεβαίωσαν ότι καλύπτεται το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος.
Και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο καθώς οι άξονες
προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών Στόχων και
ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς. Παράλληλα παρατηρείται υψηλή συνάφεια μεταξύ των
στρατηγικών και των ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος.
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Στο πλαίσιο των παραπάνω επισημάνσεων κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της
κατανομής των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ στους Στρατηγικούς στόχους στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:


Αύξηση της βαρύτητας των πόρων που διατίθενται για τον ΣΣ1 με δεδομένες τις
ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, την μεγάλη ανάπτυξη που
παρουσιάζουν οι σχετικές δράσεις αλλά και την μεγάλη συνάφεια που αποδεικνύεται
ότι έχει με τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης .



Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΣΣ2 και ΣΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που
μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων.



Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΣΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με πολύ
σημαντικές ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης όπως
αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT (ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ, χαμηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία). Ο ΣΣ4 αποκτά επιπρόσθετα αυξημένη βαρύτητα λόγω της ψήφισης του Ν.
4009/2011 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και της επικείμενης νέας νομοθεσίας για
την έρευνα.

Παράλληλα διενεργήθηκε αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΔΒΜ, τα πορίσματα
της οποίας καταγράφουν σημαντική συνάφεια και συμβολή των παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών
στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα παρατηρείται έντονη συνάφεια των
κατηγοριών παρεμβάσεων του Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της
«Ευρώπης

2020».

Στο

επίκεντρο

των

κατηγοριών

παρεμβάσεων

του

ΕΠΕΔΒΜ

παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μηχανισμοί για την διασφάλιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη
συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ως προς
τις δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές
παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και
υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο, συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους
κατευθυντήριες γραμμές για την διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη
διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.
Η υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 έως και σήμερα, συνετέλεσε στην ικανοποίηση των
εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 που αφορούν την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Περιφερειακής
Συνοχής. Το ΕΠΕΔΒΜ συνεχίζει να συνεργεί στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν τη
βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την παροχή
περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και
αγοράς εργασίας, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση
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της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής και
επαγγελματικής κατάρτισης.
Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για
την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για αύξηση των
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
για ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάπτυξη της οικονομίας.
Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της
στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που
αφορούν την αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα,
ικανοποιούν άμεσα τον πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ συνεργούν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των
στόχων του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλη συνάφεια με τους Άξονες
Προτεραιότητας των ΠΕΠ που αφορούν τη Ψηφιακή Σύγκλιση και την Επιχειρηματικότητα,
καθώς και την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η
υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ (υποδομών) για την επίτευξη των
στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Τέλος, το ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζει ικανοποιητική συνάφεια με τα
τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Ψηφιακή
Σύγκλιση» και «Διοικητική μεταρρύθμιση».
Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως προς την ορθότητα και αξιοπιστία του
συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών του στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας
Επιχειρήθηκε παράλληλα η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης των στόχων – δεικτών
του Προγράμματος, καθώς και η μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης , ενώ τέλος
αξιολογήθηκε ο τρόπος παρακολούθησης των δεδομένων του Παραρτήματος 23 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.
Το ΕΠΕΔΒΜ εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών που χαρακτηρίζονται από
επάρκεια,

πληρότητα

και

εννοιολογική

καταλληλότητα

και

αποτυπώνουν

αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ
των ΑΠ. Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι όντως αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, καθώς ανά ΑΠ επελέγησαν δείκτες οι οποίοι
αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους και στις Δράσεις με την υψηλότερη χρηματοδοτική
βαρύτητα. Οι εξεταζόμενοι δείκτες είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς
τις τιμές βάσης και τις τιμές στόχου. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι δείκτες καλύπτουν
δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,76% της δημόσιας δαπάνης του ΕΠ και
αναφέρονται σε όλες τις Δράσεις του ΕΠ που επιδέχονται ποσοτικοποίησης στο παρόν
στάδιο υλοποίησης του προγραμματικού σχεδιασμού. Οι εξεταζόμενοι δείκτες κρίνονται
επίσης στο σύνολό τους εφικτοί με βάση την νέα κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ ανά
κατηγορία πράξης. Σημειώνεται επίσης ότι από την αξιολόγηση του πλέγματος στόχων και
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ προκύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό συσχέτιση των δεικτών εκροών
και αποτελεσμάτων, καθώς κάθε δείκτης αποτελέσματος αντιστοιχεί και τροφοδοτείται
από τουλάχιστον έναν δείκτη εκροών.
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Σε σχέση με τη συλλογή και υποβολή δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους
«Συμμετέχοντες σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013» για
χρήση από τους εμπλεκόμενους φορείς / υπηρεσίες, διαφαίνεται η αδυναμία πλήρους
κατανόησης της χρήσης και αξιοποίησης των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι είναι δυσχερής η
εύρεση της πληροφορίας των συμμετεχόντων κατά ευάλωτη ομάδα αφού συνήθως οι
σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται αποκεντρωμένα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την εμπλοκή πολλών διαφορετικών προσώπων στη συγκέντρωση των
στοιχείων χωρίς όμως όλοι να έχουν την αναγκαία ομογενοποιημένη/ενιαία αντιμετώπιση.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ εξετάζει την
πορεία υλοποίησης του μέχρι και 30/11/2011 και προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής
εξέλιξης τεσσάρων βασικών οικονομικών μεγεθών ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.883,048 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 111,15%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.364,051 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 81%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 891,917 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 53%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 361,424 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 21,33%.

Ειδικότερα η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως
ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 416,423 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 128,63%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 372,854 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 115,17%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 223,674 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 69,09%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 92,021 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 28,42%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 544,216 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 152,11%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 507,903 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 141,96%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 320,358 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 89,54%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 144,622 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 40,42%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 53,513 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 219,13%
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ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 49,767 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 203,79%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 32,522 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 133,18%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 18,590 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 76,12%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 122,531 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 65,13%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 91,141 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 48,44%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 66,293 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 35,24%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15,775 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 8,38%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 138,194 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 74,65%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 112,650 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 60,85%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 82,225 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 44,41%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 20,467 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 11,06%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 12,579 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 120,75%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,832 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 84,79%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 5,365 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 51,50%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1,881 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 18,05%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 118,306 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 99,18%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 67,071 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 56,23%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 61,252 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 51,35%
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οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 23,161 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 19,42%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 111,311 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 91,93%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 43,623 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 36,03%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 33,476 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 27,65%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15,961 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 13,18%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 10,881 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 148,19%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 7,137 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 97,21%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 6,900 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 93,97%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 4,283 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 58,33%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 10 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 142,323 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 91,21%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 38,196 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 24,48%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 23,535 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 15,08%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 8,590 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 5,51%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 11 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 176,029 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 110,01%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 45,366 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 28,35%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 27,858 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 17,41%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 10,932 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 6,83%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 12 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 11,449 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 132,43%
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ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1,796 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 20,78%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 0,717 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 8,29%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,483 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 5,59%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 13 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 10,667 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 73,96%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 7,470 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 51,79%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 3,264 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 22,63%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1,965 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 13,62%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 14 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 13,697 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 80,86%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 9,592 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 56,63%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 4,192 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 24,74%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 2,523 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 14,89%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 15 μέχρι και 30/11/2011 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 0,931 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 125,00%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 0,652 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 87,56%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 0,285 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 38,26%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,171 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 23,03%.

Σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τις αποκλίσεις των βασικών χρηματοοικονομικών
δεικτών έναντι της ετήσιας στοχοθεσίας του έτους 2011 του Προγράμματος είναι οι
ακόλουθες:


παρατηρείται θετική απόκλιση στον προϋπολογισμό των προσκλήσεων που έχουν
δημοσιευθεί έως 30/11/2011 της τάξης του 9,47%



παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων
πράξεων έως 30/11/2011 της τάξης του 9,22%
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παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ανειλημμένων
νομικών δεσμεύσεων έως 30/1/2011 της τάξης του 17,63%



παρατηρείται αρνητική απόκλιση στις πιστοποιηθείσες δαπάνες έως 30/11/2011 της
τάξης του 10,65%.

Διαπιστώνεται ωστόσο σημαντική επιτάχυνση στην εξέλιξη των τιμών των βασικών δεικτών
υλοποίησης του Προγράμματος η οποία είναι ήδη ορατή από το πρώτο εξάμηνο του 2011
και αναμένεται να συνεχιστεί με αυξανόμενους ρυθμούς το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Το Πρόγραμμα παρουσιάζει σταθμισμένη αποτελεσματικότητα επί των προγραμματικών
δημοσίων δαπανών 34,08%, ενώ η αποτελεσματικότητα επί των δημοσίων δαπανών
πράξεων διαμορφώνεται στο 42,32%. Η αποτελεσματικότητα αυτή του Προγράμματος
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανάλογη της απορρόφησης του Προγράμματος που
ανέρχεται 21,33%.
Η αποδοτικότητα του Προγράμματος επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης εκτιμάται
σε 1,60 που υποδηλώνει ότι υπάρχει σχετικά ομαλή σχέση μεταξύ οικονομικής και φυσικής
προόδου των πράξεων. Ωστόσο χρειάζεται να επισημανθεί ότι ο δείκτης αποδοτικότητας
δεν παρέχει ασφαλή τιμή λόγω αλλοίωσης της τιμής του δείκτη αποτελεσματικότητας,
δεδομένης της υπερδέσμευσης της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της
προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης σε αρκετές κατηγορίες πράξης.
Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης δεν κατέστη εφικτή η εκτίμηση της οικονομικότητας
υλοποίησης του Προγράμματος καθώς προϋποθέτει τον υπολογισμό του απολογιστικού
μοναδιαίου κόστους. Τέλος σημειώνεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι, μετά τη μείωση της
συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος είναι οριακά επαρκείς ενώ κρίνεται
αναγκαία η ανακατανομή στους Στρατηγικούς Στόχους.
Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ που επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας
αξιολόγησης είναι όχι μόνο απόρροια των βασικών εκτιμήσεων των βασικών δεικτών του
Προγράμματος, αλλά άπτεται των αναπτυξιακών κατευθύνσεων στον τομέα της
εκπαίδευσης και της οικονομίας της χώρας γενικότερα. Επιχειρείται δηλαδή ο
εξορθολογισμός του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των
τεχνικοοικονομικών

παραμέτρων

που

καθορίζουν

την

αποτελεσματικότητα

και

αποδοτικότητά του αλλά και συνεκτιμώντας τις κοινωνικές προτεραιότητες και τη
δυνατότητα συμβολής του Προγράμματος σε αυτές τις προτεραιότητες.
Οι βασικές

προτάσεις

αναθεώρησης ανά

τριάδα

Αξόνων

Προτεραιότητας

του

Προγράμματος συνοψίζονται ως ακολούθως:
1.

Ενίσχυση πόρων στους ΑΠ 1,2,3

Βασική προτεραιότητα και πολιτική της εκπαίδευσης αποτελεί η αναβάθμιση σπουδών και
κυρίως η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με παράλληλη διατήρηση των
πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση του ειδικού στόχου «Ενίσχυση της
πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της
σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (ΕΚΟ)». Η προτεινόμενη μεταφορά πόρων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3
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προέρχεται από τους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 και τους άξονες προτεραιότητας
13,14,15 και ανέρχεται στο ποσό των 88.712.893,00 € και 8.562.342,00 € αντίστοιχα.
2.

Μείωση πόρων στους ΑΠ 4,5,6

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΑΠ 4,5,6 προτείνεται μείωση των πόρων λόγω συρρίκνωσης
του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος με παράλληλο ανασχεδιασμό των
δράσεων προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές.
3.

Μείωση πόρων στους ΑΠ 7,8,9

Προτείνεται η μείωση πόρων σε δράσεις που αφορούν τη δια βίου μάθηση η οποία θα
επέλθει σε μεγάλο βαθμό από τη συγχώνευση φορέων δια βίου μάθησης ενώ παράλληλα
έμφαση οφείλει να δοθεί σε προγράμματα με οριζόντιες δεξιότητες για να επιτευχθούν
οικονομίες κλίμακας, όπως π.χ. προγράμματα με έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 50+,
προγράμματα με έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4.

Ενίσχυση πόρων στους ΑΠ 10,11,12

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αξόνων 10, 11, 12 προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στην
προώθηση των δράσεων για τα ερευνητικά προγράμματα μέσω της ενίσχυσης και
μεταφοράς πόρων από τους ΑΠ 7,8,9. Η προτεινόμενη μεταφορά πόρων στους άξονες
προτεραιότητας 10,11,12 προέρχεται από τους άξονες προτεραιότητας 7,8,9 και ανέρχεται
στο ποσό των 60.768.295,00 €.
5.

Μείωση πόρων στους ΑΠ 13,14,15

Προτείνεται η μείωση πόρων των δράσεων που αφορούν την Τεχνική Υποστήριξη του
Προγράμματος με παράλληλη εσωτερική ανακατανομή των πόρων.
Την παρούσα χρονική στιγμή, με δεδομένη τη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης,
εκτιμάται ότι μειώνεται σημαντικά η ικανότητα του ΕΠΕΔΒΜ να επιφέρει την απαιτούμενη
βελτίωση στους τομείς παρέμβασης του. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος
απαιτείται ανακατανομή των πόρων μεταξύ των Γενικών Στόχων ώστε να μεγιστοποιηθεί η
συνολική επίπτωση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συγκεκριμένα,
για τους Γενικούς Στόχους «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης» και «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία» τα
ποσοστά βαρύτητας θα πρέπει να αυξηθούν και οι συγκεκριμένοι στόχοι να ενισχυθούν στο
πλαίσιο ανακατανομής των πόρων των υπολοίπων Γενικών Στόχων. Στο πλαίσιο της
διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος επιβάλλεται να
ληφθεί υπόψη και συνεκτιμηθεί το μειωμένο ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στο
Πρόγραμμα το οποίο επέφερε συνολική μείωση της Δημόσιας Δαπάνης κατά 363.882.278
€.
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Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης
Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση
Αξιολόγησης) – Σχέδιο (Draft) *

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠΕΔΒΜ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Οκτώβριος 2012
*
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παραδοτέο δεν έχει παραληφθεί από ΕΠΑΠ του Έργου κατά την ημερομηνία
αποστολής του Φακέλου της 5ης συνεδρίασης της ΕπΠα του ΕΠΕΔΒΜ

Επιτελική Σύνοψη
Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αφορά στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης
ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στην
αξιολόγηση

του

συστήματος

ποιοτικών

και

ποσοτικών

στόχων

καθώς

της

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του προγράμματος, στην
αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης, υλοποίησης
και παρακολούθησης του προγράμματος και τέλος στην αξιολόγηση των ειδικών
αξιολογικών ερωτημάτων.
Σε πρώτη φάση επικαιροποιήθηκε η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και
αναλύθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έως και τη συγγραφή του παρόντος παραδοτέου έχουν
επέλθει οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:


Υπήρξε δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως
στην ανάπτυξη (η χώρα διανύει ήδη το τέταρτο συνεχόμενο έτος με αρνητικούς
ρυθμούς ανάπτυξης), την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης, στη συρρίκνωση
εισοδημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. με αποτέλεσμα την συνεπαγόμενη
συρρίκνωση της δυνατότητας της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις,
τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της δια βίου
μάθησης και της έρευνας.



Αυξήθηκε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2011) με ανάλογη
μείωση

της

εθνικής

συμμετοχής

και

συνολική

μείωση

της

δημόσιας

συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (25%-30% μείωση)


Επήλθε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεύθυνση των πόρων του
ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των εξαγωγών, της
καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας.



Ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση για τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με την αντίστοιχη ανάγκη προσαρμογής και εκσυγχρονισμού των
αποκεντρωμένων δομών διοίκησης της εκπαίδευσης (περιφερειακές διευθύνσεις και
διευθύνσεις εκπαίδευσης).



Προωθήθηκαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης όπως π.χ. ο νέος νόμος για τη δια βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η
αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων κλπ.



Προωθήθηκαν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του «Νέου Σχολείου» με στόχο τη
συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η εσωτερική συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ και αποδείχθηκε ότι η
καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ικανοποιητική έως
ισχυρή. Συγκεκριμένα ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με τις
προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε αυτές. Οι
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υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική συνάφεια με τις
επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες προσεγγίζει το 50%.
Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια αυτών

που

εντάσσονται στον ΣΣ1.
Σε σχέση με τις παρατηρούμενες μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το
2007 έως και τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, προκύπτει ότι αυτές δεν έχουν την
έκταση που να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και
δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ. Συγκεκριμένα η ανάλυση
SWOT συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με τις
γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης
και της δια βίου. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί δεν
αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT πάνω στα οποία
στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το ΕΠΕΔΒΜ. Η προτεινόμενη
αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση είτε
αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων σημείων (όπως π.χ. χαμηλές δημόσιες
δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευκαιρίες από την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου), είτε την άμβλυνση άλλων
(π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση), χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι ανάγκες
που αναδεικνύονται.
Τα πορίσματα της αξιολόγησης της εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του
Προγράμματος επιβεβαίωσαν ότι καλύπτεται το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος.
Και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο καθώς οι άξονες
προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών Στόχων και
ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς. Παράλληλα παρατηρείται υψηλή συνάφεια μεταξύ των
στρατηγικών και των ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο των παραπάνω επισημάνσεων κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της
κατανομής των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ στους Στρατηγικούς στόχους στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:


Αύξηση της βαρύτητας των πόρων που διατίθενται για τον ΣΣ1 με δεδομένες τις
ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, την μεγάλη ανάπτυξη που
παρουσιάζουν οι σχετικές δράσεις αλλά και την μεγάλη συνάφεια που αποδεικνύεται
ότι έχει με τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης .



Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΣΣ2 και ΣΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που
μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων.



Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΣΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με πολύ
σημαντικές ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης όπως
αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT (ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ, χαμηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία). Ο ΣΣ4 αποκτά επιπρόσθετα αυξημένη βαρύτητα λόγω της ψήφισης του Ν.
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4009/2011 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και της επικείμενης νέας νομοθεσίας για
την έρευνα.
Παράλληλα διενεργήθηκε αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΔΒΜ, τα πορίσματα
της οποίας καταγράφουν σημαντική συνάφεια και συμβολή των παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών
στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα παρατηρείται έντονη συνάφεια των
κατηγοριών παρεμβάσεων του Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της
«Ευρώπης

2020».

Στο

επίκεντρο

των

κατηγοριών

παρεμβάσεων

του

ΕΠΕΔΒΜ

παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μηχανισμοί για την διασφάλιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη
συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ως προς
τις δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές
παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και
υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο, συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους
κατευθυντήριες γραμμές για την διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη
διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.
Η υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 έως και σήμερα, συνετέλεσε στην ικανοποίηση των
εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 που αφορούν την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Περιφερειακής
Συνοχής. Το ΕΠΕΔΒΜ συνεχίζει να συνεργεί στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν τη
βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την παροχή
περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και
αγοράς εργασίας, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής και
επαγγελματικής κατάρτισης.
Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για
την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για αύξηση των
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
για ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάπτυξη της οικονομίας.
Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της
στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που
αφορούν την αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα,
ικανοποιούν άμεσα τον πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ συνεργούν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των
στόχων του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλη συνάφεια με τους Άξονες
Προτεραιότητας των ΠΕΠ που αφορούν τη Ψηφιακή Σύγκλιση και την Επιχειρηματικότητα,
καθώς και την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η
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υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ (υποδομών) για την επίτευξη των
στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Τέλος, το ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζει ικανοποιητική συνάφεια με τα
τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Ψηφιακή
Σύγκλιση» και «Διοικητική μεταρρύθμιση».
Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως προς την ορθότητα και αξιοπιστία του
συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών του στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας
Επιχειρήθηκε παράλληλα η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης των στόχων – δεικτών
του Προγράμματος, καθώς και η μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης , ενώ τέλος
αξιολογήθηκε ο τρόπος παρακολούθησης των δεδομένων του Παραρτήματος 23 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.
Το ΕΠΕΔΒΜ εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών που χαρακτηρίζονται από
επάρκεια,

πληρότητα

και

εννοιολογική

καταλληλότητα

και

αποτυπώνουν

αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ
των ΑΠ. Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι όντως αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, καθώς ανά ΑΠ επελέγησαν δείκτες οι οποίοι
αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους και στις Δράσεις με την υψηλότερη χρηματοδοτική
βαρύτητα. Οι εξεταζόμενοι δείκτες είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς
τις τιμές βάσης και τις τιμές στόχου. Οι εξεταζόμενοι δείκτες κρίνονται επίσης στο σύνολό
τους εφικτοί με βάση την νέα ποσοτικοποίησή τους. Σημειώνεται επίσης ότι από την
αξιολόγηση του πλέγματος στόχων και δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ προκύπτει σε ικανοποιητικό
βαθμό συσχέτιση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς κάθε δείκτης
αποτελέσματος αντιστοιχεί και τροφοδοτείται από τουλάχιστον έναν δείκτη εκροών.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ εξετάζει την
πορεία υλοποίησης του μέχρι και 30/06/2012 και προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής
εξέλιξης τεσσάρων βασικών οικονομικών μεγεθών ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 2.113,367Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 124,75%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.770,047 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 104,48%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1.090,202 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 64,35%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 483,586 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 28,54%.

Ειδικότερα η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως
ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 424,479 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 131,12%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 378,291 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 116,85%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 261,707 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 80,84%
5



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 115,140 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 35,57%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 555,937 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 155,39%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 523,544 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 146,34%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 386,073 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 107,91%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 178,727 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 49,96%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 55,080 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 225,55%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 50,649 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 207,41%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 39,397 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 161,33%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 22,587 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 92,49%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 160,665 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 85,40%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 109,864 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 58,40%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 71,405 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 37,95%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 30,214 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 16,06%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 205,440 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 110,97%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 136,262 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 73,60%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 85,302 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 46,08%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 39,220 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 21,18%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 13,985 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 134,26%
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ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 10,117 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 97,12%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 7,329 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 70,36%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 3,322 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 31,89%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 122,706 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 102,87%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 106,804 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 89,54%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 63,948 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 53,61%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 30,435 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 25,51%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 113,525 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 93,76%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 87,162 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 71,98%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 34,585 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 28,56%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 21,426 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 17,70%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 9,088 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 123,77%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,408 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 114,51%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 7,340 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 99,96%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 5,223 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 71,14%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 10 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 181,694 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 116,44%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 154,901 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 99,27%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 55,418 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 35,52%
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οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 13,999 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 9,97%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 11 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 225,916 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 141,19%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 176,277 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 110,17%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 65,858 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 41,16%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 16,863 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 10,54%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 12 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 14,403 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 166,61%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 7,007 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 81,05%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 3,200 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 37,01%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,578 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 6,69%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 13 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 12,840 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 89,03%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,755 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 60,70%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 3,643 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 25,26%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 2,467 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 17,11%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 14 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 16,487 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 97,33%



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 11,242 Μ€, ήτοι το
ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 66,36%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 4,678 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 27,61%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 3,168 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 18,70%.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 15 μέχρι και 30/06/2012 αποτυπώνεται ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1,120 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 150,47%
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ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 0,764 Μ€, ήτοι το ποσοστό
του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 102,61%



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 0,318 Μ€, ήτοι το
ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 42,70%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,215 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 28,92%.

Σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τις αποκλίσεις των βασικών χρηματοοικονομικών
δεικτών έναντι της ετήσιας στοχοθεσίας του έτους 2011 του Προγράμματος είναι οι
ακόλουθες:


παρατηρείται θετική απόκλιση στον προϋπολογισμό των προσκλήσεων που έχουν
δημοσιευθεί έως 30/06/2012 της τάξης του 10,74%



παρατηρείται θετική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων
έως 30/06/2012 της τάξης του 5,90%



παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ανειλημμένων
νομικών δεσμεύσεων έως 30/06/2012 της τάξης του 9,96%



παρατηρείται αρνητική απόκλιση στις πιστοποιηθείσες δαπάνες έως 30/06/2012 της
τάξης του 4,45%.

Διαπιστώνεται ωστόσο σημαντική επιτάχυνση στην εξέλιξη των τιμών των βασικών δεικτών
υλοποίησης του Προγράμματος η οποία είναι ήδη ορατή από το πρώτο εξάμηνο του 2011
και συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 1,2,3 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


Χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.444 σχολικές
μονάδες, συμμετείχαν σε 2.930 περιβαλλοντικά προγράμματα



24.693 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης



υλοποιήθηκαν 50.047 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 1.601.323 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



37.145 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης, εκ των
οποίων οι 19.232 ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι 17.913
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



474 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο



634 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ



2.265 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο



7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμμετείχαν σε προγράμματα
επιμόρφωσης μέσω του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»



Αναπτύχθηκαν 285 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού



540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης
Ολοήμερων Σχολείων
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25.554 (μέσος ετήσιος αριθμός) παιδιά ΡΟΜΑ, αλλοδαποί, παλλινοστούντες μαθητές
και μουσουλμανόπαιδες έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης



255 αριστεία έχουν απονεμηθεί από το θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών
πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 4,5,6 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


3.823 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής
άσκησης



1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης



76.677 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις της Δομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)



88.088

φοιτητές/φοιτήτριες

επωφελήθηκαν

από

δράσεις

του

49

Γραφείων

Διασύνδεσης


114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 15 Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 7,8,9 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


43.664 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα
39.298 είναι ηλικίας 25-64.



10.706 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των
οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64.



116.008 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ
των οποίων τα 100.609 είναι ηλικίας 25-64.



17.301 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα
14.546 είναι ηλικίας 25-64.



48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.399 είναι ηλικίας 25-64.



9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών
και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 9.115 είναι ηλικίας 25-64.



26.317 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκ των οποίων τα
26.240 είναι ηλικίας 25-64.



3.074 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 2.920 είναι ηλικίας 25-64

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 10,11,12 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


Έχουν δοθεί ήδη 788 υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων
μέσω του ΙΚΥ



198 ολοκληρωμένα ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής έρευνας μέσω του
προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
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14 ενισχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 13,14,15 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.


10,7 μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες - αξιολογήσεις.



42,45 υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης.



1 ενέργεια πληροφόρησης και δημοσιότητας

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει σταθμισμένη αποτελεσματικότητα επί των προγραμματικών
δημοσίων δαπανών 39,93%, ενώ η αποτελεσματικότητα επί των δημοσίων δαπανών
πράξεων διαμορφώνεται στο 38,22%. Η αποτελεσματικότητα αυτή του Προγράμματος
κρίνεται ιδιαίτερα και ανάλογη της απορρόφησης του Προγράμματος (28,54%) δεδομένου
ότι η τιμή της προηγείται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες από την τιμή της απορρόφησης.
Η αποδοτικότητα του Προγράμματος επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης εκτιμάται
σε 1,40 που υποδηλώνει ότι υπάρχει σχετικά ομαλή σχέση μεταξύ οικονομικής και φυσικής
προόδου των πράξεων. Ωστόσο χρειάζεται να επισημανθεί ότι ο δείκτης αποδοτικότητας
δεν παρέχει ασφαλή τιμή λόγω αλλοίωσης της τιμής του δείκτη αποτελεσματικότητας,
δεδομένης της υπερδέσμευσης της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της
προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης σε αρκετές κατηγορίες πράξης αλλά και σε επίπεδο
του προγράμματος.
Στην παρούσα έκθεση παρατέθηκε μια συνοπτική περιγραφή των βασικών σημείων του
Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ και του συστήματος και των μηχανισμών διαχείρισης του
ΕΠΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση της
μεθόδου για την αποτίμηση της επάρκειας και καταλληλότητας του συστήματος
διαχείρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ και τη διαμόρφωση
ενδεχόμενων διορθωτικών κινήσεων, μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης Κοινοτικής και
Εθνικής νομοθεσίας, για τη βελτίωση των μηχανισμών εφαρμογής και την βελτίωση του
ρυθμού υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Η προσέγγιση των
μηχανισμών εφαρμογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σαφήνειας των ρόλων και
αρμοδιοτήτων, την καταλληλότητα του συστήματος επιλογής πράξεων, τη διαχειριστική
επάρκεια των δικαιούχων, την λειτουργία της εταιρικής σχέσης, τη διασφάλιση της
συμβατότητας των ασκούμενων πολιτικών με τις Κοινοτικές Πολιτικές, την τήρηση των
κριτηρίων διαχωρισμού με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΠΑΛ. Η τελική έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης
Αξιολόγησης, θα περιλάβει την πλήρη αναφορά στα ζητήματα αυτά, η οποία θα στηρίζεται
στη χρήση των ακόλουθων δύο αλληλοσυμπληρούμενων μεθοδολογικών εργαλείων.


Διενέργεια συνεντεύξεων με φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ



Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση – αξιολόγηση στοιχείων (κυρίως του ΟΠΣ), που
συνδέονται με τη λειτουργία των μηχανισμών διαχείρισης και υλοποίησης του
ΕΠΕΔΒΜ.

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

5

η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αθήνα,
Αθήνα, 22
22 Νοεμβρίου
Νοεμβρίου 20
201
12
2

4
4.	Νέα Προγραμματική
Περίοδος 2014 -2020

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ.∆/νση: Νίκης 5 -7, 10180 Αθήνα
Τηλ. 210 333 2626
Fax: 210 333 2775

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Αριθ.Πρωτ.:19835/3229
Προς
Ως πίνακα Αποδεκτών
Κοινοποίηση
Ως πίνακα Κοινοποιήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020
Αποστέλλουμε σήμερα την πρώτη εγκύκλιο για το σχεδιασμό και κατάρτιση του
αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες προετοιμασίας για τη διαμόρφωση και διατύπωση
προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό
επίπεδο.
Στόχος της πρώτης εγκυκλίου, είναι η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων
σχεδιασμού
για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η διατύπωση από πλευράς τους –σε
πρώτη φάση- των προτάσεών τους για τη διαμόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020. Με βάση τις Κατευθύνσεις αυτές θα
ακολουθήσει σε επόμενη φάση – σε ευρεία και ανοιχτή διαβούλευση- η κατάρτιση
του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και επιμέρους τόσο του
Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους για την περίοδο 2014-2020 όσο και της
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-2020
που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγραμματισμού.
Στην εγκύκλιο παρουσιάζονται η πορεία των διαπραγματεύσεων για την κατανομή
των πόρων και για το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνεται από την Επιτροπή να
ισχύσει, και περιγράφεται η μεθοδολογία και τα όργανα κατάρτισης των σχεδίων
ανάπτυξης.
Βασικό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο στοχευμένης χρηματοδότησης όσο
και στήριξης των διαθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το ΕΣΠΑ και γενικώς οι πόροι
των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Με τη
συνδρομή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας, το ΕΣΠΑ –με βασικό εργαλείο το Πρόγραμμα ∆ημοσίων
Επενδύσεων- διαμορφώνει την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, με παρεμβάσεις
και έργα που διαχέονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και τις Περιφέρειες
της χώρας.
Οι παρεμβάσεις και τα έργα αυτά, συμβάλλουν σήμερα και αναμένεται να
συμβάλλουν με μεγαλύτερη στόχευση στο μέλλον, στην οικονομική, κοινωνική και
χωρική συνοχή, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανανέωση και την αύξηση του
ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας. Στηρίζουν την αναπτυξιακή
διαδικασία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση,
συμβάλλοντας συνολικά στον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.
Στηρίζουν επίσης την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στα νοικοκυριά, ενώ
συμβάλουν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, της πρόνοιας, κλπ. Στηρίζουν τις
προσπάθειες για αντιμετώπιση της ύφεσης και την ταχεία επαναφορά της χώρας
και των Περιφερειών της στο δρόμο της ανάπτυξης.
Τα νέα δεδομένα στην ελληνική οικονομία αφενός αποτελούν την αφετηρία,
αφετέρου συνδιαμορφώνουν και το πλαίσιο ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική
περίοδο.
Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η μέγιστη
συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης
και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας μέσα από στοχευμένες και
πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα και δημιουργούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Αποτελεί αδήριτη απαίτηση πλέον στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό, να
αναλύσουμε σε βάθος τόσο τις δυνατότητες και αδυναμίες της χώρας και των
Περιφερειών της, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, να
προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση απειλών και κυρίως να εντοπίσουμε τις
αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι σήμερα. Οι
αστοχίες αυτές, που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλίσεις από την
επίτευξη των στόχων σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους, θα πρέπει να μην
υπάρξουν στο μέλλον. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η δραστική βελτίωση
και του συστήματος παραγωγής έργων με την άρση των θεσμικών και διοικητικών
εμποδίων που παρατηρούνται στους εμπλεκόμενους φορείς.
Βασικούς παράγοντες επιτυχίας του συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού,
αποτελούν βεβαίως η δημιουργία συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας, η
συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης
και ο εκσυγχρονισμός της σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς.
Στην παρούσα φάση, δεν επιδιώκεται η διατύπωση πλήρους και εξειδικευμένης
στρατηγικής, αναλυτικών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων δράσεων και έργων
για να καλυφθούν όλα τα επίπεδα του αναπτυξιακού προγραμματισμού, αλλά η
διατύπωση ανά τομέα και περιφέρεια προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση των
προτάσεων:



Οι επιδράσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος και οι
αντίστοιχες προκλήσεις που προκύπτουν από την σημερινή ιδιαίτερα
αρνητική οικονομική συγκυρία



Η υφιστάμενη κατάσταση με βάση τα αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα
αναπτυξιακές προσπάθειες στους τομείς και τις Περιφέρειες



Οι

πρώτες

κατευθύνσεις

εθνικών

αναπτυξιακών

επιλογών

και

οι

προτεραιότητες της στρατηγικής Ε2020, όπως κατ’ αρχήν αναφέρονται
στην εγκύκλιο
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
αναμένονται ουσιαστικές διαφορές, ως προς το ύψος των διαθέσιμων πόρων, ως
προς
τις
προϋποθέσεις
εκταμίευσης
με
την
εισαγωγή
σειράς
αιρεσιμοτήτων/προϋποθέσεων
και
συνεχούς
αξιολόγησηςκαι
με
την
δεσμευτικότερη κατεύθυνση πόρων σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες
με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό, καλούνται, δραστηριοποιούμενοι να
συμβάλουν με τις προτάσεις τους και τη συμμετοχή τους, στη διαμόρφωση του
αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020, με τρόπο που να οδηγεί
στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων και το μέγιστο όφελος της Ελλάδας και των
Περιφερειών της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Άννα ∆ιαμαντοπούλου

Συνημμένα:
1.
2.

Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
περιόδου 2014-2020
Πίνακας αποδεκτών

Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)

Ταχ. ∆/νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5ος όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γραφείο Προϊσταμένου
Τηλ. :

210 3726000

Fax :
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Στόχος της πρώτης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού
προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020 είναι
η
ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση
προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η
έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων
στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό
επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας (Εθνικού Αναπτυξιακού
Σκέλους και Συγχρηματοδοτούμενου ) για την περίοδο 2014-2020 και της
Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (στα αγγλικά Partnership Agreement) δηλαδή
του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-2020 που αφορά στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγραμματισμού.
Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των
διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας
περιόδου, καθώς και των σημαντικών διαφοροποιήσεων που υπάρχουν, σε
σχέση με το σε ισχύ πλαίσιο της περιόδου 2007-2013.
Με την έκδοση της παρούσας ξεκινάει και επίσημα ένας διάλογος ανάμεσα
σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση
των βασικών αναπτυξιακών στόχων της χώρας για την περίοδο 2014-2020.
Ο σχεδιασμός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας
αποτελεί, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητα του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας
(ΥΠΑΑΝ), σε συνεργασία με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία και
τις Περιφερειακές Αρχές.
τόσο
των
Επισημαίνεται
ότι
η
συμμετοχή
στο
σχεδιασμό
κοινωνικοοικονομικών εταίρων όσο και σημαντικών δυνάμεων του
επιστημονικού κόσμου θα αποτελέσει συστατικό στοιχείο αυτής της
διαδικασίας.
Στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου αποτυπώνεται μια συνοπτική περιγραφή
του πλαισίου χάραξης πολιτικής στη χώρα και στην Ε.Ε. με την
κοινωνικοοικονομική
κρίση
και
την
ύφεση
επίμονα
παρούσες.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης αναφορές στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
∆ημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015, το οποίο
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το ευρύτερο περιβάλλον σχεδιασμού,
στη στρατηγική Ευρώπη 2020, στο Νόμο για τη διοικητική αναδιάρθρωση
(Καλλικράτη) και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία πρώτη συνοπτική καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης της χώρας και των περιφερειών της και ο τρόπος που αυτές
έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, η οποία βασίζεται σε σχετικές
μελέτες που έχει αναθέσει το ΥπΑΑΝ. Επιπλέον, αναδεικνύονται κάποιες,
πρώτες, γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας που βασίζονται στη
στρατηγική Ευρώπη 2020 και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού
υποδείγματος με βάση τις ανάγκες και το δυναμικό (τις
δυνατότητες) των περιφερειών της χώρας.
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Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το υπό διαπραγμάτευση κανονιστικό πλαίσιο
που θα διέπει την περίοδο 2014-2020, οι βασικές εθνικές θέσεις όπως
αυτές έχουν διατυπωθεί στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. καθώς και η πορεία
των διαπραγματεύσεων έως σήμερα.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή της ροής των διαδικασιών για την
κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020
με την παρουσίαση του οργανογράμματος και του χρονοδιαγράμματος
κατάρτισής του.
Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής με βάση προτάσεις που θα υποβληθούν από
υπουργεία και περιφέρειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν
τον αναπτυξιακό προγραμματισμό 2014-2020 καθορίζεται μεταξύ άλλων
από τις δεσμεύσεις της χώρας, οι οποίες αποτυπώνονται σε μία σειρά
κειμένων σχετικά με τους αναπτυξιακούς και δημοσιονομικούς στόχους για
το προσεχές μέλλον. Τα κείμενα αυτά είναι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
(Ε 2020), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Κοινό Στρατηγικό
Πλαίσιο και τα Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής.
Η «Ε 2020»1 είναι η κοινή στρατηγική των κρατών μελών (ΚΜ) της Ε.Ε.,
με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου 2010,
έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία,
την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια – προς
επίτευξη μέχρι το 2020.
Η Ελλάδα υποστηρίζει την κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική, θεωρεί όμως
παράλληλα σκόπιμο τα ΚΜ και οι περιφέρειές τους να έχουν το δικαίωμα
και την ευελιξία να σχεδιάσουν τα αναπτυξιακά τους προγράμματα με βάση
τις ανάγκες και κυρίως τις δυνατότητες σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα κράτη μέλη έχουν αποτυπώσει τους επιμέρους εθνικούς στόχους και τα
μέσα για την επίτευξή τους στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων
(ΕΠΜ) και στα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή στα
Προγράμματα Σύγκλισης2, τα οποία επικαιροποιούνται ανά τριετία, ενώ
ελέγχονται ετησίως από τους εταίρους για τη σωστή εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του Γενικού Κανονισμού των διαρθρωτικών
Ταμείων για την περίοδο 2014-2020, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων
θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Το 2011 η
Ελλάδα έθεσε τους εθνικούς στόχους ως ακολούθως:

Επενδύσεις σε Ε&Α
(% του ΑΕΠ)
Ποσοστό
απασχόλησης
(ηλικίες 20-64)
Πρόωρη
εγκατάλειψη του
σχολείου (%)
Ολοκλήρωση
τριτοβάθμιας

Στόχοι
«Ευρώπη
2020»

Υφιστάμενη
κατάσταση στην
Ελλάδα3

Στόχοι της χώρας
στο ΕΠΜ για το
2020

3%

0,6% (2007)

(υπό αναθεώρηση)

75%

64% (2010)

70%

Κάτω από
10%

13,7% (2010)

9,7%

Τουλάχιστον
40% των

28,4% (2010)

32%

1

Βλ.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
Βλ.: http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/recommendations2011/index_el.htm
3
Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.
2
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εκπαίδευσης (%)
Μείωση
αριθμού
ατόμων
σε
κατάσταση ή σε
κίνδυνο φτώχειας
ή αποκλεισμού
Ενεργειακή
απόδοση – μείωση
κατανάλωσης
ενέργειας σε Mtoe

ηλικιών 3034
20
εκατομμύρια

3.031.000
(2010)

Αύξηση
ενεργειακής
απόδοσης
κατά 20%,
ίση με 368
Mtoe

Μείωση κατά
450.000

Μείωση της
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας κατά 2,7
Mtoe

Μείωση
των
εκπομπών αερίου
του θερμοκηπίου
(από πηγές που
δεν
καλύπτονται
από το σύστημα
εμπορίας
δικαιωμάτων
εκπομπών),
ποσοστιαία
ως
προς το 1990

-20%, ή 30% εάν οι
συνθήκες το
επιτρέψουν

+17% (2009)

-4%

Ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
(ως % επί της
μικτής
τελικής
κατανάλωσης
ενέργειας)

20%

8,2% (2009)

18%

Πηγή:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/swp_greece_el.pdf

Με βάση τα ΕΠΜ, το Συμβούλιο υιοθετεί συστάσεις για την κάθε χώρα.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, η σύσταση είναι να εφαρμοστούν πλήρως τα
συμφωνηθέντα στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής (Εφεξής «Μνημόνιο 1»4), και στις επικαιροποιήσεις του5. Η πιο
πρόσφατη επικαιροποίηση είναι το Μνημόνιο Συνεννόησης στις
συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (εφεξής «Μνημόνιο
2»6),
Τα Μνημόνια θέτουν μία σειρά από στόχους, δημοσιονομικού και
διαρθρωτικού χαρακτήρα. Κύρια επιδίωξη είναι η ταχεία δημοσιονομική
προσαρμογή της χώρας, βασική παράμετρος όλων των εφαρμοζόμενων
πολιτικών που επηρεάζει το σχεδιασμό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον
4

Βλ.: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-NomothetikouErgou?law_id=d7ec2044-faa2-4a09-a9e8-cd0240b98bf5
5
Βλ.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:213:0012:0013:EL:PDF
6
Βλ.: http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A_28_2012.pdf
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αναπτυξιακό προγραμματισμό, οι φορείς πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους τις
ακόλουθες επιδιωκόμενες διαρθρωτικές αλλαγές και να συμβάλλουν στην
επίτευξη αυτών: προαγωγή της ικανότητας της οικονομίας να παράγει, να
αποταμιεύει και να εξάγει, με ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και
εργασίας, δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για
εγχώριους και ξένους επενδυτές, εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα και
της δημόσιας διοίκησης, αναδιάρθρωση και ενδυνάμωση του συστήματος
υγείας και των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης, κ.ά. Το Μνημόνιο 2
προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων εκτεταμένη διεύρυνση
της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα (Γενικό
Εμπορικό
Μητρώο,
ηλεκτρονικές
προμήθειες,
συνταγογράφηση,
φορολογία, κτλ.), σειρά μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
(νομοθετικές
παρεμβάσεις
απλοποίησης,
εφαρμογή
κτηματολογίου, ολοκλήρωση περιφερειακών και κλαδικών χωροταξικών
σχεδίων), υλοποίηση προτεραιοτήτων ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών
για τους λιμένες, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, και βελτίωση
της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
Ειδικά για τις περιφέρειες, επισημαίνεται ότι ο νόμος 3852/2010 (εφεξής
«Καλλικράτης»7) προσδιορίζει τις νέες αρμοδιότητές τους και τον τρόπο
που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την προετοιμασία αλλά και την
υλοποίηση στη συνέχεια των παρεμβάσεων. Ο Καλλικράτης δίνει ένα ευρύ
φάσμα αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, τόσο σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό
των περιφερειακών αναγκών και στο σχεδιασμό και υλοποίηση των
περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όσο και σε ό,τι αφορά στη
συνεργασία με την κεντρική διοίκηση για την επίτευξη των εθνικών
στόχων. Οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα
με βάση τις αρμοδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι περιφέρειες έχουν
αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης,
φυσικών πόρων, ενέργειας, βιομηχανίας, απασχόλησης, εμπορίου,
τουρισμού, μεταφορών και επικοινωνιών, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας,
υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, δημοσίων έργων, χωροταξίας και
περιβάλλοντος.
Ειδικότερα
τέλος,
επισημαίνονται
οι
αυξημένες
αρμοδιότητες των νησιωτικών ∆ήμων.
Ακόμη, επισημαίνεται η ανάγκη κατά το σχεδιασμό να ληφθούν ιδιαίτερα
υπ’όψιν τα γενικά περιφερειακά και τα κλαδικά χωροταξικά σχέδια, αλλά
και οι τομεακές πολιτικές, με στόχο συνέργειες και αλληλοσυμπλήρωση.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Μνημονίου 2, θα πρέπει να αναθεωρηθούν
άμεσα τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, προκειμένου να καταστούν
συμβατά με τα τέσσερα κλαδικά (βιομηχανία, τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες
και ΑΠΕ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και των Περιφερειών
της χώρας
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά στις
7

Βλ. : http://kallikratis.ypes.gr/contents.aspx?catid=63
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προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
κατάσταση ύφεσης της οικονομίας, η οποία επιπλέον περιβάλλεται από
κινδύνους και αβεβαιότητες, που επιτείνονται από την αργή ανάκαμψη
στην ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία.
Για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης παρατίθενται ακολούθως
κάποια βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας.
Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας:
Στοιχείο

Περίοδος

Τιμή

Μεταβολή Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος (Εκτιμήσεις)

∆' 3μηνο 2011

∆είκτης Ανεργίας

∆εκ. 2011

∆είκτης Τιμών Καταναλωτή
(Πληθωρισμός)

Φεβ. 12/Φεβ. 11

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου

2010/2011

∆είκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Ιαν 12/Ιαν. 11

-5,0%

∆είκτης Τιμών Παραγωγού στη
Βιομηχανία

Ιαν. 12/Ιαν. 11

7,5%

∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο
Λιανικό Εμπόριο

∆εκ. 11/∆εκ. 10

-9,1%

Οικοδομική ∆ραστηριότητα (όγκος)

Νοεμ. 11/Νοεμ. 10

-7,5%
21%
2,1%

-20,21%

-26,6%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΑΕΠ/κεφαλήν ανά Περιφέρεια (ποσοστό ως προς τον κοινοτικό
μέσο όρο = 100)
2007 2008 2009 μ.ό. 2007-2009
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

66

68

70

67,8

Κεντρική Μακεδονία

73

75

76

74,8

∆υτική Μακεδονία

85

85

86

85,6

Θεσσαλία

69

71

72

71

Ήπειρος

64

64

65

64,4

Ιόνια νησιά

86

86

81

84,6

∆υτική Ελλάδα

66

67

66

66,2

Στερεά Ελλάδα

84

86

87

85,9

Πελοπόννησος

75

74

76

75,1

117

120

124

120,1

Βόρειο Αιγαίο

74

77

76

75,5

Νότιο Αιγαίο

109

114

114

112,4

Αττική
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Κρήτη

81

84

85

83,2

Πηγή: Eurostat

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και με την προτεινόμενη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγοριοποίηση, οι Ελληνικές περιφέρειες
κατατάσσονται στις κατηγορίες ως εξής:
Α. Λιγότερο αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα.

Κεντρική

Β. Μεταβατικής στήριξης: ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.
Γ. Περισσότερο αναπτυγμένες: Αττική και Νότιο Αιγαίο.
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια σε τρέχουσες τιμές
για τα έτη 2007 – 2009 (σε €)
2007

2009

Ρυθμός
Μεταβολής
2007-2009

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

14.579

15.272

4,75%

Κεντρική Μακεδονία

16.175

16.559

2,37%

∆υτική Μακεδονία

18.813

18.786

-0,14%

Θεσσαλία

15.335

15.772

2,85%

Ήπειρος

14.071

14.221

1,07%

Ιόνιοι Νήσοι

18.962

17.726

-6,52%

∆υτική Ελλάδα

14.631

14.332

-2,05%

Στερεά Ελλάδα

18.588

19.007

2,25%

Πελοπόννησος

16.499

16.580

0,49%

Αττική

25.752

26.968

4,72%

Βόρειο Αιγαίο

16.239

16.638

2,46%

Νότιο Αιγαίο

24.040

24.828

3,28%

Κρήτη

17.952

18.421

2,62%

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ε.Ε.: Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα για τα έτη 2008-2010 ως προς
τον μέσο όρο ΕΕ 27
2008

2009

2010

Μ.ό.
20082010

Ε.Ε. 27

100,0

100,0

100,0

100,0

Βέλγιο

117,5

117,3

120,7

118,5
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Βουλγαρία

41,6

43,1

42,7

42,5

Τσεχική ∆ημοκρατία

77,2

76,8

74,2

76,1

∆ανία

126,7

125,1

129,7

127,2

Γερμανία

117,7

118,3

120,0

118,7

Εσθονία

65,6

61,8

61,0

62,8

Ιρλανδία

115,5

106,2

105,7

109,1

Ελλάδα

89,5

92,2

87,2

89,6

Ισπανία

100,9

101,0

98,7

100,2

Γαλλία

108,8

110,1

109,6

109,5

Ιταλία

103,3

103,2

100,1

102,2

Κύπρος

97,6

95,6

96,4

96,5

Λετονία

55,7

55,3

54,2

55,1

Λιθουανία

59,7

55,8

56,7

57,4

210,4

179,2

193,0

194,2

Ουγγαρία

59,9

61,9

61,6

61,1

Μάλτα

76,0

75,6

75,5

75,7

Κάτω Χώρες

131,5

128,8

131,7

130,7

Αυστρία

124,3

124,0

125,4

124,6

Πολωνία

55,3

58,7

60,5

58,2

Πορτογαλία

75,3

76,9

77,4

76,5

Ρουμανία

45,6

46,5

46,0

46,0

Σλοβενία

88,4

85,5

83,6

85,8

Σλοβακία

71,2

71,4

72,3

71,6

Φιλανδία

119,8

116,6

116,9

117,8

Σουηδία

128,3

122,3

126,5

125,7

Ηνωμένο Βασίλειο

114,8

112,4

112,6

113,3

Λουξεμβούργο

Πηγή: Eurostat

Η Ελλάδα, με μέσο όρο ΑΕΕ κάτω του 90% του κοινοτικού μέσου όρου,
δικαιούται στήριξης από το Ταμείο Συνοχής.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, η ανεργία συνεχίζει να
αποτελεί σημαντική απειλή για το σύνολο του εργατικού δυναμικού της
χώρας.
Τα ποσοστά ανεργίας ανά Περιφέρεια αποτυπώνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Ποσοστό Ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας για τα έτη 2010 και 2011
∆΄τρίμηνο

Περιφέρεια

Αν.
Μακεδονία
Θράκη

2010
&

Μεταβολή
∆΄τρίμηνο μεταξύ των
∆΄τριμήνων
2011
2010-2011

15,6%

21,1%

35,3%

Κεντρική Μακεδονία

15,3%

22,8%

49,0%

∆υτική Μακεδονία

17,4%

25,0%

43,7%

Ήπειρος

13,8%

19,2%

39,1%

Θεσσαλία

13,3%

19,4%

45,9%

Στερεά Ελλάς

14,3%

23,8%

66,4%

Ιόνια Νησιά

18,1%

13,9%

-23,2%

∆υτική Ελλάς

13,6%

19,6%

44,1%

Πελοπόννησος

10,7%

16,8%

57,0%

Αττική

14,1%

21,7%

53,9%

Βόρειο Αιγαίο

10,5%

16,8%

60,0%

Νότιο Αιγαίο

16,2%

11,9%

-26,5%

Κρήτη

13,0%

17,8%

36,9%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία

Σε επίπεδο Περιφερειών το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της ανεργίας για
το ∆΄τρίμηνο 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010
καταγράφεται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου ενώ
μείωση του ποσοστού ανεργίας καταγράφηκε στα Ιόνια νησιά και το Νότιο
Αιγαίο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2010.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού
των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, σε όλους τους τομείς
παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε
7,0%, στο δευτερογενή 17,1% και στον τριτογενή 6,4%.
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη
φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο
24,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που
αναζητούν εργασία για 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή
«παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 54,6%.
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2.2 Η στρατηγική Ευρώπη 2020, το ΕΣΠΑ και οι προκλήσεις για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020
Βασικό
εργαλείο
ανάπτυξης
τόσο
σε
επίπεδο
στοχευμένης
χρηματοδότησης, όσο και στήριξης των διαθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το
ΕΣΠΑ και γενικώς οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου
Συνοχής, του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Αλιείας. Με τη
συνδρομή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας, το ΕΣΠΑ –με βασικό εργαλείο το Πρόγραμμα
∆ημοσίων Επενδύσεων- διαμορφώνει την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας,
με παρεμβάσεις και έργα που διαχέονται σε όλους τους τομείς της
οικονομίας και τις Περιφέρειες της χώρας.
Οι παρεμβάσεις και τα έργα αυτά συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική
και χωρική συνοχή, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανανέωση και την
αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας, στηρίζουν
την αναπτυξιακή διαδικασία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και
την απασχόληση, συμβάλλοντας συνολικά στον εκσυγχρονισμό της χώρας
σε μακροχρόνια βάση.
Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ στηρίζουν επίσης την αναδιάρθρωση της
δημόσιας διοίκησης, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα και στα νοικοκυριά, ενώ συμβάλουν στην προάσπιση
της δημόσιας υγείας, της πρόνοιας, της ψυχικής υγείας κλπ.
Σημαντική επίσης είναι η συμβολή του ΕΣΠΑ στην εισαγωγή καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων, στη διαμόρφωση πλαισίου χρηστής διαχείρισης
των αναπτυξιακών πόρων και στην στήριξη της χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα και των ΜΜΕ, μέσω άμεσων και έμμεσων στοχευμένων
ενισχύσεων.
Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που υλοποιείται για το 2012, λαμβάνει υπ’όψιν
της τα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί η κρίση και αναμένεται να
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ συνολικά.
Βασική στρατηγική επιλογή για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί
αναμφίβολα και η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική Ε 2020 που αποφασίστηκε
στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 2010. Η νέα στρατηγική θα εφαρμοσθεί
μέσω επτά «Εμβληματικών πρωτοβουλιών», για τις οποίες οι ευρωπαϊκές
και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να
επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο εμβληματικές πρωτοβουλίες
κατανέμονται ανά θεματική ενότητα ως εξής:
Εμβληματική πρωτοβουλία

Θεματική ενότητα
Έξυπνη ανάπτυξη
Βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη

-

Ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς

-

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
Ένωση Καινοτομίας
Νεολαία σε κίνηση
Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους της
Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της
παγκοσμιοποίησης
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας
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Οι θεματικοί στόχοι της Ε2020 είναι οι ακόλουθοι:
1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
3. Ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας

των

μικρών

και

μεσαίων

επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και
των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων
σε όλους τους τομείς
5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και
της διαχείρισης του κινδύνου
6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων
συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
10.

Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση

11.

Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας

διοίκησης.
Σημειώνεται επίσης ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» θα υπάρχει, σε επίπεδο ΕΕ, ενισχυμένη εποπτεία για την
αντιμετώπιση σημαντικών μακροοικονομικών προκλήσεων και θεματική
προσέγγιση για την επιτάχυνση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος που
θα φέρει τις προτεραιότητες της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, ενισχύοντας
το αίσθημα της ανάληψης ευθύνης που απαιτείται για τη συμμετοχή όλων
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η
μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του
κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας μέσα από
στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς
που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.
Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν φυσικά η ανάπτυξη, η δημιουργία
θέσεων απασχόλησης και η αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση
κοινωνικής συνοχής.
Αποτελεί αδήριτη απαίτηση πλέον στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό
να αναλύσουμε σε βάθος τόσο τις δυνατότητες και αδυναμίες της
χώρας και των Περιφερειών της, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες
που αναδεικνύονται, να προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση
απειλών και κυρίως να εντοπίσουμε τις αστοχίες στο σχεδιασμό και
την εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι σήμερα. Οι αστοχίες αυτές
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που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλίσεις από την
επίτευξη των στόχων σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους θα
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί
η δραστική βελτίωση και του συστήματος παραγωγής έργων με την
άρση των θεσμικών και διοικητικών εμποδίων που παρατηρούνται
στους εμπλεκόμενους φορείς.
Το κατ’ αρχήν πλαίσιο -και πριν τη διαμόρφωση των Κατευθύνσεων
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής από το ΥπΑΑΝ με βάση τις
προτάσεις των φορέων - εστιάζει στις ακόλουθες βασικές
προτεραιότητες / παραμέτρους σχεδιασμού :
-

στην ανάγκη επίτευξης κοινωνικής συνοχής, μέσω πολιτικών για την
καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,

-

στην προώθηση της χωρικής συνοχής, με στόχο την ισόρροπη
ανάπτυξη για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, με ιδιαίτερη
μέριμνα για τις περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα και τις αστικές
περιοχές,

-

στην ενδυνάμωση της κοινωνίας της γνώσης και της αναβάθμισης του
εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση στις δεξιότητες και τη δια βίου
μάθηση,

-

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της επιτάχυνσης της
ένταξης της χώρας και των Περιφερειών της στο νέο, μεταβαλλόμενο
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον,
μέσα από αναβάθμιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων σε εθνική, περιφερειακή και αστική κλίμακα,

-

στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας,

-

στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών,

-

στην αναχαίτιση, και στη συνέχεια στην αναστροφή των δεικτών της
ανεργίας, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δρομολόγηση αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση
της καινοτομίας καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης όλων, με
έμφαση στους νέους και στην ενεργό γήρανση, ώστε να
δημιουργούνται σταθερά νέες θέσεις εργασίας σε ανταγωνιστικούς
τομείς δραστηριοτήτων,

-

στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της χώρας, με έμφαση στην
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρών
και
μεσαίων
επιχειρήσεων,

-

στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενδογενούς χρηματοδότησης των
επενδύσεων, αλλά και στην ευρεία προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων,

-

στη βελτίωση των υποδομών, εκεί και μόνο όπου εξακολουθούν να
υπάρχουν σημαντικές διαπιστωμένες ανάγκες, με στόχο τη στήριξη της
ανάπτυξης των Περιφερειών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,

-

στην ενίσχυση της μετάβασης σε μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών
ρύπων,
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-

στην προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της
απόδοσης των πόρων, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και
της προσαρμογής σε αυτήν στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης,

-

στην έμφαση στη χωρική προσέγγιση (place-based): στο υποπεριφερειακό επίπεδο όπου συναντώνται οι ενδοπεριφερειακές
ανισότητες, στις αστικές περιοχές, ως κινητήρες ανάπτυξης αλλά και
όπου η επίπτωση της κρίσης είναι εντονότερη, στην προσφυγή στα
προτεινόμενα εργαλεία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (community-led
local development, integrated local development strategies κτλ).

Βασικούς παράγοντες επιτυχίας αποτελούν βεβαίως η δημοσιονομική
προσαρμογή
για
τη
δημιουργία
συνθηκών
μακροοικονομικής
σταθερότητας, η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, η αναδιάρθρωση
της δημόσιας διοίκησης και ο εκσυγχρονισμός της σε όλα τα επίπεδα και
τους τομείς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής8 για την Πολιτική της Συνοχής
(εφεξής «ΠΣ») κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως
παρουσιάζεται στο σχέδιο Γενικού Κανονισμού, αλλά και στους επιμέρους
Κανονισμούς, τοποθετεί την ΠΣ ως όχημα για την επίτευξη της στρατηγικής
Ε 2020. Καλείται όχι απλά να συμβάλει σ’ αυτήν, προωθώντας τον
κατεξοχήν στόχο της σύγκλισης που υπηρετεί, αλλά να προσανατολιστεί
αποκλειστικά στις θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής, με
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή τους.
Επίσης, δημιουργείται ένα νέο εργαλείο, το «∆ιασυνδέοντας την Ευρώπη»
(Connecting Europe Facility - CEF). Το εργαλείο αυτό αποτελεί μια πολιτική
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία και πρόκειται να
υλοποιηθεί, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών
πανευρωπαϊκής εμβελείας σε μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.
Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το κενό που υπάρχει
στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων, μέσω της προώθησης νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Βασική διαφοροποίηση έναντι της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου
αποτελεί η πρόταση υιοθέτησης Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο
Ένωσης, που στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Ταμείων,
συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων Γεωργικής Ανάπτυξης και Αλιείας,
μέσω της επικέντρωσης στους έντεκα θεματικούς στόχους της Ε2020,
πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή
τα νέα ΕΣΠΑ των ΚΜ) και τα επιχειρησιακά προγράμματα. Απώτερος
σκοπός είναι η επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Ε.Ε., ειδικότερα δε
αυτών που συμβάλλουν στην Ε 2020.
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο έχει ως στόχο την περιγραφή επενδυτικών
προτεραιοτήτων για τα ΚΜ και τις Περιφέρειες. Οι αρχές σχεδιασμού θα
8

Βλ.: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
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πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους το ΚΣΠ κατά την προετοιμασία των
Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης. Οι άξονες στους οποίους διαμορφώνεται το
ΚΣΠ έχουν ως εξής:
-

Μεγαλύτερη σύνδεση με τους στόχους της στρατηγικής Ε 2020, αλλά
και την ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης,

-

Αντικατάσταση
των
μέχρι
σήμερα
ισχυουσών
στρατηγικών
κατευθύνσεων για τη Συνοχή, την Απασχόληση, την Αγροτική
Ανάπτυξη, την Αλιεία και τη Θαλάσσια πολιτική με ένα ενιαίο
στρατηγικό κείμενο. Επιδιώκεται η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των
Ταμείων.

-

Αποτύπωση δεσμεύσεων που απορρέουν από αποφάσεις της ΕΕ στο
πλαίσιο των θεματικών στόχων9 της πρότασης Γενικού Κανονισμού και
δύνανται να εξυπηρετηθούν μέσω της πολιτικής της Συνοχής.

Τονίζεται ότι, σε σχέση με το πλαίσιο σχεδιασμού που εφαρμόστηκε έως
σήμερα, θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ως προς το ύψος των
διαθέσιμων πόρων, που αναμένεται να μειωθεί, ως προς τις προϋποθέσεις
εκταμίευσης, με την εισαγωγή σειράς αιρεσιμοτήτων και συνεχούς
αξιολόγησης που θα εφαρμόζονται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος,
και με την δεσμευτικότερη κατεύθυνση πόρων σε συγκεκριμένες
επενδυτικές προτεραιότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
3.1 Βασικά σημεία του σχεδίου πρότασης του Γενικού Κανονισμού
των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020
Τα βασικά σημεία του περιεχομένου της πρότασης Κανονισμού, που
αποτελούν και τα κύρια σημεία διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών
μελών (εφεξής «ΚΜ») και της Επιτροπής είναι:


Στρατηγικός προγραμματισμός

-

Ενδυνάμωση του στρατηγικού προγραμματισμού, καθορίζοντας
κατάλογο με έντεκα θεματικούς στόχους, που εξυπηρετούν την
επίτευξη των στόχων της Ε 2020 και τους στόχους των Εθνικών
Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων.

-

Υιοθέτηση Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, για όλα τα
Ταμεία, επιδιώκοντας συνέργειες και συμπληρωματικότητες για την
επίτευξη των κοινών στόχων.

-

Σύναψη Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και του
κάθε ΚΜ, όπου θα καθορίζονται οι δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο.



Πλαίσιο επιδόσεων

Επικέντρωση στις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
Ευρώπη 2020, στη βάση οροσήμων που συνδέονται με ποσοτικούς στόχους
εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε άξονα προτεραιότητας των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το 5% του προϋπολογισμού των σχετικών
κονδυλίων προτείνεται να κρατηθεί ως αποθεματικό επίδοσης, για να
κατανεμηθεί, κατά την ενδιάμεση εξέταση των επιδόσεων, στα ΚΜ των
9

Η παρουσίαση των θεματικών στόχων γίνεται στο παράρτημα 2.
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οποίων τα Προγράμματα θα έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Αποτυχία της
επίτευξης των οροσήμων μπορεί να οδηγήσει σε παύση πληρωμών, ενώ
σοβαρή υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράμματος
ενδέχεται να οδηγήσει σε δημοσιοοικονομικές διορθώσεις στο τέλος της
προγραμματικής περιόδου.


Αιρεσιμότητες - προϋποθέσεις

-

Σύνδεση της ΠΣ με την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης για την
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στη βάση των
συστάσεων του Συμβουλίου.

-

Εισαγωγή προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
των πόρων: (α) μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις ευθυγραμμισμένες με
τα μέτρα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (β) εκ των
προτέρων προϋποθέσεις σε συνάρτηση με διαρθρωτικές αλλαγές και
στόχους του ΕΠΜ. Αδυναμία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων οδηγεί σε
παύση της χρηματοδότησης.



Κατηγορίες Περιφερειών - θεματική συγκέντρωση

-

Τρεις κατηγορίες Περιφερειών: λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν
ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού), περιφέρειες σε μετάβαση (κατά
κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90%) και περισσότερο ανεπτυγμένες
(κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90%). Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν κατά
κεφαλήν ΑΕΠ >75%, αλλά κάτα την τρέχουσα περίοδο εντάσσονταν
στο στόχο Σύγκλιση, θα λάβουν ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία
ίση με τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ενίσχυσης που τους αναλογούσε
την περίοδο 2007-2013.

-

∆έσμευση συγκεκριμένου ποσοστού πόρων σε συγκεκριμένο αριθμό
θεματικών προτεραιοτήτων/ στόχων, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

-

Υποχρεωτική ποσόστωση των πόρων του ΕΚΤ: 25% για τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες, 40% για τις περιφέρειες σε μετάβαση, και
52% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.



Ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων: δυνατότητα διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης
με τη χρήση /συνδυασμό πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,
ΤΣ, ΕΓΤΑΑ και Ταμείο Αλιείας), δημιουργία «πλατφόρμας αστικής
ανάπτυξης»,
δυνατότητα
διαμόρφωσης
ολοκληρωμένων
χωρικών
επενδύσεων στη βάση αστικών και χωρικών στρατηγικών. Εισαγωγή
Κοινών Σχεδίων ∆ράσης (Joint Action Plans).


Μορφές υποστήριξης

Προώθηση της χρήσης δανείων, χρηματοδοτικών εργαλείων
επιστρεπτέων ενισχύσεων, με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους.


και

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Πρόβλεψη διατάξεων για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων και την
αξιολόγηση, μετρήσιμοι στόχοι και ορόσημα, εστίαση στα αποτελέσματα με
δείκτες, αξιολόγηση, εκθέσεις παρακολούθησης.
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3.2 Βασικές εθνικές θέσεις για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020


Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση καθιστά
περισσότερο από ποτέ αναγκαία την ΠΣ, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει
τον κεντρικό της ρόλο για τη μείωση των ανισοτήτων σε περιφερειακό
και διαπεριφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της Ένωσης.



Η Ελλάδα στηρίζει την στρατηγική Ε 2020, ωστόσο αυτή δεν πρέπει να
περιορίζει την ευελιξία του ΚΜ στο σχεδιασμό προγραμμάτων, σύμφωνα
με τις εθνικές ή περιφερειακές του ανάγκες και δυνατότητες. Κάθε
θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να αφήνει συνεπώς περιθώρια
σχεδιασμού με βάση τον προγραμματισμό σε περιφερειακό επίπεδο. Τα
στην
ενδυνάμωση
της
αρχής
της
παραπάνω
συντείνουν
επικουρικότητας τόσο σε επίπεδο χωρών, αλλά ιδιαίτερα σε επίπεδο
περιφερειών.



Οι μακροοικονομικοί στόχοι επηρεάζονται έντονα από τη διεθνή
οικονομική συγκυρία και δεν απεικονίζουν πάντα την μακροχρόνια
προσπάθεια για τη δημιουργία βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης
ανάπτυξης. Συνεπώς, η εισαγωγή προϋποθέσεων που συνδέονται με
μακροοικονομικούς στόχους για τη χρηματοδότηση της ΠΣ ενέχει τον
κίνδυνο της αποστέρησης πόρων εκεί ακριβώς όπου είναι πιο
απαραίτητοι. Συνεπώς, δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύνδεση με τις
μακροοικονομικές ή διαρθρωτικές αιρεσιμότητες, που είναι σαφώς πέρα
από το πεδίο της πολιτικής για τη συνοχή. Κατά συνέπεια, η υπό όρους
εκταμίευση πόρων της ΠΣ θα πρέπει να αφορά μόνο στην ορθή χρήση
των πόρων και στα ζητήματα χρηστής διαχείρισης της πολιτικής αυτής,
κάτι που θα πρέπει να αποδεικνύεται με επιστημονικό τρόπο.



Επιδιώκεται να προβλεφθεί επαρκής κάλυψη για τις περιφέρειες σε
μεταβατική στήριξη, όπως για τις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης
(phasing-out) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.



Επιδιώκονται επίσης κάποιες αλλαγές στη μεθοδολογία κατανομής των
πόρων μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης (“negotiating box”)
προκειμένου βελτιώνοντας κατά το δυνατόν την αντικειμενικότητα του
υποδείγματος (μοντέλου) υπολογισμού, να βελτιωθεί κατ’ επέκταση και
η χρηματοδότηση των ελληνικών περιφερειών.



Οι περιφέρειες με μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα (π.χ. τα νησιά) θα
πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων με την ένταξή
τους στην κατηγορία περιφερειών μετάβασης, ανεξάρτητα του κατά
κεφαλήν εισοδήματός τους.

3.3 Παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων
Η διαβούλευση για την πρόταση σχεδίων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ξεκίνησε επί Πολωνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του
2011, στο επίπεδο της Ομάδας ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων του Συμβουλίου. Οι
ενότητες στις οποίες επικεντρώθηκε η Προεδρία ήταν ο στρατηγικός
προγραμματισμός, η θεματική συγκέντρωση, οι αιρεσιμότητες και η χωρική
ανάπτυξη.
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Η ∆ανική Προεδρία (πρώτο εξάμηνο του 2012), συνεχίζει το πρόγραμμα
διαβούλευσης, περιλαμβάνοντας και θέματα διαχείρισης και ελέγχου,
αξιολόγησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, απλοποιήσεων, χρήσης
χρηματοοικονομικών εργαλείων και τέλος το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο.
Παράλληλα, ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των νέων δημοσιονομικών
προοπτικών (προϋπολογισμός) της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020.
Σημειώνεται ότι η πορεία της διαπραγμάτευσης όπως έχει διαμορφωθεί έως
σήμερα, διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζεται εδώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

4.1 Μεθοδολογία οργάνωσης για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Οι Αρχές Υπουργείων και Περιφερειών καλούνται να προετοιμασθούν για
τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας.
Βασικός στόχος είναι η αλληλοσυμπλήρωση και η επίτευξη συνεργειών του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Σχεδίου Ανάπτυξης
(Συμφωνία
Εταιρικής Σχέσης και ΕΠ) με το αμιγώς εθνικό σκέλος.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κατά το επόμενο διάστημα οι αποδέκτες της
παρούσας καλούνται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:


Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού,



Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και
επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού (μελέτες, συνέδρια, ημερίδες),



∆ιαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, στη βάση
των κατευθύνσεων της εγκυκλίου,



Προετοιμασία για την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες του 1ου
εθνικού αναπτυξιακού συνεδρίου.

Αναλυτικότερα:
4.2 Όργανα κατάρτισης του Σχεδίου Ανάπτυξης, της Σύμβασης
Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Το οργανόγραμμα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, και ακολουθώντας το
ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, παρουσιάζεται κατωτέρω.
Ειδικότερα αποτελείται από:


Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ∆ιυπουργική-διαπεριφερειακή Επιτροπή Χάραξης Πολιτικής, με
πρόεδρο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν: ο αρμόδιος Υφυπουργός του ΥπΑΑΝ, ο
Ειδικός Γραμματέας ΕΣΠΑ, ο Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
ΥπΑΑΝ, ο Γ.Γ. του ΥπΑΑΝ, καθώς και εκπρόσωποι υπουργείων σε
επίπεδο Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, και ο πρόεδρος της Ένωσης
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Περιφερειών. Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: i) ο
συντονισμός του σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγράμματος της
χώρας και των επιμέρους προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020,
ii) η διατύπωση πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους στόχους, τις χρηματοδοτικές
δεσμεύσεις, τη δομή και τη διαχείριση των προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020.
Τον επικεφαλής Υπουργό υποστηρίζει ‘’Ομάδα Εργασίας υποστήριξης του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη μελλοντική Πολιτική
Συνοχής 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’, που συστάθηκε με την
υπ.’αριθμ. 47682/ ΕΥΣΣΑΑΠ 2353/ 8-11-2011 Απόφαση της Ε.Γ. ΕΣΠΑ.


Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –
Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού
κατάρτισης προγράμματος (Τ.Ε.Σ.), η οποία υποστηρίζει τεχνικά τη
διυπουργική-διαπεριφερειακή Επιτροπή. Η Τ.Ε.Σ. αποτελεί ένα διαυπηρεσιακό όργανο των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥπΑΑΝ με τη
συμμετοχή και εκπροσώπων υπουργείων που συντονίζουν Ταμεία (ΕΚΤ,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας) και της ΜΟ∆ ΑΕ. Επεξεργάζεται
προτάσεις για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014 –
2020, με βάση τις εξειδικευμένες προτάσεις υπουργείων και
περιφερειών.



ΕΥΣΣΑΑΠ - Γραμματεία Τεχνικής Επιτροπής Συντονισμού. Η
Γραμματεία
–
που
επιτελεί
κυρίως
επιστημονικό
έργο
υποστηρίζει/προετοιμάζει την ανωτέρω Τ.Ε.Σ., συντονίζει λειτουργικά
τη συνολική διαδικασία, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις προτάσεις
των αρμόδιων υπηρεσιών, συμμετέχει στις συναντήσεις με τα αρμόδια
όργανα (εθνικά και της Ε.Ε.), και προωθεί σε υπηρεσιακό επίπεδο το
σύνολο των αποτελεσμάτων των ανωτέρω διαδικασιών.



Ομάδα Ειδικών - Η Ομάδα Ειδικών συστήνεται –εφόσον απαιτηθεί- ad
hoc και απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες με
τεχνογνωσία στο εξεταζόμενο κάθε φορά αντικείμενο. Η Ομάδα Ειδικών
λειτουργεί βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σαφώς
διατυπωμένων παραδοτέων, και μέσω της Γραμματείας Τ.Ε.Σ. που
συντονίζει το έργο της. Η Ομάδα Ειδικών υποστηρίζει το έργο της
∆ιυπουργικής-διαπεριφερειακής Επιτροπής με διατύπωση γνώμης επί
θεμάτων που τίθενται από αυτήν.



Ομάδες Σχεδιασμού Προγραμμάτων (ΟΣΠ) υπουργείων και
περιφερειών. Έργο τους είναι η υποστήριξη των οικείων υπουργείων
και περιφερειών στις διαδικασίες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της
περιόδου 2014-2020. Στις ΟΣΠ συμμετέχουν στελέχη της Ειδικών
Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης τα οποία ασχολούνται με βάση την ΚΥΑ
σύστασης της ΕΥ∆ με τον σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, στελέχη του Υπουργείου / της Περιφέρειας από τις
αρμόδιες διευθύνσεις προγραμματισμού καθώς και, όταν κρίνεται
απαραίτητο, ακαδημαϊκοί ή/και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, που λόγω
ειδικών γνώσεων και εμπειρίας, μπορούν να συμβάλουν στο έργο της
Ομάδας. Οι ΟΣΠ εισηγούνται κατά περίπτωση είτε στον αρμόδιο
Υπουργό, είτε στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι
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ομάδες θα αποτελούν σε συνεχή βάση, το σύνδεσμο υπουργείων και
Περιφερειών, με την Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού του ΥπΑΑΝ και τη
Γραμματεία της.
4.3 Χρονοδιάγραμμα
Ο κατωτέρω πίνακας αποτυπώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για τα βασικά
ορόσημα του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού:
Ιούνιος 2012

Ενημερωτική εκδήλωση με βάση την 1η
Εγκύκλιο σχεδιασμού

Σεπτέμβριος 2012

Υποβολή
προτάσεων
Κατευθύνσεις
Εθνικής
Στρατηγικής

Οκτώβριος 2012

∆ιαμόρφωση
Κατευθύνσεων
Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής από ΥπΑΑΝ

Νοέμβριος 2012

φορέων
για
Αναπτυξιακής

Πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο
Έκδοση δεύτερης εγκυκλίου

Αρχές 2013

Έγκριση σε επίπεδο Ένωσης : Κανονισμών
διαρθρωτικών ταμείων, Κοινού Στρατηγικού
Πλαισίου και πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αρχές 2013-Ιούνιος 2013

∆ιεξαγωγή τομεακών και περιφερειακών
αναπτυξιακών
συνεδρίων
–
Έγκριση
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 από
υπουργικό Συμβούλιο – Ενημέρωση Εθνικού
Κοινοβουλίου

3 μήνες από την έγκριση
Υποβολή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης
του Κοινού Στρατηγικού
στην ΕΕ
Πλαισίου της ΕΕ
4 μήνες από την υποβολή
Έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης
της Συμφωνίας Εταιρικής
από την ΕΕ
Σχέσης από την Ελλάδα
Φθινόπωρο 2013
∆εκέμβριος 2013

Υποβολή
στην ΕΕ

Επιχειρησιακών

Υποβολή
προγραμμάτων
Εδαφικής Συνεργασίας

Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής

Μεταξύ των βασικών οροσήμων που περιγράφονται ανωτέρω διεξάγεται
διαρκής διαβούλευση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών και
περιφερειακών αρχών, ενημέρωση και διαβούλευση με κοινωνικοοικονομικούς εταίρους και υπάρχει στενή συνεργασία και διαβούλευση με
τις αρμόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής.
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4.4 Συντονισμός των ενεργειών εκπόνησης μελετών στρατηγικού
προσανατολισμού
Για την προετοιμασία του αναπτυξιακού σχεδιασμού το ΥΠΑΑΝ πρόκειται να
αναθέσει
την
εκπόνηση
ενός
περιορισμένου
αριθμού
μελετών
προετοιμασίας σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, στο επίπεδο των Υπουργείων/Γενικών-Ειδικών Γραμματειών
και Περιφερειών προτείνεται η έγκαιρη ανάθεση αποκλειστικά των
αναγκαίων και περιορισμένου αριθμού μελετών για προσδιορισμό των
αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων απειλών και ευκαιριών και τον
προσανατολισμό τομεακών και περιφερειακών προτεραιοτήτων τους, με
χρηματοδότηση από την τεχνική βοήθεια. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να
αποτελέσουν βασική εισροή τόσο στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης όσο
και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και στα ΕΠ της περιόδου 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα που θα πρέπει να
απαντηθούν σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των άλλων είναι
τα εξής:


Στόχοι συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής με μακροπρόθεσμο
ορίζοντα και ξεπερνώντας «παραδοσιακές» αναπτυξιακές επιλογές και
«ευκολίες» που συχνά προτάθηκαν και προωθήθηκαν μέχρι σήμερα



Χωρικό πρότυπο αναπτυξιακής στρατηγικής
ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν



Θεματική και
στρατηγικής



Περιφερειακή εξειδίκευση οριζόντιων πολιτικών



Απαιτούμενοι και ∆ιαθέσιμοι πόροι, λαμβανομένων υπόψη όλων των
περιορισμών (π.χ. ύφεση, δημοσιονομική στενότητα κλπ), καθώς και
των δυνατοτήτων μόχλευσης ιδιωτικών πόρων



Κρίσιμα σημεία
προτεραιοτήτων



∆υνατότητες
υιοθέτησης/προσαρμογής
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας)



Τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που εντοπίζονται και οι τρόποι
έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους

στοχευμένη

εξειδίκευση

εκσυγχρονισμού

των

και κρίσιμες

συνολικής

χωρικές

αναπτυξιακής

«παραδοσιακών»

θεματικών
καινοτομίας

4.5 ∆ιαβούλευση – Οργάνωση των Αναπτυξιακών Συνεδρίων
Η διαβούλευση θα πρέπει να λάβει τον ευρύτερο δυνατό χαρακτήρα,
επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, της
κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο σχεδιασμός θα
γίνει από τις αρμόδιες αρχές σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, με τη
συνδρομή και συμμετοχή του.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία της επόμενης
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, προγραμματίζεται κατ’αρχήν η
διεξαγωγή του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου το ∆’ τρίμηνο του
2012. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις στις
∆ημοσιονομικές Προοπτικές, στα σχέδια Kανονισμών και το σχέδιο Κοινού
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Στρατηγικού Πλαισίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρξουν
τοποθετήσεις – παρεμβάσεις των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων,
σε ότι αφορά τις βασικές στρατηγικές αναπτυξιακές προοπτικές.
Για
την
εφαρμογή
της
παρούσας
ενημερωτική εκδήλωση εντός του 2012.

εγκυκλίου

προγραμματίζεται

Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.espa.gr δημιουργείται ειδικός χώρος
που θα αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο ειδικός αυτός
χώρος θα χρησιμεύσει ως ουσιαστικός πόλος ανάπτυξης ιδεών και διάχυσης
της ενημέρωσης. Αντίστοιχοι διαδικτυακοί χώροι θα πρέπει να
δημιουργηθούν στις επιμέρους Αρχές Σχεδιασμού υπουργείων και
Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το κείμενο των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 20142020 θα διαμορφωθεί από τα όργανα κατάρτισης που συγκροτούνται στο
ΥπΑΑΝ λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις των φορέων ευθύνης
τομεακών και περιφερειακών πολιτικών, καθώς και σχετικές αναλύσεις και
προτάσεις που θα προκύψουν και από σχετικές μελέτες που θα εκπονηθούν
για το σκοπό αυτό.
Μετά την οριστικοποίηση των κατευθύνσεων από το ΥπΑΑΝ και την
έγκρισή τους από το υπουργικό συμβούλιο, αυτές θα διαβιβασθούν τόσο
στα Υπουργεία όσο και στις Περιφέρειες ως βάση για αναλυτικότερη
επεξεργασία και προσδιορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης σε τομεακό
και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο των επόμενων βημάτων της
διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων.
Η δομή και το περιεχόμενο των προτάσεων των φορέων ευθύνης
τομεακών και Περιφερειακών πολιτικών για τη σύνταξη των
Κατευθύνσεων δίδεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Εγκυκλίου.
Σημαντικό συστατικό των προτάσεων των φορέων θα αποτελέσει μεταξύ
των άλλων και η αιτούμενη συνοπτική – περιεκτική αποτύπωση των
Τομεακών ή Περιφερειακών προτεραιοτήτων Ανάπτυξης, κατά Θεματικό
Στόχο. Οι προτεραιότητες αναμένεται να καταγραφούν με ιεράρχηση
σύμφωνα με την εκτιμώμενη από τους φορείς σημαντικότητά τους για την
επίτευξη των στόχων. Θα είναι στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμη η
αναφορά και σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης.
Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν στο ΥπΑΑΝ το αργότερο μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
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Παράρτημα 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020
Με βάση τις οδηγίες που ακολουθούν, θα εκπονηθεί το κείμενο των
προτάσεων κάθε Υπουργείου και Περιφέρειας, προκειμένου στη συνέχεια
να χρησιμοποιηθούν από το ΥΠΑΑΝ και τη ∆ιυπουργική- διαπεριφερειακή
Επιτροπή για τη διαμόρφωση των βασικών
Κατευθύνσεων Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής της περιόδου 2014-2020. Οι κατευθύνσεις
αυτές θα αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού τόσο του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης της χώρας, όσο και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της νέας προγραμματικής περιόδου.
Στην παρούσα φάση δεν επιδιώκεται η διατύπωση πλήρους και
εξειδικευμένης
στρατηγικής,
αναλυτικών
προτεραιοτήτων
και
προγραμμάτων δράσεων για να καλυφθούν όλα τα επίπεδα του
αναπτυξιακού προγραμματισμού, αλλά η διατύπωση ανά τομέα και
περιφέρεια των βασικών στρατηγικών επιλογών τους.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση των
προτάσεων:

Οι επιδράσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος
και οι αντίστοιχες προκλήσεις που προκύπτουν από την σημερινή ιδιαίτερα
αρνητική οικονομική συγκυρία.

Η υφιστάμενη κατάσταση με βάση τα αποτελέσματα από τις μέχρι
σήμερα αναπτυξιακές προσπάθειες στον τομέα και τη περιφέρεια.

Οι πρώτες κατευθύνσεις εθνικών αναπτυξιακών επιλογών και οι
προτεραιότητες της στρατηγικής Ε2020, όπως κατ’ αρχήν αναφέρονται στο
κεφ. 2.2 της παρούσης.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για τη διευκόλυνση στην επεξεργασία και αξιοποίηση των προτάσεων
παρακαλούνται οι φορείς να ακολουθήσουν αυστηρά τη δομή και το
περιεχόμενο που παρουσιάζεται στη συνέχεια τηρώντας απαρέγκλιτα και
τον αναγραφόμενο αντίστοιχα αριθμό σελίδων.
1.
Η θέση του τομέα ή της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές περιβάλλον.
Συνοπτική αποτύπωση των επιπτώσεων στον τομέα ή την Περιφέρεια, που
προκύπτουν από τη σημερινή αρνητική συγκυρία, καθώς και από τις
αναμενόμενες εξελίξεις στο εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Μέχρι 2 σελίδες
2.
Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στον τομέα
ή την Περιφέρεια μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και
εκτίμησης για την εικόνα μέχρι το τέλος της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου).
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Συνοπτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων των έργων / δράσεων της
τρέχουσας και των προηγουμένων προγραμματικών περιόδων , σε σχέση
με την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του τομέα ή της
Περιφέρειας. Η αποτύπωση θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω
ομαδοποίηση ανάλογα και με το πεδίο των αρμοδιοτήτων του φορέα:
1.
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας
2.
Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
3.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
4.
Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών
ρύπων σε όλους τους τομείς
5.
Προώθηση της προσαρμογής στις
πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου

αλλαγές,

κλιματικές

της

6.
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων
7.
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και
σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών

απομάκρυνση

των

8.
Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
9.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας
10.

Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση

11.
Βελτίωση της
δημόσιας διοίκησης
12.

θεσμικής

επάρκειας

και

της

αποτελεσματικής

Άλλοι Θεματικοί Στόχοι

(στο σημείο αυτό μπορούν να αναφερθούν αποτελέσματα παρεμβάσεων /
δράσεων για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων του τομέα ή της
Περιφέρειας που δεν καλύπτονται από τους προηγούμενους)
Μέχρι 5 σελίδες
3.
Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών,
κινδύνων του τομέα ή της Περιφέρειας.
Συνοπτική αποτύπωση σε μορφή πίνακα
κατά τα ανωτέρω, των ακολούθων:

ευκαιριών

και

και ανά Θεματικό Στόχο

1.
∆υνατότητες- πλεονεκτήματα – δυνατά σημεία του τομέα ή της
Περιφέρειας.
2.

Αδυναμίες του τομέα ή της Περιφέρειας.

3.

Ευκαιρίες- προοπτικές του τομέα ή της Περιφέρειας

4.

Απειλές-κίνδυνοι για τον τομέα ή την Περιφέρεια.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

∆ΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

1.

(Συνοπτική
αναφορά)

…

…

…

(…αναφέρεται
ο
Θεματικός Στόχος κατά
τα ανωτέρω)

2.
…..

Μέχρι 3 σελίδες
4. Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης του τομέα ή της
Περιφέρειας και ιεράρχησή τους.
Συνοπτική – περιεκτική αποτύπωση των Τομεακών ή Περιφερειακών
προτεραιοτήτων Ανάπτυξης, κατά Θεματικό Στόχο όπως αναφέρεται
στην προηγούμενη παράγραφο 2. Οι προτεραιότητες είναι σημαντικό να
καταγραφούν κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας. Θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη η αναφορά και σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 2
Όπως αναφέρεται και στο κεφ. 2.2, οι φορείς θα πρέπει να εντοπίσουν
τις αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων
μέχρι σήμερα και να μην αναπαραχθούν επιλογές που σε κάποιες
περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων
σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους.
Μέχρι 2 σελίδες
5. Αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές – Κάλυψη
προβλεπόμενων
από
των
Κανονισμό
«Αιρεσιμοτήτων»
(Conditionalities)
Συνοπτική αποτύπωση εκτιμήσεων για
τις αναγκαίες θεσμικές και
οργανωτικές προσαρμογές που αποτελούν προϋποθέσεις και επηρεάζουν
την αποτελεσματική προώθηση των προτεραιοτήτων ανάπτυξης.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει σχετικά με την ετοιμότητα κάλυψης
μέχρι 31-12-2014 ή το αργότερο μέχρι 31-12-2016 των αιρεσιμοτήτων
αρμοδιότητας του φορέα και οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα IV του
Γενικού Κανονισμού (όπως αποτυπώνονται στην παρούσα φάση της
διαβούλευσης μεταξύ Επιτροπής και Κ-Μ).
Μέχρι 2 σελίδες
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6.
Επισήμανση της χωρικής-περιφερειακής
τομεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης

διάστασης

των

(συμπληρώνεται μόνο από υπουργεία)
Συνοπτική αναφορά στις πιθανές χωρικές-περιφερειακές επιπτώσεις και
επιδράσεις από την προώθηση των τομεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Μέχρι 2 σελίδες
7.

Συνέργιες-συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές

(συμπληρώνεται μόνο από υπουργεία)
Συνοπτική
αποτύπωση
εκτιμήσεων
για
πιθανές
συνέργιεςσυμπληρωματικότητες
των τομεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης που
αναφέρονται στην παράγραφο 4 με άλλες τομεακές πολιτικές
Μέχρι 2 σελίδες
8.
Επισήμανση πιθανών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων
και επιδράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων
ανάπτυξης
(συμπληρώνεται μόνο από Περιφέρειες)
Συνοπτική αποτύπωση εκτιμήσεων για ενδεχόμενες ενδοπεριφερειακές
διαφοροποιήσεις,
επιπτώσεις και επιδράσεις από την προώθηση των
περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.
Μέχρι 2 σελίδες
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1

Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας·

Θεματικός
στόχος

επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, και διασύνδεση και
συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις τα
κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ιδιαιτέρως όσον αφορά την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη
μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική
καινοτομία και τις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, την ενθάρρυνση
της ζήτησης, τη δικτύωση, τα clusters,
την ανοιχτή καινοτομίας μέσω ευφυούς
εξειδίκευσης (smart specialization)
υποστηρίζοντας την τεχνολογική και
εφαρμοσμένη έρευνα, τις πιλοτικές
γραμμές, τις ενέργειες έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, τις προηγμένες
ικανότητες παραγωγής και πρώτης
παραγωγής βασικών τεχνολογιών (Key
Enabling Technologies) και διάδοσης

b) Προώθηση των επιχειρηματικών

καινοτομίας (Ε&Κ) και των δυνατοτήτων
αριστείας στον τομέα της Ε&Κ καθώς και
προώθησης κέντρων επάρκειας, ιδίως
αυτών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

a) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και

ΕΤΠΑ
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Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της ανάπτυξης μεταπτυχιακών σπουδών,
της κατάρτισης των ερευνητών, των
δραστηριοτήτων δικτύωσης και
δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων
και επιχειρήσεων

ΕΚΤ

Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ταμείο Συνοχής

Ο Πίνακας που ακολουθεί στηρίζεται στην από 03.02.2012 συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας της ∆ανίας για το άρθρο 9
του Κανονισμού κοινών διατάξεων, το άρθρο 5 του Κανονισμού του ΕΤΠΑ, το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΕΚΤ, το άρθρο 3
του Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής και το άρθρο 6 του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Η μετάφραση των κειμένων είναι ανεπίσημη και θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση των Κανονισμών.

Παράρτημα 2: Θεματικοί Στόχοι και Επενδυτικές Προτεραιότητες για τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία

Βελτίωση της
πρόσβασης σε ΤΠΕ,
της χρήσης και
ποιότητάς τους

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για
το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και
της
υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)·

2

3

επέκτασης των προηγμένων
δυνατοτήτων για την ανάπτυξη

c) Ενίσχυση της δημιουργίας και της

επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ,
ιδίως για τη διεθνοποίηση·

b) Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων

ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την
ενίσχυση της δημιουργίας νέων
εταιρειών, μεταξύ άλλων μέσω
φυτωρίων επιχειρηματικότητας
(business incubators)·

a) Προώθηση της επιχειρηματικότητας,

ηλεκτρονική κυβέρνηση (egovernment), ηλεκτρονική μάθηση (elearning), ηλεκτρονική ένταξη (einclusion), ηλεκτρονικός πολιτισμός (eculture) και ηλεκτρονική υγεία·(ehealth)

c) Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για

ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) και ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ·

b) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

και δικτύων υψηλών ταχυτήτων και
ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων
τεχνολογιών και δικτύων για την
ψηφιακή οικονομία

a) Επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών

συνεργειών με το Πρόγραμμα Ορίζοντα
2020

c) Ανάπτυξη της διασύνδεσης και των

των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

- 29 -

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της προώθησης της προσαρμοστικότητας
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
και των αυξημένων επενδύσεων σε
ανθρώπινο δυναμικό

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της ανάπτυξης του ψηφιακού
αλφαβητισμού (digital literacy), της
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), της
επένδυ Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας σης στην ηλεκτρονική
ένταξη (Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας e-inclusion), στις
ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills) και σε
σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες

4

Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε
όλους τους τομείς

ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
απόδοσης

g) Προώθηση της συμπαραγωγής

και της υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

f) Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας

εκπομπές άνθρακα για όλους τους
τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των
καθαρών αστικών μεταφορών και των
σχετικών μέτρων άμβλυνσης και
προσαρμογής

e) Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές

συστημάτων διανομής σε επίπεδο
χαμηλής και μέσης τάσης·

d) Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης·

c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και

και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις ΜΜΕ·

b) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης

διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές·

a) Προώθηση της παραγωγής και της

εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και
καινοτομίας

d) Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να

προϊόντων και υπηρεσιών
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Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της μεταρρύθμισης των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων,
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε
τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον
και την ενέργεια

εκπομπές άνθρακα για όλους τους
τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
των καθαρών αστικών μεταφορών και
των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και
προσαρμογής

e) Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές

διανομής σε επίπεδο χαμηλής και
μέσης τάσης

d) Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
·

c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και

και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ΜΜΕ

b) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης

διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές·

a) Προώθηση της παραγωγής και της

Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή,
της πρόληψης και
της διαχείρισης
κινδύνων

Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικής χρήσης
των πόρων

5

6

περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των
υποβαθμισμένων βιομηχανικών
εκτάσεων και μείωση της ατμοσφαιρικής

e) ∆ράση για τη βελτίωση του αστικού

βιοποικιλότητας, προστασία και
αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα,
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου
NATURA 2000 και των πράσινων
υποδομών·

d) Προστασία και αποκατάσταση της

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς·

c) Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της

για επενδύσεις στον τομέα του νερού
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου ·

b) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών

για επενδύσεις στον τομέα των
απορριμμάτων για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου

a) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών

αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε
καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης καταστροφών

b) Προώθηση των επενδύσεων για την

για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή·

a) Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά
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Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της μεταρρύθμισης των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων,
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε
τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον
και την ενέργεια
Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο
θεματικό στόχο μέσω:
 της μεταρρύθμισης των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων,
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε
τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον
και την ενέργεια

μεταξύ άλλων με την αναζωογόνηση
των βιομηχανικών περιοχών και τη
μείωση της ρύπανσης του αέρα

d) Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,

βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και
μέσω πράσινων υποδομών·

c) Προστασία και αποκατάσταση της

αναγκών για επενδύσεις στον τομέα
του νερού για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου

b) Αντιμετώπιση των σημαντικών

αναγκών για επενδύσεις στον τομέα
των απορριμμάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου

a) Αντιμετώπιση των σημαντικών

αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε
καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών

b) Προώθηση των επενδύσεων για την

για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή·

a) Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά

Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών
και άρση των
εμποδίων σε βασικές
υποδομές
δικτύων·(key
network
infrastructures

Προώθηση της
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας
εργατικού δυναμικού

7

8

απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της
ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού ως
μέρος της χωρικής στρατηγικής

b) Ενίσχυση της φιλικής προς την

διαλειτουργικού συστήματος
σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής
ποιότητας
a) Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτόαπασχόληση, τις μικρο-επιχειρήσεις και
τη δημιουργία επιχειρήσεων·

d) Ανάπτυξη συνεκτικού και

φιλικών προς το περιβάλλον και με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (σιδηροδρομικές, ποτάμιες και
θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια)

c) Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς

μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές
∆Ε∆-Μ·

b) Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας

Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών
επενδύοντας στο δίκτυο του
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών
(∆Ε∆-Μ)·

a) Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου

για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
προστασίας και της αποδοτικής χρήσης
των πόρων στους τομείς των
απορριμμάτων, του νερού, της
προστασίας του εδάφους και για τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

f) Προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών

ρύπανσης·
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αναζητούντες θέση εργασίας και
οικονομικά μη ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων·

a) Πρόσβαση στην απασχόληση για τους

διαλειτουργικού συστήματος
σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής
ποιότητας·

c) Ανάπτυξη συνεκτικού και

φιλικών προς το περιβάλλον και με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (σιδηροδρομικές, ποτάμιες
και θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια)

b) Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς

Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών,
επενδύοντας στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Μεταφορών

a) Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου

9

Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας

c) Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις·

κοινωνική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών
κοινοτήτων·και περιοχών

b) Στήριξη για φυσική, οικονομική και

κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες
όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα
της υγείας, και στη μετάβαση από
κεντρικές υπηρεσίες σε τοπικές
υπηρεσίες ·

a) Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και

υπηρεσίες απασχόλησης

d) Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες

ενίσχυση για μηχανισμούς που
παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο
γειτονιάς για τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, όταν οι δράσεις
αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού ΕΚΤ·

c) Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και

συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων
βελτιώνοντας την πρόσβαση προς και
την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών
και πολιτιστικών πόρων

- 33 -

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

d) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά

φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

c) Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω

κοινοτήτων όπως οι Ρομά

b) Ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων

θεσμών της αγοράς εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών
για τη βελτίωση της διακρατικής
κινητικότητας των εργαζομένων·
a) Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

g) Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των

f) Ενεργός και υγιής γήρανση

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή·

e) Προσαρμογή των εργαζομένων, των

και του συμφιλίωσης επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής·

d) Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

και δημιουργία επιχειρήσεων·

c) Αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα

των νέων, ειδικότερα για αυτούς που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης·

b) Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας

Επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικότητας των δημόσιων
διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
που συνδέονται με την υλοποίηση του
ΕΤΠΑ και προς στήριξη ενεργειών όσον
αφορά τη θεσμική ικανότητα και την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ

Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
10 απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου
μάθηση·

Ενίσχυση της
θεσμικής ικανότητας
11 και αποτελεσματικής
δημόσιας διοίκησης
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Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των
κρατών μελών που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS

στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών
με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την
καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη
χρηστή διακυβέρνηση.

a) Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και

μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων των
μαθητευόμενων, και αύξηση της
σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

c) Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου

αποτελεσματικότητας και του ανοικτού
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και της
ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
συμμετοχής και ολοκλήρωσης·

b) Βελτίωση της ποιότητας, της

διαρροής και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε καλής ποιότητας
προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

a) Πρόληψη και μείωση της σχολικής

(Community-led local development
strategies)

f) Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα

και των κοινωνικών επιχειρήσεων

e) Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και
της αποτελεσματικότητας των δημόσιων
διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
που συνδέονται με την υλοποίηση του
Ταμείου Συνοχής.

b)

a)

προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε
διασυνοριακό επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας)·

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών
τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·
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στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες
(εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

iv

iii

ii

i

στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού του ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει τον διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των
εγκαταστάσεων και των υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός
των θεματικών στόχων:

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

εμπλεκομένων στην παροχή υπηρεσιών
απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κοινωνικών πολιτικών καθώς και
τομεακά και χωρικά σύμφωνα για
κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

b) Ανάπτυξη ικανοτήτων των

επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82
παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού κοινών διατάξεων ή σε
κράτη-μέλη επιλέξιμα για ενίσχυση u945
από το Ταμείο Συνοχής.
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1. Η θέση του τομέα της Εκπαίδευσης στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον
Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα
είναι ένα ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στη σύγχρονη
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι το υψηλό ποσοστό
ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης1, ο σταθερός υψηλός αριθμός φοιτητών
ανώτατης εκπαίδευσης, η αυξητική τάση συμμετοχής στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές2 και ως φυσικό αποτέλεσμα των παραπάνω, η καταγραφή υψηλού μορφωτικού επιπέδου
ανθρώπινου δυναμικού. Η Ελλάδα έχει σημαντικές επιδόσεις διεθνώς σε διαγωνισμούς
καινοτομίας, ερευνητικά προγράμματα, εφευρέσεις και ιδέες και αυτό παρά το γεγονός ότι το
σύστημα έρευνας και καινοτομίας παραμένει από τα λιγότερο δυναμικά στην Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς
καταγραφές σε σχέση με τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση3, στη διείσδυση της εκπαιδευτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ και στις επιδόσεις των μαθητών στην κατανόηση κειμένου, στα
μαθηματικά4 και στις φυσικές επιστήμες5 (αποτελέσματα προγράμματος PISA 2009). Σημειώνεται
επίσης, ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ευρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου παραμένει σχετικά υψηλή6.
Προκειμένου να καμφθούν τα αρνητικά στοιχεία και να επιταχυνθεί η προσαρμογή στις νέες
ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από το διεθνές περιβάλλον, γίνονται συνεχείς
προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, αυτές οι
μεταρρυθμίσεις δεν καταφέρνουν πάντα να έχουν θετικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στην
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Την περιορισμένη επιτυχία των μεταρρυθμίσεων ενέτεινε και η βαθιά δημοσιονομική κρίση,
που συνοδεύεται από έντονη ύφεση και η οποία δεν θα μπορούσε να μην έχει αρνητικό
αντίκτυπο και στην εκπαίδευση συνολικά. Είναι γεγονός ότι από το 2010 οι επιπτώσεις της
δημοσιονομικής κρίσης είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητές όσον αφορά στη δυνατότητα της
χώρας να χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις μεταξύ των οποίων αυτές στον τομέα της
εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της έρευνας.
Συγκεκριμένα, η δημοσιονομική κρίση και η ακολουθούμενη πολιτική περιορισμού των δημοσίων
δαπανών επιδείνωσε την ήδη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στη
διάθεση πόρων για την εκπαίδευση7. Πέρα από τις επιπτώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την

1

Με βάση πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2010, στην Ελλάδα το 83,4% του πληθυσμού 20-24 ετών έχει
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό συγκριτικά μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ27 (79%).
2
Ενδεικτικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση με το έτος 2005/2006) υπήρχαν περίπου 28%
περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 12% (περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές).
3
Το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας για το 2010 είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό της
ΕΕ27 (3% έναντι 9,1% της ΕΕ27).
4
Η Ελλάδα, με μέση επίδοση των μαθητών στις 466 μονάδες, κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με μέσες
επιδόσεις, χαμηλότερες από τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ (496 μονάδες).
5
Η Ελλάδα, με μέση επίδοση των μαθητών στις 470 μονάδες, κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με μέσες
επιδόσεις, χαμηλότερες από τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ (501 μονάδες).
6
Το 2010 στην Ελλάδα το ποσοστό σχολικής διαρροής ανέρχεται στο 13,7% (μικρότερο από το μέσο όρο της
ΕΕ27 που είναι 14,1%) και επιβαρύνεται περισσότερο από την πρόωρη αποχώρηση των ανδρών (16,5%) και πολύ
λιγότερο από την αποχώρηση των γυναικών (10,8%).
7
Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση κυμαίνονται το 2012 περίπου στο 3,4% του τακτικού
προϋπολογισμού, ποσοστό που μεταφράζεται σε μείωση 1,2 δις περίπου σε σχέση με το 2009.
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εκπαίδευση, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές
μονάδες στις οποίες υπηρετούν.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Νόμου 3852/7-6-2010 περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
μεταφέρθηκαν ορισμένες αρμοδιότητες στους ∆ήμους (π.χ. μεταφορά μαθητών, συντήρηση,
καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων), ενώ περιορίστηκε ο αριθμός των Σχολικών
Επιτροπών (αλλαγή οργανωτικής δομής, μείωση ∆ήμων) που αντιστοιχούν πλέον σε μεγαλύτερο
αριθμό σχολικών μονάδων. Το σχολικό έτος 2011-2012 το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε
μεταβολές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μέσω συνενώσεων σχολικών μονάδων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των
υποδομών και τη δημιουργία πιο λειτουργικών και αποτελεσματικών σχολικών μονάδων8.
Επίσης, με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» η εκτέλεση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης
μεταφέρεται στην αρμοδιότητα των Περιφερειών (προγράμματα κατάρτισης) και των ∆ήμων
(προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,π.χ. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας Ενηλίκων, Κέντρα
∆ια Βίου Μάθησης, επιμόρφωση ενηλίκων σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού και του περιβάλλοντος), δημιουργώντας σχετική καθυστέρηση στην έναρξη
λειτουργίας τους, λόγω περιορισμένης σχετικής εμπειρίας, και δυσκολία στον τρόπο
χρηματοδότησής τους, λόγω περιορισμένων διαθεσίμων πόρων.
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το
επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προβεί σε συγχωνεύσεις ή/
και καταργήσεις τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά
κριτήρια αλλά και την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της χώρας.
Επιπρόσθετες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται είναι η καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισμός της
αποκεντρωμένης διοίκησης της εκπαίδευσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, ο
νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νόμος για τη δια βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις
και η αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων με ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ», ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ). Επίσης, σε φάση
επεξεργασίας και διαβούλευσης βρίσκονται
σημαντικές παρεμβάσεις για την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την αναβάθμιση της Τεχνικής - Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με στόχο την θεσμοθέτησή τους το προσεχές χρονικό διάστημα.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:
Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου»:
 Αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στα

σχολεία

της

πρωτοβάθμιας

και

 Ολοκλήρωση των υποδομών και των υπηρεσιών του «Ψηφιακού Σχολείου».
 Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

8

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι συνενώσεις αφορούσαν κυρίως τα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια
δόθηκε έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, εκεί όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν. Οι σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 10,4% μετά τις συνενώσεις που πραγματοποιήθηκαν το
σχολικό έτος 2010-2011 σε σχέση με το σχολικό έτος 2009-2010.
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Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων ξένων πανεπιστημίων.



Συγκρότηση της ∆ιεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.



Μετονομασία της Ανεξάρτητης «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση» (Α∆ΙΠ) σε «Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση» και επανακαθορισμός του ρόλου της για τη διαμόρφωση και
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την αξιολόγηση και
πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

∆ια Βίου Μάθηση:


Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την
Απασχόληση, το οποίο κατά την διάρκεια της πρώτης του συνεδρίασης (Φεβρουάριος
2011) παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ια Βίου Μάθησης, που περιλαμβάνει όλες τις
δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης, με βασικό του στόχο το
συντονισμό του χώρου της εκπαίδευσης με αυτόν της επαγγελματικής κατάρτισης.



Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) σε ∆ήμους που θα
εφαρμόσουν προγράμματα δια βίου μάθησης, εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Το σύνολο των ενεργειών που είτε έχουν αναληφθεί είτε βρίσκονται σε φάση διαβούλευσης από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, συντάσσονται με τους
πρωταρχικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
Συγκεκριμένα, ο πρωταρχικός στόχος για την ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για την εκπαίδευση είναι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική
εκπαίδευση να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A.
Καταλύτη για την επίτευξη προόδου στον παραπάνω στόχο αποτελεί η εμβληματική πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη
διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, το οποίο
θέτει ως στόχο της χώρας για την Παιδεία το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το
σχολείο να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγούν και τα Συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου (24-25
Μαρτίου 2011) αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προτάσσουν ως
προτεραιότητα:


Τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την ενίσχυση των τομέων Έρευνας και
Τεχνολογίας, καινοτομίας και υποδομών, προκειμένου για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας



Την ενίσχυση της διά βίου μάθησης με στόχο την προώθηση της απασχόλησης.

Προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση καταγράφονται και σε πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ για
την εκπαίδευση, με τίτλο «Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση,
Προτάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα» (2011), προκειμένου να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, στη μελέτη του
ΟΟΣΑ σημειώνονται τα κάτωθι σημεία:
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Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (π.χ. Επαγγελματική εξέλιξη των διευθυντών σχολικών μονάδωνΕπιμόρφωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού)



Παρεμβάσεις
συστήματος.



Αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. Οργάνωση της
αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των
υποδομών, των διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού.)



∆ιακυβέρνηση και ανασχεδιασμός των δομών διοίκησης στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. μετασχηματισμός της δομής και των λειτουργιών του
Υπουργείου)



Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

για

την

ορθολογικότερη

διαχείριση

των

πόρων

του

εκπαιδευτικού

Κύρια στόχευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι η βελτίωση των επιδόσεων του εκπαιδευτικού
συστήματος, μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην
Πρωτοβάθμια και τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η αύξηση της ποιότητας και της
ανταγωνιστικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η αναδιάρθρωση στην διοικητική δομή
του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.
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2. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στην Εκπαίδευση μέχρι
σήμερα

2.1 Αποτίμηση αποτελεσμάτων παρεμβάσεων στην Εκπαίδευση κατά την τρίτη και την
τέταρτη Προγραμματική Περίοδο
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) η χρηματοδότηση μέσω των
∆ιαρθρωτικών Ταμείων (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ) στον τομέα της Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
(ΕΠΕΑΕΚ) ενώ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) συντελείται κυρίως από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ), (πόροι του ΕΚΤ),
καθώς επίσης από τον κωδικό 75 των ΠΕΠ και μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Πόροι ΕΤΠΑ).
Το ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) συνέβαλε ουσιαστικά και συνείσφερε σημαντικά στην αύξηση της
απασχόλησης, μείωση της ανεργίας και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Συγκεκριμένα, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο
πλαίσιο της δια βίου μάθησης, στην ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, στην
προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και στη δημιουργία και ενίσχυση υποδομών (ΕΤΠΑ).
Ενδεικτικά αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν:


119.269 ωφελούμενοι μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.



Λειτούργησαν 4.327 Ολοήμερα ∆ημοτικά Σχολεία και 1.982 Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.



111.214 σπουδαστές αποφοίτησαν από τα δημόσια ΙΕΚ.



265.519 εκπαιδευτικοί
εισαγωγική κλπ)



7.455 υποτροφίες φοιτητών



140.658 ωφελούμενοι
πρακτικής άσκησης.



1.743 σχολικά εργαστήρια εξοπλίστηκαν και κατασκευάστηκαν
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση.

συμμετείχαν

(σπουδαστές,

σε

προγράμματα

φοιτητές,

επιμόρφωσης

απόφοιτοι

ΙΕΚ)

από
174

(ταχύρρυθμη

προγράμματα
κτίρια

στην

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΜΒ) αποτελεί ένα από τα ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας αλλά και δράσεις για τη σύνδεση εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού
σχεδιασμού για την παιδεία κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί το τετράπτυχο «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση –
Απασχόληση».
Το ΕΠΕ∆ΜΒ συντάχθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας σύμφωνα
με τις Γενικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013, τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την «Εκπαίδευση – Κατάρτιση 2010», καθώς και το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωμάτωση 2008-2010.
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Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» έχει τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους:
1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης»: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των αποκεντρωμένων
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του, ώστε να
αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας και οικονομίας.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 1, μέχρι σήμερα, έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες, ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμερων
Σχολείων και 235.404 μαθητές από τα ∆ημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα



257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
περιβαλλοντικά προγράμματα



16.000 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από ξενόγλωσσα
προγράμματα



37.145 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης



474 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ∆ιεθνές Πανεπιστήμιο



10.069 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



7.500 φορητοί Η/Υ και 3.400 διαδραστικοί πίνακες και συναφής εξοπλισμός δόθηκαν σε
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

συμμετείχαν σε

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»:
Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με δυνατότητες για τη συνεχή βελτίωση των
προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
άξονα, συμπεριλαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των
δύο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 2 μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


6.541 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες



47.903 επωφελούμενοι από προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας (ανώτατη
εκπαίδευση, μαθητεία ΟΑΕ∆, ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου)



79.600 φοιτητές επωφελήθηκαν από δράσεις της ∆ομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(∆ΑΣΤΑ)



88.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από δράσεις των Γραφείων ∆ιασύνδεσης



7.899 φοιτητές επωφελήθηκαν από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) Πανεπιστημίων



114.500 νέοι επωφελήθηκαν
Επιχειρηματικότητας
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3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων: ∆ιεύρυνση της
συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις διά βίου εκπαίδευσης, για την απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη, θα
αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών και θα
συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και
διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στη
συμμετοχή των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των γυναικών σε
δράσεις διά βίου μάθησης.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 3 μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου:


43.644 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων



10.706 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας εκ των
οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64



116.008 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων



17.301 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό



48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες



9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και
στελεχών δια βίου μάθησης



26.317 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή
έρευνας και της καινοτομίας»: Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της προώθησης
έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες
ερευνητικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προοπτικές της επιστήμης και τις ανάγκες
παραγωγικού τομέα.

της
της
του
του

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 4 οι δράσεις που υλοποιούνται θα έχουν τα εξής
αποτελέσματα (με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί κατά την ένταξη):


941 επωφελούμενοι από υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)



285 μεταδιδακτορικοί ερευνητές ενισχύονται



390 ερευνητές συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Αριστεία»



6.071 ερευνητές πρόκειται να συμμετάσχουν στα ερευνητικά προγράμματα «Θαλής» και
«Αρχιμήδης»



827 διδακτορικές έρευνες χρηματοδοτούνται μέσω του ερευνητικού προγράμματος
«Ηράκλειτος»

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(ver 22/10/2012)

2.2 Συσχέτιση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ με τη Στρατηγική
«Ευρώπη 2020»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ) παρόλο που
συντάχθηκε βάσει της στρατηγικής της Λισσαβόνας, εμφανίζει μεγάλη συνέργεια σε 3 από τους 5
πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Συγκεκριμένα,


αναφορικά με το στόχο για την επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ σε έρευνα και
τεχνολογία, οι κατηγορίες παρεμβάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων,
καθώς και η υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς, παρουσιάζουν
έντονη συνάφεια με την προτεραιότητα της Ευρώπης 2020.



σχετικά με τους στόχους που αφορούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και ∆ια βίου
Μάθησης, οι κατηγορίες παρεμβάσεων για τη βασική εκπαίδευση περιλαμβάνουν
περαιτέρω βελτίωση της πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αναπροσαρμοσμένους κύκλους μαθημάτων, βελτιωμένη εκπαίδευση των καθηγητών,
καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, υποστήριξη των μειονεκτουσών ομάδων του
πληθυσμού -περιλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά- και ενίσχυση της
συνεργασίας με τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, το ΕΠΕ∆ΒΜ
χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προκειμένου να ενισχυθούν τόσον η ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση ,με εκσυγχρονισμένους κύκλους μαθημάτων και ανάπτυξη συστημάτων
πιστοποίησης προσόντων), συνεργώντας σημαντικά με τη δεύτερη προτεραιότητα του
τομέα Εκπαίδευσης για την Ευρώπη 2020.



Ως απάντηση στους στόχους της πρωτοβουλίας για την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για
την καταπολέμηση της φτώχειας», το ΕΠΕ∆ΜΒ συνεργεί στη παροχή υποστήριξης και
τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για μαθητές ή εκπαιδευομένους ευπαθών κοινωνικά
ομάδων. Παρεμβάσεις όπως η σχολική ένταξη, η πρόσβαση σε νηπιακή εκπαίδευση και
φροντίδα, καθώς και η παροχή ευκαιριών καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης για
μειονεκτούσες ομάδες παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τον στόχο της Ευρώπης 2020
καθώς στοχεύουν αντίστοιχα στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

Αντίστοιχη είναι και η συσχέτιση των δράσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ με τους Θεματικούς Στόχους που
έχουν οριστεί για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στον Πίνακα που ακολουθεί
αποτυπώνονται τα αποτελέσματα ανά Θεματικό Στόχο.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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10α

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

 540.278 μαθητές εκπαίδευσης
επωφελήθηκαν από προγράμματα
υποστήριξης Ολοήμερων Σχολείων και
235.404 μαθητές από τα ∆ημοτικά
Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο

 7.500 φορητοί Η/Υ και 3.400
διαδραστικοί πίνακες και συναφής
εξοπλισμός δόθηκαν σε σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 10.069 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε
προγράμματα επιμόρφωσης
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

 37.145 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε
προγράμματα εισαγωγικής
επιμόρφωσης.

 16.000 σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
επωφελήθηκαν από ξενόγλωσσα
προγράμματα.

 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
συμμετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράμματα.

 827 διδακτορικές
έρευνες πρόκειται
να
χρηματοδοτηθούν
μέσω του
προγράμματος
«Ηράκλειτος».

 6.071 ερευνητές
πρόκειται να
συμμετάσχουν στα
Προγράμματα
«Θαλής» και
«Αρχιμήδης».

 474 φοιτητές
παρακολουθούν
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στο
∆ιεθνές
Πανεπιστήμιο.

 26.317 άτομα
συμμετείχαν στο
Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
(ΕΑΠ).

10β
Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας
και του ανοικτού
χαρακτήρα της
τριτοβάθμιας και της
ισοδύναμης με αυτήν
εκπαίδευσης, με
σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων
συμμετοχής και
ολοκλήρωσης

 26.317 άτομα συμμετείχαν στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

 9.236 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών
δια βίου μάθησης.

 48.171 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
στις νέες τεχνολογίες.

 17.301 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα εκπαίδευσης των
μεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό
πολιτισμό.

 116.008 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 10.706 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα των Σχολείων ∆εύτερης
Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 7.990 είναι
ηλικίας 25-64.

 43.644 άτομα συμμετείχαν σε
προγράμματα των σχολών γονέων.

10γ
Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων των
μαθητευόμενων, και αύξηση της
σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

6.071 ερευνητές
πρόκειται να
συμμετάσχουν στα
Προγράμματα
«Θαλής» και
«Αρχιμήδης».
827 διδακτορικές
έρευνες πρόκειται
να



390 ερευνητές
συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα
«Αριστεία».

285
μεταδιδακτορικοί
ερευνητές
ενισχύονται

941
επωφελούμενοι
από υποτροφίες
του Ιδρύματος
Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)
(μέχρι σήμερα
έχουν επωφεληθεί
788 άτομα).









Ενίσχυση της έρευνας,
της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

1

 7.500 φορητοί
Η/Υ και 3.400
διαδραστικοί
πίνακες και
συναφής
εξοπλισμός
δόθηκαν σε
σχολικές
μονάδες
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Ενίσχυση της
πρόσβασης,
χρήσης και
ποιότητας, των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών

2

 257.943
μαθητές
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμι
ας
εκπαίδευσης
συμμετείχαν
σε
περιβαλλοντικ
ά
προγράμματα

6
Προστασία του
περιβάλλοντος
και προώθηση
της
αποδοτικότητας
των πόρων

Συσχέτιση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ με τους Θεματικούς Στόχους 2014-2020

Πρόληψη και μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση·

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

11

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
συμμετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράμματα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
συμμετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράμματα

 114.500 νέοι επωφελήθηκαν από
δράσεις για την Ενθάρρυνση της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

 7.899 φοιτητές επωφελήθηκαν από τις
Μονάδες Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
Πανεπιστημίων.

 88.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από
δράσεις του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.

 79.600 φοιτητές επωφελήθηκαν από
δράσεις της ∆ομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (∆ΑΣΤΑ).

 6.541 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν
από υποτροφίες.

 47.903 άτομα επωφελήθηκαν από
προγράμματα πρακτικής άσκησης
(ανώτατη εκπαίδευση, μαθητεία ΟΑΕ∆,
ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου).

χρηματοδοτηθούν
μέσω του
προγράμματος
«Ηράκλειτος».

(ver 22/10/2012)
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ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Πρόληψη και μείωση
της πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου και
προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης
σε καλής ποιότητας
προσχολική,
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση·

10 α

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

∆ικαίωμα δωρεάν παιδείας
στα κρατικά σχολεία
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Υψηλό ποσοστό
ολοκλήρωσης της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (μη
υποχρεωτική), το οποίο
συνεχίζει αυξανόμενο.

Καθιέρωση Θεσμού
∆ημοτικών Σχολείων με
Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Αναθεώρηση θεσμού των
Πειραματικών Σχολείων.

Θέσπιση υποχρεωτικού
χαρακτήρα της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
ως αναπόσπαστο μέρος
της υποχρεωτικής και
δωρεάν δημόσιας
εκπαίδευσης









∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για
την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με
συνεχιζόμενη πίεση για
περαιτέρω μείωσή τους.
Χαμηλό επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων (όπως αυτή μετριέται
από PISA).
Υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης στην υποχρεωτική
εκπαίδευση (ιδιαίτερα σε
συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού) αλλά με τάση
μείωσης και σύγκλισης με τον
μέσο όρο της ΕΕ-27.
Χαμηλή συμμετοχή στην
προσχολική εκπαίδευση αλλά με
αυξητική τάση λόγω της
θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής
φοίτησης στο νηπιαγωγείο από
το 2007 και μετά.
Αρχική οργάνωση και εφαρμογή
διαδικασιών αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου με την
αυτοαξιολόγηση στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Περιορισμένη ανταγωνιστικότητα
της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με μικρό ποσοστό
μαθητικού δυναμικού της, σε
αναντιστοιχία με τον μέσο όρο
της Ε.Ε.













Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ













Επιμόρφωση συνόλου
Εκπαιδευτικών με έμφαση στα
νέα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών, στην παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
σχολική τάξη, τις σχέσεις στη

Αναβάθμιση της τεχνολογικής
εκπαίδευσης και
οριστικοποίηση των θεσμικών
αλλαγών που απαιτούνται με
δυνατότητες πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση.

Ενίσχυση των υποδομών
εκπαίδευσης και μέσων
διδασκαλίας.

Η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία
συμπεριλαμβανομένης και της
πρόσβασης στο Internet με
την ολοκλήρωση και επέκταση
των δράσεων του ψηφιακού
σχολείου.

∆ιεύρυνση των ευκαιριών
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό
σύστημα.

Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός του
εκπαιδευτικού έργου,
ιδιαίτερα μετά από τις
πρόσφατες αλλαγές στα
προγράμματα σπουδών και την
εισαγωγή του ολοήμερου
δημοτικού σχολείου ενιαίου
αναμορφωμένου
προγράμματος.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Ύπαρξη φαινόμενων
αύξησης σχολικής βίας,
περιθωριοποίησης
μαθητών και κοινωνικού
αποκλεισμού.

Αύξηση του ποσοστού
πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου κυρίως από
μαθητές ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.





Περιορισμένοι πόροι των
∆ήμων για κάλυψη
αναγκών συντήρησης και
λειτουργίας σχολικών
μονάδων.

∆ημοσιονομικοί
περιορισμοί και πιέσεις
για μείωση των δημοσίων
δαπανών για την
εκπαίδευση.





∆ημογραφική γήρανση
του πληθυσμού και
συρρίκνωση του
μαθητικού πληθυσμού.



ΑΠΕΙΛΕΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση

3. Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων του τομέα της Εκπαίδευσης

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Βελτίωση της
πρόσβασης στη διά
βίου μάθηση,
αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένω
ν των
μαθητευόμενων, και
αύξηση της σύνδεσης
των συστημάτων
εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την
αγορά εργασίας·

10 γ

Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας
και του ανοικτού
χαρακτήρα της
τριτοβάθμιας και της
ισοδύναμης με αυτήν
εκπαίδευσης, με
σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων
συμμετοχής και
ολοκλήρωσης·

10β

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

∆ικαίωμα δωρεάν παιδείας
στα κρατικά Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υψηλά ποσοστά
συμμετοχής στην ανώτατη
εκπαίδευση. Υψηλά
ποσοστά αποφοίτων σε
μαθηματικές, θετικές και
επιστήμες τεχνολογίας.

Θεσμός Αξιολόγησης και
πιστοποίηση της ποιότητας
της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

Η υψηλή συμμετοχή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
και η ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής και της
ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης συμβάλλουν
στην αύξηση υψηλού
επιπέδου του ανθρώπινου
δυναμικού.









Περιορισμένη σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων) – πρόβλημα
«αρχικής ενσωμάτωσης».
Ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης
εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.
Περιορισμένη στήριξη της
νεανικής επιχειρηματικότητας,
σύνδεση με αγορά εργασίας
και μαθητεία αποφοίτων.





Ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης
εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.





Περιορισμένος αριθμός
υποδομών φοιτητικής
μέριμνας.



Χαμηλή συμμετοχή σε
προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης.

Υστέρηση σε εργαστηριακές
υποδομές στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.





Αρχική οργάνωση και
εφαρμογή διαδικασιών
αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου με τον Ν4009/2001 για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καθυστέρηση στη διδασκαλία και
τη χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση.





Ανεπάρκεια των δομών και
παροχών για την Ειδική Αγωγή.

















Συγκρότηση ενός Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων για
αναγνώριση όλων των μορφών
των μορφών τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης μάθησης όλων των
βαθμίδων.

Ενεργοποίηση του Εθνικού
Συστήματος Σύνδεσης της
Επαγγελματικής και Κατάρτισης
με την Απασχόληση.
Ενίσχυση της επαγγελματικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Ενεργοποίηση του Νόμου
3879/2010 για τη ∆ια Βίου
Μάθηση.

Άνοιγμα της ανώτατης
εκπαίδευσης στη ζήτηση από
φοιτητές εξωτερικού.

Ενίσχυση της φοιτητικής
μέριμνας (φοιτητικές εστίες,
σίτιση φοιτητών,
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη).

Επέκταση του Θεσμού των
∆ημοτικών με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα.

σχολική κοινότητα, κ.ά.

(ver 22/10/2012)

Αδυναμία σύνδεσης των
βαθμίδων εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας.
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Χαμηλά ποσοστά
συμμετοχής σε
προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης.

∆ημοσιονομικοί
περιορισμοί και πιέσεις
για μείωση των δημοσίων
δαπανών για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μείωση του αριθμού
φοιτητών, ειδικά σε
σχολές που βρίσκονται
μακριά από τον τόπο
διαμονής της οικογένειας
τους (οικονομικές
δυσκολίες στέγασης,
σίτισης, μετακίνησης).
Μείωση των αιτήσεων για
μεταπτυχιακές σπουδές
με δίδακτρα.
Χαμηλές δαπάνες για
έρευνα και τεχνολογία.










Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4.

Αναφορά βασικών
Εκπαίδευσης

(ver 22/10/2012)

προτεραιοτήτων

ανάπτυξης

του

τομέα

της

Λαμβάνοντας υπόψη τους Πρωταρχικούς Στόχους για την ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και τα
Συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011), η στρατηγική της χώρας
αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα κινηθεί σε
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους (ΣΣ), οι οποίοι συσχετίζονται άμεσα με τους Θεματικούς
Στόχους 2014-2020:

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αντιμετώπιση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης»
2ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του
ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
3ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας»
4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας»

Οι τέσσερεις Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται ως εξής:
1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αντιμετώπιση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης»
Επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, κυρίως μέσω της αναθεώρησης των
προγραμμάτων σπουδών και την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ακόμα,
επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω στόχων είναι η αντιμετώπιση ή έστω η
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Κάλυψη
της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (εργαστηριακός εξοπλισμός σχολείων, κτιριακές
παρεμβάσεις στις δομές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, εξοπλισμοί πληροφορικής κλπ) που
απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.

Ενδεικτικές ∆ράσεις:
1.1 Μείωση Πρόωρης Εγκατάλειψης Σχολείου
o

Ίδρυση κέντρων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς μαθητές

o

Συνέχιση και Επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

o

Ψυχο-κοινωνική ενδοσχολική υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (σχολική
βία, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, κλπ) και ανάπτυξη δικτυακής υποστήριξης
σχολικών μονάδων
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o

Ενδοσχολική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού με την βοήθεια βιωματικών
δράσεων και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω εικονικών επιχειρήσεων

o

Ανάπτυξη και υποστήριξη σχολικών δικτυακών διακρατικών δράσεων σε εκπαιδευτικά,
πολιτιστικά και επαγγελματικά θέματα

o

Βελτίωση των υφισταμένων Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα

o

∆ιαπολιτισμική Εκπαίδευση

o

Ενίσχυση και στελέχωση του θεσμού των Κέντρων ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης
Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ)

o

Εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικοί πινάκες και τεχνολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή
διαδικτυακής μάθησης

o

Ανάπτυξη θερινών σχολείων σε συνέργεια με δράσεις εκπαιδευτικού τουρισμού

1.2 Αναβάθμιση Ποιότητας Εκπαίδευσης

1.3

o

Γενικευμένη Εφαρμογή των Νέων ΠΣ. Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

o

Εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος ΕΑΕΠ σε όλες τις σχολικές
μονάδες

o

Πιστοποίηση των μαθητών στις ΤΠΕ

o

∆ιαμόρφωση - εφαρμογή ∆ιαδραστικών Ψηφιακών Μαθημάτων και Ψηφιακών Εικονικών
Εργαστηρίων στο πρόγραμμα σπουδών. Εγκατάσταση/Χρήση ∆ιαδραστικών Συστημάτων
στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση

o

Προγράμματα για την ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης

o

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού
προσωπικού, ανάπτυξη σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

o

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (ενδοσχολική επιμόρφωση, επιμόρφωση για την αξιοποίηση
και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, επιμόρφωση για διασφάλιση παιδαγωγικής
επάρκειας κλπ)

o

Επιμόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης Εκπαίδευσης

o

Λειτουργία ολοήμερου Γυμνασίου.

o

«Πράσινα Σχολεία»σχολικών κτηρίων

o

Εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σχολικών κτηρίων με διασύνδεση
σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός, πυρόσβεση κλπ) και
αισθητήρες (πυρκαγιά, έλεγχο πρόσβασης-ασφάλεια, μέτρηση ποιότητας αέρα κλπ)

Εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών

Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης
δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
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o

Πρόγραμμα σίτισης σε μαθητές της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

o

Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για ∆ημοτικό και Γυμνάσιο

o

∆ημιουργία Λυκείων ∆εύτερης Ευκαιρίας

o

Πλατφόρμα/Υποδομή On-line παρακολούθησης Μαθημάτων

o

Φροντιστηριακά μαθήματα στα γλωσσικά μαθήματα, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες της ∆.Ε.

1.4

Ενίσχυση της πρόσβασης
εκπαιδευτικό σύστημα

των

Ατόμων

με

Ειδικές

Ανάγκες

(ΑΜΕΑ)

στο

o

Κατάρτιση μοντέλου ηλεκτρονικής ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (e- ανίχνευση, e- διάγνωση, e- υποστήριξη)

o

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

o

Συνέχιση του προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

o

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, παιδιών με αναπηρία και συμβουλευτικής υποστήριξης
των οικογενειών τους

o

Αναβάθμιση και υποστήριξη κατ οίκον διδασκαλίας για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή και αναπηρία

o

Ανάπτυξη θερινών σχολείων για εκπαιδευτική υποστήριξη ΕΚΟ και ΑΜΕΑ σε συνέργεια
με δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού τουρισμού

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του
ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Επιδιώκεται η αύξηση των ποσοστών φοίτησης, η προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας στη
διδασκαλία, που θα χρησιμοποιεί γνώσεις από την έρευνα και τις εξελίξεις στις επιχειρηματικές
πρακτικές, η ενθάρρυνση καινοτομίας ως προς το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των
προγραμμάτων σπουδών και η ανάπτυξη «οριζοντίων δεξιοτήτων» (συμπεριλαμβανομένης της
επιχειρηματικότητας) σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Κάλυψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (εργαστηριακός
εξοπλισμός, κτιριακές παρεμβάσεις κλπ) που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:
2.1 Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και
του τρόπου διδασκαλίας
o

Συντονισμένες δράσεις ανάπτυξης ψηφιακού αναλυτικού προγράμματος (e-curriculum)
από τα Πανεπιστήμια - ΤΕΙ

o

Προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
στην πρακτική αξιοποίηση καινοτομιών: α) αυτόνομα μαθήματα επιχειρηματικότητας στα
προγράμματα σπουδών, β) καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων επικοινωνίας
με επιχειρήσεις (λειτουργία γραφείων διασύνδεσης, career days) - οργάνωση κοινών
δράσεων πανεπιστημίων που απευθύνονται στο ίδιο target group επιχειρήσεων).
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Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας
o

Προώθηση καινοτομικών ιδεών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών με τη
συνδρομή έμπειρων επιχειρηματιών

o

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) Πανεπιστημίων

o

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας»
Επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση με τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών) και μέσω
αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων διαφάνειας (πχ Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων), η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, των
μαθητευομένων και όσων προέρχονται από συγκεκριμένες στοχευμένες ομάδες (πχ άνεργοι,
νέοι, γυναίκες), καθώς και η αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας. Κάλυψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (εξοπλισμοί και κτιριακές
παρεμβάσεις στις δομές παροχής δια βίου μάθησης και σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας κλπ) που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:

3.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στη ∆ια Βίου Μάθηση
o

Άμεση Σύνδεση της δια βίου μάθησης με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχολικές
μονάδες. (Υποδομές, εξωστρέφεια σχολικών μονάδων, διασύνδεση εκπαιδευτικού
συστήματος και δράσεων δια βίου μάθησης).

o

Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διαχείριση δράσεων δια βίου μάθησης και
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

o

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων.

o

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και
Άτυπης Μάθησης.

o

Ενεργοποίηση του χώρου Πιστοποίησης Προσόντων.

o

∆ημιουργία και υποστήριξη του δικτύου των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης.

o

∆ράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη του συστήματος πιστοποίησης,
καθώς και του συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού.

o

Λειτουργία πιλοτικών τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων ∆εύτερης
απομακρυσμένες περιοχές με εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών.

o

∆ράσεις Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Γονέων στο πλαίσιο

Ευκαιρίας

σε

καινοτόμων δράσεων συνεργασίας Σχολείου και τοπικής Κοινωνίας.
o

Προγράμματα γραμματισμού ενηλίκων Ρομά με παράλληλες υπηρεσίες στήριξης και
συμβουλευτικής γονέων.

o

Εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
απευθυνόμενα στο γενικό πληθυσμό, Απόδημο Ελληνισμό και ΑΜΕΑ & εκπαιδευτικά
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προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων για ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.
o

Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα τρίτης ηλικίας με στόχο την ενημέρωση,
πληροφόρηση, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις
διαγενεακής μάθησης.

3.2 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού
o

Αύξηση της εξωστρέφειας εκπαιδευτικής κοινότητας και κινητικότητα εκπαιδευτικών (πχ
Πρόγραμμα Erasmus Εκπαιδευτικών)

o

∆ημιουργία προγραμμάτων σχολικής ψυχολογίας σε εκπαιδευτικούς και γονείς με σκοπό
την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη

o

Εκπαίδευση στον εφαρμοσμένο εθελοντισμό

o

Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

o

Εκπαιδευτικά σεμινάρια κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης σε στελέχη του ∆ημόσιου
Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους)

o

Επιμόρφωση και αξιολόγηση στελεχών ∆ιοίκησης και Εκπαιδευτών Φορέων παροχής
εκπαιδευτικών Υπηρεσιών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης (διαδικασία elearning)

o

Προγράμματα εκπαίδευσης των νομίμων μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών σε βασικά
εργαλεία κοινωνικής ένταξης και εργασιακής πρόσβασης (εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας,
απόκτηση αρχικών επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ)

3.3 Αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας
o

Επέκταση συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού

o

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων
επαγγελματικής εμπειρίας

o

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών (δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, μαθητεία ΟΑΕ∆, ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου κλπ)

o

Αναβάθμιση των υφιστάμενων Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

o

Ενίσχυση ∆ομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (πχ ∆ΑΣΤΑ)

o

Ενίσχυση Γραφείων ∆ιασύνδεσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

o

Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση και την τοπική αγορά εργασίας των αποφοίτων
των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Κινητικότητα Μαθητών και Αποφοίτων ∆ευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε
φορείς κατάρτισης και επιχειρήσεις σε χώρες της Ε.Ε. για αναβάθμιση επαγγελματικών
προσόντων και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας»
Επιδιώκεται η αύξηση της ποιότητας της έρευνας και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην
οικονομία και στην κοινωνία, η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την Ε & Α, η ενίσχυση
των δεσμών μεταξύ έρευνας και καινοτομίας καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιστημόνων στη διεθνή σκηνή. Κάλυψη της αναγκαίας
υλικοτεχνικής υποδομής (εργαστηριακός εξοπλισμός, κτιριακές παρεμβάσεις κλπ) που απαιτείται
για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:


Ενίσχυση της έρευνας, αύξηση της ποιότητας και βελτίωση ανταγωνιστικότητας
ερευνητικών ιδρυμάτων
o

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

o

Αριστεία για την υποστήριξη στοχευμένων ερευνητικών έργων

o

Χρηματοδότηση προγραμμάτων ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)

o

Επιμόρφωση δικαστικού/δικηγορικού σώματος σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

o

Συνέχιση Ερευνητικών Προγραμμάτων «Ηράκλειτος», «Θαλής» και «Αρχιμήδης»

o

Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταπτυχιακές σπουδές σε
στοχευμένα γνωστικά πεδία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

o

Κινητικότητα Ελλήνων Επιστημόνων στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΚΥ με ∆ιεθνείς
Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα



Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την Ε & Α
o

∆ιοργάνωση διαγωνισμών Καινοτομίας,

o

Προώθηση δράσεων υποψηφίων διδακτόρων με τη συνδρομή έμπειρων επιχειρηματιών

o

Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε αναδυόμενους ερευνητικούς τομείς

o

∆ημιουργία Κινητής Μονάδας η οποία θα μπορεί να επισκεφθεί και τα πλέον
απομακρυσμένα Σχολεία (∆ημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) της χώρας προκειμένου να
παρουσιάζει ∆ιαδραστικά Εκθέματα που θα αναπτύξουν Ερευνητικοί Φορείς

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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5. Αναγκαίες προτεινόμενες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές –
Κάλυψη προβλεπόμενων από τον Κανονισμό «Αιρεσιμοτήτων»
(Conditionalities)
5.1 Αναγκαίες προτεινόμενες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές
υλοποίηση των ενδεικτικών δράσεων των τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων

για

την

Οι αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές που θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε ότι αφορά την πρόληψη και
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωσης της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και τη βελτίωσης της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, όπως αυτές προέκυψαν από
την αποδελτίωση των προτάσεων και σχετίζονται άμεσα με τις ενδεικτικές δράσεις των τεσσάρων
Στρατηγικών Στόχων, συνοψίζονται στις ακόλουθες:


Αναμόρφωση της Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης



Παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης για την υλοποίηση δράσεων
που σχετίζονται με την πρακτική αξιοποίηση καινοτομιών και την επιμόρφωση στελεχών
επιχειρήσεων σε αναδυόμενους ερευνητικούς τομείς.



Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για ένταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην
δομή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.



Νομοθετική ρύθμιση για κάλυψη παιδιών με αναπηρία ηλικιακής ομάδας 0-4 ετών.



Έκδοση Νόμου, Π∆ και λοιπών κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου εισαγωγικής και διαρκούς επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών.



∆ημιουργία απαραίτητου Θεσμικού Πλαισίου για τη λειτουργία Ενιαίου Πληροφοριακού
Συστήματος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναμικού (Στελεχών, Εκπαιδευτικών και
Μαθητών), Πόρων και ∆ιαδικασιών Π.Ε και ∆.Ε.



Επικαιροποίηση
Μαθητών.



Αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμό υπαρχουσών ∆ομών και του σχετικού Θεσμικού
Πλαισίου για ∆ομές συνδρομής σε θέματα Ψυχικής/Αγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση.



Νομικό Πλαίσιο για δημιουργία Λυκείων ∆εύτερης Ευκαιρίας.



Νομικό Πλαίσιο για Πρόγραμμα Σίτισης σε μαθητές της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Νομικό Πλαίσιο για ενισχυτική διδασκαλία στα γλωσσικά μαθήματα, σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες της ∆.Ε.



Εμπλουτισμός του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των διαπολιτισμικών σχολικών
μονάδων με τροποποίηση.



Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του θεσμού της επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.



Νομικό Πλαίσιο για τη δημιουργία Θερινού Σχολείου.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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10.1. Πρόωρη
εγκατάλειψη του
σχολείου: Η ύπαρξη μιας
συνολικής στρατηγικής για
τη μείωση των ποσοστών
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ), σύμφωνα
με τη σύσταση του
Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2011, σχετικά με
τις πολιτικές για την μείωση
των ποσοστών πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου.

Εκ των προτέρων όροι

τη

 έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά

 ορίζει στόχους που είναι συνεπείς με
τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά
με τις πολιτικές για τη μείωση των
ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου·

 είναι συνολική (π.χ. καλύπτει όλους
τους
τομείς
της
εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένου
της
προσχολικής
εκπαίδευσης)
και
προβλέπει επαρκώς μέτρα πρόληψης,
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

 βασίζεται σε στοιχεία·

Εφαρμόζεται στρατηγική για την ΠΕΣ, η
οποία:

 χρησιμοποιείται συστηματικά για την
παρακολούθηση των εξελίξεων στο
αντίστοιχο επίπεδο.

 παρέχει επαρκή στοιχεία για
χάραξη στοχευμένων πολιτικών·

Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και
ενημέρωσης σχετικά με τα ποσοστά της
ΠΕΣ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, το οποίο:

Μέχρι το 2006 είχαν ολοκληρωθεί τρεις πανελλήνιες έρευνες
σχετικά με τη σχολική διαρροή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

Παρότι τα τελευταία χρόνια η καταπολέμηση της σχολικής
διαρροής κατέχει εξέχουσα θέση στην πολιτική ατζέντα, όχι
μόνο των ευρωπαϊκών αλλά και των άλλων χωρών του
ανεπτυγμένου κόσμου, παρατηρείται μεγάλη σύγχυση ως προς
τον ορισμό της έννοιας της σχολικής διαρροής. Ταυτόχρονα,
απουσιάζει μία κοινά αποδεκτή μέθοδος μέτρησης της
διαρροής, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά οποιαδήποτε
απόπειρα συγκριτικής ανάλυσης του φαινομένου.

Στην παρούσα φάση δεν έχει διερευνηθεί πλήρως το αν και
κατά πόσο έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων σχετικά με την ΠΕΣ.
Με το υπ. αριθμ. 3798/9.3.2012 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ
έχει ζητηθεί από την ΕΥΣΣΑΑΠ η διερεύνηση του αν το
κριτήριο αιρεσιμότητας ταυτίζεται με την έρευνα εργατικού
δυναμικού (που εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης ΕΠΕΑΕΚ «Μελέτη για την καταπολέμηση της
Σχολικής ∆ιαρροής» (Νοέμβριος 2007):

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της στρατηγικής του «Νέου
Σχολείου» είναι η μείωση του ποσοστού της πρόωρης
εγκατάλειψης από την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 20112014, ένας από τους στόχους για την Παιδεία είναι το ποσοστό
ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο να είναι κάτω
από 10%, αντίστοιχο δηλαδή ποσοστό με το πρωταρχικό στόχο
για την ΕΕ της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Απαραίτητες
Μελλοντικές
Ενέργειες για την
ικανοποίηση των
Κριτηρίων
Συμμόρφωσης
Προτείνονται:
α) η άμεση εκπόνηση
μελέτης με την οποία
θα διερευνηθούν όλα τα
σχετικά θέματα
β) να ξεκινήσουν άμεσα
όλες οι ενέργειες που
απαιτούνται
προκειμένου να τεθεί σε
εφαρμογή
σύστημα
συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων σχετικά με
την ΠΕΣ πρίν από το
τέλος του 2014

Θεματικός Στόχος 10 Επένδυση στις δεξιότητες, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση
(Στόχος Εκπαίδευση)
Υφιστάμενες Ενέργειες για την ικανοποίηση των
Κριτήρια συμμόρφωσης
Κριτηρίων Συμμόρφωσης
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Χρόνος
Ικανοποίησης
Κριτηρίων
Συμμόρφωσης
(31.12.2014 ή
31.12.2016)

Αναφορικά με την ετοιμότητα κάλυψης των αιρεσιμοτήτων που αφορούν στο Θεματικό Στόχο 10 για την Εκπαίδευση, ισχύουν τα ακόλουθα:

5.2 Ετοιμότητα κάλυψης αιρεσιμοτήτων (conditionalities)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

10.2.
Τριτοβάθμια
εκπαίδευση: Η ύπαρξη
εθνικών στρατηγικών για
την αύξηση των ποσοστών
φοίτησης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, τη βελτίωση
της ποιότητας και της
αποδοτικότητας σύμφωνα
με την ανακοίνωση της
Επιτροπής, της 10ης Μαΐου
2006,
επίτευξη
της
ατζέντας εκσυγχρονισμού
για
πανεπιστήμια
Εκπαίδευση, έρευνα και
καινοτομία.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

βελτιώνουν την καθοδήγηση που
παρέχεται
στους
μελλοντικούς
σπουδαστές·

αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης
στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
μεταξύ
των
ομάδων
χαμηλών
εισοδημάτων
και
άλλων





Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθμια
εκπαίδευση,
η
οποία
περιλαμβάνει
μέτρα για την αύξηση των ποσοστών
φοίτησης και επιτυχίας τα οποία:

και συντονίζει όλους τους τομείς
πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους
φορείς που είναι αρμόδιοι για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της
ΠΕΣ

Επίσης, τα ιδρύματα θα μπορούν να χορηγούν σε φοιτητές
τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους

Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 και την τροποποίηση του, η
Κοσμητεία προβλέπεται να μεριμνά, μεταξύ των άλλων, για τη
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα
προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις
και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα
χαρακτηριστικά.

Για την κατάρτιση του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής
πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 20112014, ένας από τους στόχους για την Παιδεία είναι
τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» είναι τουλάχιστον 40% έως το 2020.

Σύμφωνα με τους ως άνω Νόμους, το πρόγραμμα εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια
διαβούλευση και γνώμη της Α∆ΙΠ,
β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους,
κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέρους
δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε
όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την
ανώτατη εκπαίδευση.

Γενικά:
Ψηφίστηκε, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και τέθηκε σε
ισχύ ο Νόμος 4009/2011 «∆ομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6.09.2011, τ. Α’) ενώ
πρόσφατα ορισμένες διατάξεις του τροποποιήθηκαν με τον
Νόμο 4076/2012.

Ωστόσο, τα ποσοστά της σχολικής διαρροής που εμφανίζονται
στις παραπάνω έρευνες δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά
της EUROSTAT, καθώς υιοθετείται διαφορετικός ορισμός του
φαινομένου της σχολικής διαρροής, εφαρμόζεται διαφορετικό
μοντέλο μέτρησης της σχολικής διαρροής, ακολουθείται
διαφορετική
μεθοδολογική
προσέγγιση
και
επιλέγεται
διαφορετική πηγή άντλησης σχετικών δεδομένων.

(ver 22/10/2012)

Αναμένεται
εφαρμοστούν
προβλεπόμενα
ψηφισθέντες
4009/2011
4076/2012.

να
τα
στους
Νόμους
και
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αυξάνουν τη συμμετοχή ενηλίκων
σπουδαστών·

ενθαρρύνουν
την
ανάπτυξη
«οριζόντιων
δεξιοτήτων»,
συμπεριλαμβανομένης
της
επιχειρηματικότητας σε όλα τα
προγράμματα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης·

μειώνουν τις διαφορές ανάμεσα στα
δύο
φύλα
όσον
αφορά
τις





Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μέτρα
για την αύξηση της απασχολησιμότητας
και της επιχειρηματικότητας τα οποία:

 προωθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας
στη διδασκαλία·

 ενθαρρύνουν την καινοτομία ως προς
το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των
προγραμμάτων·

Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μέτρα
για τη βελτίωση της ποιότητας τα οποία:

(κατά περίπτωση) μειώνουν τα ποσοστά
εγκατάλειψης των σπουδών/βελτιώνουν
τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών·



υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 και την τροποποίηση του,
σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται να
λειτουργεί γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης με σκοπό:
 να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των
ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με
παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της
έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι.,
 να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του
ιδρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας και
υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας υποστηρίζοντάς
τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και
σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω σπουδών
και στην εξεύρεση εργασίας,
 να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
 να οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμβουλευτική, επαφές

Τέλος, για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων
πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι., προβλέπεται η
θεσμοθέτηση Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. προβλέπεται
να είναι η Μονάδα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.), η
οποία μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδια, ιδίως, για:
 την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και
των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος
 την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης
και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και
οδηγιών της Α∆ΙΠ.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 και την τροποποίηση του,
κάθε ίδρυμα θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και
απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς
πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α∆ΙΠ.

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να
λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της
χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η αποπληρωμή
του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και
σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής
απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική
τους κατάσταση.

(ver 22/10/2012)

Αναμένεται
εφαρμοστούν
προβλεπόμενα
ψηφισθέντες
4009/2011
4076/2012.

να
τα
στους
Νόμους
και

Αναμένεται να
εφαρμοστούν τα
προβλεπόμενα στους
ψηφισθέντες Νόμους
4009/2011 και
4076/2012.
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10.3. ∆ιά βίου μάθηση: Η
ύπαρξη ενός εθνικού και/ή
περιφερειακού πλαισίου
πολιτικής για τη διά βίου
μάθηση, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

εξασφαλίζουν
τεκμηριωμένη
διδασκαλία με τη χρησιμοποίηση
των γνώσεων από την έρευνα και τις
εξελίξεις
στις
επιχειρηματικές
πρακτικές.

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου



ακαδημαϊκές και επαγγελματικές
επιλογές και ενθαρρύνουν τους
σπουδαστές
να
επιλέγουν
σταδιοδρομία
σε
τομείς
που
υποεκπροσωπούνται, με στόχο να
μειωθεί ο διαχωρισμός των φύλων
στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των πολιτικών
της χώρας στη ∆ιά Βίου Μάθηση, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η πιστοποίηση των
προσόντων (προτεραιότητα τόσο για τη χώρα όσο και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση) και η σύνδεσή τους με την αγορά
εργασίας, συγχωνεύτηκαν το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
∆ομών ∆ιά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ο Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και το
Εθνικό
Κέντρο
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.). σε έναν νέο ενιαίο φορέα, τον «Εθνικό
Οργανισμό
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), (ΦΕΚ
Β’ 2351/20-10-2011).
Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010, μεταξύ άλλων,
προβλέπεται:

η
συστηματοποίηση
και
ο
συντονισμός
της

Από το 1984 έχει συσταθεί Γενική Γραμματεία ∆ια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Αποστολή της είναι να
σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της δια βίου μάθησης, να
διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το
αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την
εφαρμογή τους. (βλ. http://www.gsae.edu.gr/)





Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης και
Σύνδεσης με την Απασχόληση, το οποίο, τον Φεβρουάριο
του 2011, παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ια Βίου
Μάθησης, που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις εφαρμογής
της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης.



Γενικά:
 Ψηφίστηκε, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και τέθηκε σε
ισχύ ο Νόμος 3879 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Ά)

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να λειτουργούν
διακριτές μονάδες του γραφείου, όπως Μονάδα ∆ιασύνδεσης,
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Μονάδα
Πρακτικής άσκησης και Μονάδα ∆ιαμεσολάβησης.

με μέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του
ιδρύματος σε ζητήματα καινοτομίας και κοινωνικής δράσης
και εν γένει να προωθεί καινοτόμες ιδέες φοιτητών που
μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές
δραστηριότητες και
 να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως διαγωνισμούς
καινοτομίας.

(ver 22/10/2012)

Η σχετική απαίτηση
καλύπτεται από την
εφαρμογή του Νόμου
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Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα
για την ευρύτερη πρόσβαση στη ∆ΒΜ,
μεταξύ
άλλων
μέσω
της
αποτελεσματικής
εφαρμογής
των
εργαλείων
διαφάνειας
(Ευρωπαϊκό

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα
για
την
αποτελεσματική
ανάπτυξη
δεξιοτήτων από
τους
νέους στην
επαγγελματική
κατάρτιση,
τους
ενήλικες, τις γυναίκες που επανέρχονται
στην
αγορά
εργασίας,
τους
εργαζομένους
με
χαμηλό
επίπεδο
ειδίκευσης και τους μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένους, καθώς και από άλλες
μειονεκτούσες ομάδες·

μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για
την υποστήριξη της υλοποίησης της διά
βίου μάθησης (∆ΒΜ), την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων
μερών
και
της
δημιουργίας
εταιρικών
σχέσεων,
περιλαμβανομένων
των
κοινωνικών
εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών·

Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010, μεταξύ άλλων,
προβλέπεται :
 η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης
και πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης και
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
 η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης
προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων.

Για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας
των
προγραμμάτων
και
των
παρεχόμενων υπηρεσιών δια βίου μάθησης, καθώς και της
σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνιστάται
συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο ∆ια Βίου
Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση», μέλη του οποίου
είναι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010, μεταξύ άλλων,
προβλέπεται η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των
ατόμων και ιδιαίτερα των μελών κοινωνικά ευπαθών και
ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της
εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης
συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, σύνοδος δια
βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση, η οποία
οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με τις αναπτυξιακές
κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, τα προγράμματα και
τα
μέτρα πολιτικής της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στη
σύνοδο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,Ε.Σ.Ε.Ε.),
της Γ.Σ.Ε.Ε., της Α.∆.Ε.∆.Υ., της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Ένωσης
Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας.





διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης
ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δράσεων
δια βίου μάθησης, η συστηματική υποστήριξη των
φορέων του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης και η
προγραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης
του ∆ικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια
βίου μάθησης
η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης
προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.

(ver 22/10/2012)

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρμογή του Νόμου
3879/2010.

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρμογή του Νόμου
3879/2010.

3879/2010.
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Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για
τη
βελτίωση
της
συνάφειας
της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους
στις
ανάγκες
συγκεκριμένων
στοχευόμενων ομάδων.

Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων,
Εθνικό
Πλαίσιο
Επαγγελματικών
Προσόντων,
Ευρωπαϊκό
Σύστημα
Ακαδημαϊκών
Μονάδων
για
την
Επαγγελματική
Εκπαίδευση
και
Κατάρτιση, Ευρωπαϊκή ∆ιασφάλιση της
Ποιότητας
στην
Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και της
ανάπτυξης
και
ολοκλήρωσης
των
υπηρεσιών
διά
βίου
μάθησης
(εκπαίδευση
και
κατάρτιση,
καθοδήγηση, επικύρωση)·

η βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου
Μάθησης και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με τη
δημόσια πολιτική απασχόλησης,
η σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης
και πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
(ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα), με προσανατολισμό
κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο
η
διασφάλιση
της
φυσικής
και
ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας
των
ατόμων
με
αναπηρία
στα
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και στους φορείς που τα παρέχουν







Τα πρότυπα και τα μέσα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του
Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης προβλέπεται να είναι τα
ακόλουθα:
α) το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ια Βίου Μάθησης,
β) τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν την
επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
(δομές, περιγράμματα, προγράμματα, εκπαιδευτές),
γ) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
δ) τα μητρώα του ∆ικτύου και τα έγγραφα του
Ευρω−διαβατηρίου (Europass),
ε) τα κίνητρα δια βίου μάθησης,
στ) τα μέσα διασφάλισης της ποιότητας,
ζ) το Πρόγραμμα Εφαρμογής και
η) οι προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης.
Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010 προβλέπεται η σύσταση του
«Συμβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την
Απασχόληση», αρμοδιότητες του οποίου θα είναι μεταξύ
άλλων:

(ver 22/10/2012)

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρμογή του Νόμου
3879/2010.
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(ver 22/10/2012)

6. Επισήμανση της χωρικής - περιφερειακής διάστασης των τομεακών
προτεραιοτήτων ανάπτυξης
Ο τομέας της εκπαίδευσης αφορά μεν το σύνολο της Χώρας αλλά η συμβολή του στην τοπική
ανάπτυξη είναι ενδογενής συνιστώσα, αφού σημεία παρέμβασής του αποτελούν όλες οι περιοχές
της Ελλάδας.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι βασικό κριτήριο της χωρικής διάστασης της εκπαίδευσης
αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των διαφόρων περιοχών της χώρας σε σχέση πάντα με τον
αριθμό των ωφελουμένων (μαθητές / σπουδαστές)9.
Σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και τo θεσμικό-οργανωτικό σύστημα της εκπαίδευσης, με τις
περιφερειακές υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναλαμβάνουν
ενεργό αποκεντρωτικό ρόλο. Μεταφέρεται έτσι η διοίκηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των
σχολικών μονάδων στα σημεία όπου γίνονται περισσότερο αισθητές οι πραγματικές (τοπικές)
ανάγκες της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη.
Γενικά οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΠ του τομέα της Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ
2000-2006, ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013), χαρακτηρίζονται ως πανελλαδικής εμβέλειας με αποτέλεσμα
να μην δύναται να διενεργηθεί η αξιολόγηση συμβολής του ΕΠ στις χωρικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου,
νησιωτικών περιοχών κλπ).
Παρόλο αυτά, το ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2014 φαίνεται να παρουσιάζει θετική συμβολή στην μείωση των
περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων μέσω των παρεμβάσεων που αφορούν στην γενική
βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στην
προώθηση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της
απασχόλησης, καθώς και με την ενίσχυση των ΤΠΕ, την προώθηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ., που μειώνουν το μειονέκτημα της απόστασης και της
απομόνωσης των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Σχετικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, η
Πρακτική Άσκηση, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η ∆ομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας αλλά και η ∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για εφήβους, που καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για δράσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις που ασκούν
δραστηριότητα σε αυτές, διευκολύνοντας τη λειτουργία της αγοράς εργασίας στις αντίστοιχες
περιοχές.
Επιπρόσθετη δράση που καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα είναι η αναβάθμιση και ο
εκσυγχρονισμός της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω της
αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο τη συνεχή προσαρμογή της
επαγγελματικής εκπαίδευσης στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Μέσω της
προσαρμογής των επαγγελματικών εξειδικεύσεων του εργατικού δυναμικού και της ανάπτυξης
νέων δεξιοτήτων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, αναμένεται μεταξύ άλλων η αύξηση της
παραγωγικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.
9

Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού και κατ’ επέκταση το
μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών και σπουδαστών της χώρας (περίπου 55%) ενώ αντίθετα, το Β. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά
συγκεντρώνουν το μικρότερο ποσοστό.
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Σε ό, τι αφορά στην Περιφερειακή κατανομή των πόρων, ποσοστό 47,3% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης του ΕΠΕ∆ΒΜ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 110, 49,7%
προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης11 και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου12 στον Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-13.
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, τα πέντε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) συμβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων
για την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με
έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα για τον τομέα της εκπαίδευσης, οι επενδύσεις για νέα κτίρια, νέα εργαστήρια και
γενικά υποδομές Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσα από των Κωδικό 75 των ΠΕΠ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη όλων των
αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

10

Οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης περιλαμβάνουν τις περιφέρειες: Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης.
11
Οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου περιλαμβάνουν τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας.
12
Οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου περιλαμβάνουν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.
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7. Συνέργιες-συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές
Σε συνέχεια της αποδελτίωσης της απάντησης των ενδιαφερόμενων φορέων σε σχετικό
ερωτηματολόγιο που αποστάλθηκε από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ διαφαίνεται συνέργιασυμπληρωματικότητα κυρίως με τους κάτωθι θεματικούς στόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται με
σειρά προτεραιότητας:


Θεματικός Στόχος 10 (10α, 10β, 10γ): Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη
δια βίου μάθηση



Θεματικός Στόχος 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας



Θεματικός Στόχος 2: Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών



Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας



Θεματικός Στόχος 11: Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής
δημόσιας διοίκησης



Θεματικός Στόχος 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων



Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων



Θεματικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)



Θεματικός Στόχος 4: Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών
ρύπων σε όλους τους τομείς



Θεματικός Στόχος 5:Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης
και της διαχείρισης του κινδύνου



Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων
συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών

Αναλυτικά η συνέργια- συμπληρωματικότητα εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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«Βελτίωση της πρόσβασης στη δια

3ος Στρατηγικός Στόχος:

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

ανοιχτού χαρακτήρα της

αποτελεσματικότητας και του

«Βελτίωση της ποιότητας, της

2ος Στρατηγικός Στόχος:

πρόσβασης»

προώθηση της ισότιμης

ποιότητας της εκπαίδευσης και

σχολείου, αναβάθμισης της

πρόωρης εγκατάλειψης του

«Αντιμετώπιση και μείωση της

3.1
Ενίσχυση
της
πρόσβασης στη ∆ια Βίου
Μάθηση

2.2. Ανάπτυξη οριζόντιων
δεξιοτήτων
και
επιχειρηματικότητας

2.1
Βελτίωση
της
Ποιότητας
και
Αποτελεσματικότητας των
Προγραμμάτων
Σπουδών
και
του
τρόπου
διδασκαλίας

1.4
Ενίσχυση
της
πρόσβασης των Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
στο εκπαιδευτικό σύστημα

1.3 Προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης
στην
προσχολική, πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση·

1.2 Αναβάθμιση Ποιότητας
Εκπαίδευσης

1.1
Μείωση
Πρόωρης
Εγκατάλειψης Σχολείου

Εκπαίδευσης 2014-2020

2014-2020

1ος Στρατηγικός Στόχος:

Ενδεικτικές ∆ράσεις

Στρατηγικοί Στόχοι Εκπαίδευσης

X

X

X

X

10α

X

X

10β

X

10γ

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

2

X

3

4

X

5

X

6

Θεματικοί Στόχοι 2014-2020

X

7

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X
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καινοτομίας»

«Ενίσχυση της έρευνας και της

4ος Στρατηγικός Στόχος:

εργασίας»

κατάρτισης με την αγορά

σύνδεση εκπαίδευσης και
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4.2
Βελτίωση
του
επενδυτικού κλίματος για
την Ε & Α

4.1 Ενίσχυση της έρευνας,
αύξηση της ποιότητας και
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
ερευνητικών ιδρυμάτων

3.3 Αύξηση της σύνδεσης
των
συστημάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης με την αγορά
εργασίας

3.2
Αναβάθμιση
των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναμικού

Χ

X

χ

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X
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5
5.

Λοιπά θέματα

Απασχόληση των Νέων
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΕ η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική
συνοχή αποτελούν στόχους της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν
τις βασικές μέριμνες των πολιτών της ΕΕ και αποτελούν τον πυρήνα της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020 για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» έχει θέσει ως στόχο το 75% των
ατόμων ηλικίας 20-64 ετών να απασχολείται ως το 2020. Η επιβράδυνση της
ανάπτυξης από τα μέσα του 2011, οι λιγότερο ευοίωνες προοπτικές για τι 2012 και
η διεύρυνση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών και
μεταξύ των περιφερειών, κατέστησαν ακόμη πιο φιλόδοξη την πρόκληση όσον
αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της
φτώχιας.
Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»1, όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»2 και «Νεολαία σε
κίνηση»3, καθώς και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth
Opportunities Initiative» / «Ευκαιρίες για τους Νέους»4, στοχεύουν στην
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων δίνοντας βάρος στη μετάβαση από την
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των
πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η ανακοίνωση της πολιτικής για την «Απασχόληση των Νέων» έχει σκοπό να
συμπληρώσει τις προτεραιότητες σχετικά με την απασχόληση παρέχοντας
μεσοπρόθεσμη πολιτική καθοδήγηση σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Αποτελεί συνέχεια των κατευθυντήριων
γραμμών για την απασχόληση, καθορίζει ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση
στην παρούσα συγκυρία και αποσκοπεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ
όλων των παραγόντων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε να
τεθούν σε κίνηση οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της ΕΕ θέτει σε κίνηση τους μοχλούς της, έτσι
ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη που συνοδεύεται από άφθονες θέσεις εργασίας,
τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην
αγορά εργασίας, και προχωρώντας και άλλο στην οδό μιας πραγματικής
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Απασχόληση των Νέων» (Youth Initiative)
θα προγραμματισθούν στοχευμένες δράσεις με στόχο τη στήριξη των νέων οι
οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό της συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, ήδη εκπονείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ Σχέδιο ∆ράσης
για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων για την στήριξη της απασχόλησης, την
προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Το συγκεκριμένο Σχέδιο ∆ράσης θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναμικού» «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση», «Εθνικό Αποθεματικό

1

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17ης Ιουνίου 2010
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 682 τελικό 23.11.2010)
3
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 477 τελικό 15.09.2010)
4
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2011 933 τελικό 20.12.2011)
2

1

Απροβλέπτων», «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ και των
ΠΕΠ. Η διαμόρφωση του όλου εγχειρήματος έγινε από τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το συντονισμό της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε
συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Το εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης
συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος
ζητήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη
συνεισφορά των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (μετά και την αναθεώρηση
τους) και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Αποτελεί δε σημαντικότατη
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα μεγάλο
τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη
δημιουργικότητα και καινοτομία των νέων
Κεντρικός στόχος του Σχεδίου ∆ράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων
πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:
1. ∆ημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους
προσόντα.
2. Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των
συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και
εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις
εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την
εκπαίδευση.
3. Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η
απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης,
συμβουλευτικής,
κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα
στο
ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.
4. Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με
έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής
για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα
προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης περιλαμβάνονται πράξεις του ΕΠ «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι
ωφελούμενοι αναμένεται να υπερβούν τις 250.000. Το προαναφερθέν ποσό είναι

2

μέρος των 154 εκατομμυρίων ευρώ που είναι και ο
των αντίστοιχων ενταγμένων πράξεων στο ΕΠΕ∆ΒΜ.

συνολικός προϋπολογισμός

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής για την «Απασχόληση των
Νέων», υπολογίζεται ότι θα διατεθούν μέσω του ΕΠΕ∆ΒΜ, περισσότερα από 100
εκατομμύρια ευρώ είτε στη συνέχιση/επέκταση υφιστάμενων δράσεων είτε σε
νέες δράσεις.
Οι δράσεις του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που συνεισφέρουν στο
πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης, χωρίζονται σε δράσεις οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες
(υφιστάμενες) και σε συνεχιζόμενες & νέες με τις οποίες θα ενισχυθεί περαιτέρω η
πολιτική για την «Απασχόληση των Νέων». Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
Υφιστάμενες ∆ράσεις


Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)



Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ



Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕ∆



Πρακτική Άσκηση Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (AΕΝ)



Γραφεία ∆ιασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΑΕ∆)



Γραφεία ∆ιασύνδεσης γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Γραφεία ∆ιασύνδεσης γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Συνεχιζόμενες & Νέες ∆ράσεις


Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης



Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)



Γραφεία ∆ιασύνδεσης γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Γραφεία ∆ιασύνδεσης γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)



Πρακτική Άσκηση Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (AΕΝ)



Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕ∆

Αναλυτικότερα στοιχεία για τις ενταγμένες (υφιστάμενες) πράξεις του ΕΠΕ∆ΒΜ που
συνεισφέρουν στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης, υπάρχουν στο Παράρτημα που
ακολουθεί.
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Πληροφόρηση & Δημοσιότητα
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το 2012 (κύρια σημεία)
Το έτος 2012, ανήκει στο μεσοδιάστημα εφαρμογής του προγράμματος (β’
φάση) και αποτελεί πρόδρομο της γ’ φάσης επικοινωνίας. Με δεδομένη τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και την παραπάνω φιλοσοφία προβολής δράσεων
με

χαρακτήρα

χρηστικής

πληροφόρησης

για

τον

ωφελούμενο

προγραμματίστηκε η συνέχιση προβολής δράσεων για τη συνολική ανάδειξη
του Νέου Σχολείου καθώς και για την ενίσχυση και σύνδεση της Εκπαίδευσης
και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Για το λόγο αυτό, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ


προέβη σε διαφημιστική καμπάνια για την παρέμβαση του «Νέου
σχολείου - Στήριξη σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα», δηλαδή για τη δημιουργία 961 ολοήμερων δημοτικών
σχολείων με αναβαθμισμένο πρόγραμμα όπου για πρώτη φορά σε αυτή
την

προγραμματική

διαφημιστικών

περίοδο

μέσων,

καθώς

θα

αξιοποιηθεί

πρόκειται

για

μίγμα
ένα

όλων
θεσμό

των
που

αντικατοπτρίζει αλλαγή φιλοσοφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Ελλάδας και χρήζει ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό


προέβη σε διαφημιστική καμπάνια για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
καθώς και για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας-που αποτελεί έργο
προτεραιότητας-

λόγω

της

προσφοράς

γνώσης

που

κράτα

τον

επωφελούμενο συνεχώς σε επαφή με την εποχή του.


συμμετείχε στην εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με θέμα
«Νεολαία σε Κίνηση»., στην Πάτρα,

διάρκειας τριών (3) ημερών

συνολικά, σε κομβική πλατεία, γεγονός που ενίσχυσε την προβολή και
τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί η
ετήσια εκδήλωση στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αποκόμιση επωφελέστερων
αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Στην ΕΥΔ
παραχωρήθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος (stand)



συμμετείχε σε εκδηλώσεις με στόχο την προβολή έργων κοινής
στόχευσης, όπως πχ συμμετοχή μελών των Μονάδων Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας και των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
των

Πανεπιστημίων

και

ΤΕΙ

στην

Ελληνική

Εβδομάδα

Επιχειρηματικότητας με παράλληλη ενθάρρυνση των φοιτητών για
παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών τους σε δυνητικούς επενδυτές
τους και ταυτόχρονα με έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου για τις
Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας


ενίσχυσε τη διαδικτυακή ροή πληροφόρησης με δημιουργία ιστοτόπων
προς

συγκεκριμένα

κοινά-στόχους.

Έτσι,

αποφασίστηκε

να

δημιουργηθεί
o

ιστοχώρος (http://careers.edulll.gr) για τα στελέχη των Δομών
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Γραφείων Διασύνδεσης, των
Μονάδων

Καινοτομίας

και

Επιχειρηματικότητας

και

των

Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ ώστε να ενημερώνονται για αρθρογραφία από την Ελλάδα και
το εξωτερικό για ζητήματα αγοράς εργασίας, συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας,

πρακτικής

άσκησης,

καινοτομίας

και

επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα για να ενημερώνουν για τις
δράσεις και τις εκδηλώσεις τους
o

ιστότοπος με στόχο τη διαδικτυακή προβολή, μέσω σχετικών
video

ανθρώπινων

ιστοριών

των

συμμετεχόντων

και

επωφελούμενων (των πραγματικών "πρωταγωνιστών") των έργων
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (υπό κατασκευή)
o

υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας μέσα από
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με την υποστήριξη Ειδικού
Συμβούλου μετά την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού (σε
φάση προετοιμασίας)

 τέλος, συνεχίζονται όλες οι δράσεις για το μεσοδιάστημα εφαρμογής του
Προγράμματος όπως περιγράφεται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης.

