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ΑΝ

Ανάγκη

ΑΠ

Άξονας Προτεραιότητας
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Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΓΣ

Γενικός Στόχος

ΔΑδ

Δείκτης Αποδοτικότητας

Δαλ

Δείκτης Αποτελεσματικότητας

ΔΠΠ/Υ

Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης/ Υποέργου

ΕΑΣ

Εθνική Αρχή Συντονισμού

ΕΑΠΑΠ

Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων

ΕΕ

Ενότητα Εργασιών

ΕΕΠ

Έγγραφα Εξειδίκευσης Προγράμματος

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΜΠ

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

ΕΠΕΔΒΜ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΠΕΑΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση»

ΕΠΕΔΒΜ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΕΣ

Ειδικός Στόχος

ΕΣΑ

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΔ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
ΕΥΣΕΚΤ
ΕΥΣΣΑΑΠ

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων

ΚΠ

Κατηγορία Πράξης

ΚΠΣ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΟΚΓ

Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

ΝΔ

Επιχειρησιακού

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΕΦΔ

ΚΣΚΓ

του

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής
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Νομικές Δεσμεύσεις
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Απασχόληση
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ΟΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΠΔ

Προγραμματικές Δεσμεύσεις

Π/Υ

Προϋπολογισμός

ΣΑ

Σύμβουλος Αξιολόγησης

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 20072013

ΤΔΠ/Υ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης / Υποέργου

ΦΥ

Φυσική Υλοποίηση

ΦΣ

Φυσικός Στόχος
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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
€.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 21 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Εισαγωγή
Το παρόν παραδοτέο ΠΓ αποτελεί το τέταρτο παραδοτέο που εκπονεί ο Σύμβουλος
Αξιολόγησης (ΣΑ), σύμφωνα με την από 09.02.2011 υπογραφείσα σύμβαση, για
λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ), στο πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος
Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)
“Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”».
Το αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου του ΣΑ αφορά στην εκπόνηση έκθεσης σε σχέση
αφενός με την αποτίμηση τη συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του
ΕΠΕΔΒΜ, της αξιολόγησης του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων καθώς της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του προγράμματος αφετέρου με
την εξαγωγή και διατύπωση συμπερασμάτων που οδηγούν σε πρόταση αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Τέλος σημαντικό
μέρος της παρούσας έκθεσης αποτελεί το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Το παρόν παραδοτέο διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια:
Η εισαγωγή περιλαμβάνει το αντικείμενο και τους στόχους του έργου της έκθεσης.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των εργασιών της αξιολόγησης
ως προς την αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στον τομέα της
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, η αξιολόγηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής
του καθώς και η αξιολόγηση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ.
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτιμά την ορθότητα και την αξιοπιστία του συστήματος Ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, επικαιροποιεί την ποσοτικοποίηση των στόχων αυτών
και των δεικτών του Προγράμματος, υπολογίζει τη δημιουργούμενη απασχόλησης και τέλος
αξιολογεί τον τρόπο παρακολούθησης των δεδομένων του Παραρτήματος 23 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην χρηματοοικονομική πορεία του ΕΠΕΔΒΜ αξιολογώντας
την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προγράμματος. Παρουσιάζει τη
συνδυαστική απεικόνιση της αποτελεσματικότητας – απορρόφησης – αποδοτικότητας και
καταλήγει σε εκτιμήσεις οικονομικότητας υλοποίησης παραθέτοντας τις αποκλίσεις μεταξύ
αρχικού σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος
Το τέταρτο κεφάλαιο συγκεντρώνει τις απαντήσεις στα ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα
όπως αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο της ανάλυσης της Οριζόντιας Εφαρμογής και
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Συμμόρφωσης με τις Αρχές α) της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, β) της Μη
Διάκρισης και γ) της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία, της συμβολής του
ΕΠΕΔΒΜ στη Χωρική Διάσταση καθώς και της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με
τις Αρχές της EQUAL
Το πέμπτο κεφάλαιο επιχειρεί μια συνολική, συγκροτημένη και τεκμηριωμένη δέσμη
προτάσεων αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ. Η προτεινόμενη αναθεώρηση βασίζεται αφενός
στην ανάλυση της γενικής κοινωνικοοικονομικής κατάσταση της χώρας και των
εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων/ μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, αφετέρου στις εκτιμήσεις που προέκυψαν από την
ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και της αποτελεσματικότητας του
Προγράμματος στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης
Τέλος στο Παράρτημα παρατίθενται πίνακες συνάφειας, χρηματοοικονομικής υλοποίησης/
αποτελεσματικότητα/ αποδοτικότητας ενταγμένων πράξεων και το Αναθεωρημένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο οποίο έχουν
περιληφθεί οι τροποποιήσεις που έχουν προκύψει από την παρούσα αξιολόγηση.
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1

Αποτίμηση της Συνεχιζόμενης Ορθότητας και
Συνέπειας της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

1.1

Επικαιροποίηση
Κατάστασης

της

Ανάλυσης

της

Υφιστάμενης

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί:


η επανεξέταση και η επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT τόσο του ΕΠΕΔΒΜ όσο και
της Ex- Ante Αξιολόγησής του



η αποτίμηση της συνεχιζόμενης εγκυρότητας της ιεράρχησης των αναγκών, βάσει των
οποίων έχει διαμορφωθεί η στρατηγική του ΕΠΕΔΒΜ.

Η ανάλυση θα ακολουθήσει την εξής μεθοδολογία:
1. Αρχικά θα παρουσιαστεί η σύνοψη των υφιστάμενης γενικής οικονομικής και
κοινωνικής κατάστασης της χώρας με την καταγραφή των ποσοτικών δεδομένων
που την προσδιορίζουν (Ενότητα 1.1.1).
2. Στη συνέχεια θα αποτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με επικέντρωση στις εξελίξεις που
ακολούθησαν την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ (Ενότητα 1.1.2).
3. Με βάση τα δεδομένα αυτά θα διενεργηθεί επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT του
ΕΠΕΔΒΜ (Ενότητα 1.1.3).
4. Τέλος, θα αποτυπωθεί η συνθετική διάγνωση όπου θα επιχειρηθεί μία πρώτη
συσχέτιση αναγκών, προτεραιοτήτων-κατευθύνσεων και παρεμβάσεων, όπως
προδιαγράφονται στο ΕΠΕΔΒΜ. Σκοπός της θα είναι η συνθετική επεξεργασία των
ευρημάτων των προηγούμενων εργασιών, προκειμένου να θεμελιωθούν η τελική
επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT και η συνεχιζόμενη εγκυρότητα της κατάταξης
των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με το ΕΠΕΔΒΜ .

1.1.1

Επικαιροποίηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης

(α) Γενική Οικονομική Κατάσταση της Χώρας
Από το 2010 η Ελλάδα πλήττεται από βαθειά δημοσιονομική κρίση με αποτέλεσμα να
ενταχθεί σε μηχανισμό στήριξης, αποτελούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση - την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την αντιμετώπιση
του ελλείμματος και του χρέους. Παράλληλα, η δημοσιονομική κρίση συνοδεύεται από
παρατεταμένη και έντονη φάση ύφεσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη των Βασικών Οικονομικών Δεικτών διαμορφώνεται ως εξής:
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Το ΑΕΠ, σε αντίθεση με την αυξητική πορεία που είχε από το 2001 έως και το 2008, πλέον
βαίνει μειωμένο. Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
για το έτος 2010 (έκδοση Απρίλιος 2011), το ΑΕΠ μειώθηκε το 2010 κατά 4,5%
επηρεαζόμενο αποκλειστικά από την εγχώρια ζήτηση – συγκεκριμένα την υποχώρηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,5%, της δημόσιας κατανάλωσης κατά 6,5% και των
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά 16,5%.
Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (έκδοση
Νομισματική Πολιτική – Ενδιάμεση Έκθεση 2011) για το 2011 είναι ότι θα υποχωρήσει κατά
περίπου 5,5% (ή λίγο περισσότερο) και επιπλέον για το 2012 η ύφεση αναμένεται να
συνεχιστεί με ρυθμό της τάξεως του 2,8%, ενώ η ανάκαμψη μετατίθεται για το 2013, με
αύξηση του ΑΕΠ που δεν θα υπερβαίνει το 1%. Με βάση τις προβλέψεις αυτές η Ελλάδα το
2012 θα διανύσει το τέταρτο συνεχόμενο έτος ύφεσης.
Διάγραμμα 1.1-1 Εξέλιξη του ΑΕΠ 2001-2010

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 (% μεταβολή)
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δις €)
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (% μεταβολή)

2001
4,2
146,4
7,4

2002
3,4
156,6
7

2003
5,9
172,4
10,1

2004
4,4
185,3
7,4

2005
2,3
193
4,2

2006
5,5
208,9
8,2

2007
3
222,8
6,6

2008
-0,2
232,9
4,6

2009
-3,2
231,6
-0,5

2010
-3,5
227,3
-1,9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Απασχόληση – Ανεργία
Σύμφωνα, με την ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2010, η
απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν μειωμένη κατά 4% έναντι του αντίστοιχου
τριμήνου του 2009, υποδηλώνοντας την απώλεια 180 χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ το
ποσοστό ανεργίας το ίδιο τρίμηνο έφθασε το 14,2% του εργατικού δυναμικού. Ως εκ
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τούτου, η μέση ετήσια μείωση της απασχόλησης (-2,7%) ήταν μικρότερη από τη μείωση του
ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και η παραγωγικότητα κατά 1,8%.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (έκδοση Νομισματική Πολιτική –
Ενδιάμεση Έκθεση 2011), η μέση μείωση της απασχόλησης είναι της τάξεως του 5,5% για το
έτος 2011 και το μέσο ποσοστό ανεργίας πλησιάζει το 17%, ενώ το 2012 μπορεί να υπερβεί
το 18%.
Στον πίνακα που ακολουθεί καθώς και στα αντίστοιχα διαγράμματα παρατίθενται,
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, η εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων, των ανέργων,
των οικονομικά μη ενεργών και το ποσοστό ανεργίας για τα έτη 2005 έως 2010 κατά το
μήνα Αύγουστο.
Διάγραμμα 1.1-2 Εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων, των ανέργων, των
οικονομικά μη ενεργών για τα έτη 2005-2010
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Διάγραμμα 1.1-3 Εξέλιξη του ποσοστού της ανεργίας για τα έτη 2005 έως 2010

Πίνακας 1.1-1
Εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων, των ανέργων, των
οικονομικά μη ενεργών και του ποσοστού της ανεργίας για τα έτη 2005-2010
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΕΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.390.548

4.499.488

4.549.954

4.608.779

4.564.246

4.398.890

483.276

425.265

372.090

354.727

452.706

613.108

4.238.611

4.239.746

4.289.300

4.274.297

4.255.326

4.298.958

9,9

8,6

7,6

7,1

9,0

12,2

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι απασχολούμενοι τον Αύγουστο του 2010 μειώθηκαν
κατά 165.356 άτομα σε σχέση με 12 μήνες πριν (ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 3,6%), αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας από 9,0% σε 12,2% (αύξηση 35,6%). Συγκρίνοντας
δηλαδή τους αριθμούς που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα για τα έτη 2005 και 2010,
παρατηρείται ότι οι απασχολούμενοι, έπειτα από μια σταδιακή αύξηση μέχρι το 2008, την
τελευταία διετία μειώνονται επαναφέροντας το πλήθος τους στα ίδια επίπεδα περίπου με
το έτος 2005. Αντίστροφη πορεία ακολούθησε η ανεργία την εν λόγω εξαετία, με σημαντική
αύξηση κατά το 2010 και με δραματική επιδείνωση της κατάστασης κατά το 2011 με
ποσοστό 16,3% ανεργίας κατά το β’ τρίμηνο 2011 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ).
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ο Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή παρουσίασε μέση αύξηση πληθωρισμού για το έτος 2011 της τάξης του 3,7%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2009. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των
καταναλωτών μειώνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό που αυξάνεται ο
τιμάριθμος. Ο λόγος είναι ότι εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις σε
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βασικά είδη και υπηρεσίες ευρείας κατανάλωσης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
ΕΣΥΕ, τον Μάρτιο του 2010 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2009 παρατηρείται αύξηση 51%
στην τιμή της βενζίνης, 28,4% στα τέλη κυκλοφορίας και στα διόδια και 39,2% στο
πετρέλαιο θέρμανσης.
Διάγραμμα 1.1-4 Μέσος Ετήσιος Πληθωρισμός περιόδου 2007-2011 (Οκτώβριος) (Έτος
βάσης: 2009=100,0)

Διάγραμμα 1.1-5 Μεταβολή (%) μέσου δείκτη δωδεκαμήνου με αντίστοιχο δείκτη
προηγούμενου δωδεκαμήνου περιόδου 2007-2011 (Οκτώβριος) (Έτος βάσης: 2009=100,0)

Πίνακας 1.1-2
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, περιόδου 2007-2011 (Οκτώβριος)
(Έτος (βάσης : 2009=100,0)
Οκτώβριος
2007
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Μέσος Ετήσιος Πληθωρισμός
Μεταβολή
(%)
μέσου
δείκτη
δωδεκαμήνου με αντίστοιχο δείκτη
προηγούμενου δωδεκαμήνου

94,86

98,80

100,00

104,71

109,56

2,9

4,2

1,2

4,7

3,7

Σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, κάτω του 1,5%, προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει το μέσο
επίπεδο του πυρήνα του πληθωρισμού. Χωρίς την επίπτωση των αυξήσεων των έμμεσων
φόρων ο πυρήνας του πληθωρισμού θα διαμορφωθεί ακόμη χαμηλότερα, κατά μέσο όρο
κάτω από το 1%, ενώ τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ήταν
αρνητικός. Στις εξελίξεις αυτές προβλέπεται ότι θα συμβάλουν η σταδιακή εξασθένηση της
επίπτωσης που έχουν οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων, καθώς και η συνεχιζόμενη μείωση
τόσο της ζήτησης, όσο και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, ιδίως στον
επιχειρηματικό τομέα. Το ίδιο αποτέλεσμα αναμένεται να έχει και η ενίσχυση του
ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς θα προχωρεί η εφαρμογή των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μέσες ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών στο
σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 2,7%.
(β) Κοινοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας του ΟΠΣ, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από την έναρξη του ΕΣΠΑ έως τις 31/10/2011, η πορεία
εξέλιξης της υλοποίησής του συνοψίζεται στα ακόλουθα:


Το ποσοστό των ενταγμένων Έργων των Τομεακών και των Περιφερειακών
Προγραμμάτων ανέρχεται σε 84,41% και 102,77% αντίστοιχα, το οποίο προκύπτει από
το κλάσμα της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των Ενταγμένων Έργων προς
τη

Συγχρηματοδοτούμενη

Δημόσια

Δαπάνη.

Στην

αντίστοιχη

κατηγορία

το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρουσιάζει ποσοστό
ενταγμένων Έργων 66,01%, γεγονός που αποδεικνύει σχετική υστέρηση.


Το ποσοστό των Νομικών Δεσμεύσεων των Τομεακών και των Περιφερειακών
Προγραμμάτων ανέρχεται σε 46,20% και 63,11% αντίστοιχα, το οποίο προκύπτει από το
κλάσμα της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης Νομικών Δεσμεύσεων προς τη
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη. Στην αντίστοιχη κατηγορία το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρουσιάζει ποσοστό ενταγμένων
Έργων 43,86%, το οποίο βρίσκεται αρκετά κοντά στο συνολικό ποσοστό των
ενταγμένων Έργων (66,01%) και δικαιολογείται από το γεγονός ότι στο εν λόγω
Πρόγραμμα υπάρχουν πολλά Έργα που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα από τους
Δικαιούχους.



Το ποσοστό των Πραγματοποιηθεισών Δαπανών των Τομεακών και των Περιφερειακών
Προγραμμάτων ανέρχεται σε 23,44% και 33,11% αντίστοιχα, το οποίο προκύπτει από το
κλάσμα των Πραγματοποιηθεισών Δαπανών προς τη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια
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Δαπάνη. Στην αντίστοιχη κατηγορία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» παρουσιάζει ποσοστό απορρόφησης 21,33% (28/11/2011).
Διάγραμμα 1.1-6 Εξέλιξη Υλοποίησης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων

Διάγραμμα 1.1-7 Ποσοστό Ενταγμένων Έργων, Νομικών Δεσμεύσεων και
Πραγματοποιηθεισών Δαπανών των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων

Όπου:
01

Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση
Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Π.Ε.Π. Αττικής

Σύμφωνα με την έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος ‘Νομισματική Πολιτική – Ενδιάμεση
Έκθεση 2011’ (Νοέμβριος 2011), 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. Όμως μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου 2011 εισέρρευσαν συνολικά 1,3 δις ευρώ, με αποτέλεσμα, βάσει
προσωρινών στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων
των διαρθρωτικών ταμείων να προσεγγίσει το 28% της κοινοτικής χρηματοδότησης της
περιόδου 2007-2013, δηλαδή ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο
της ΕΕ των 27 κρατών μελών. Όπως επισημαίνει η 5η έκθεση Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το γεγονός αυτό αντανακλά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στη διαχείριση του
ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης των κοινοτικών
πόρων. Στην αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και κυρίως στην
αποτελεσματική χρήση τους θα συμβάλουν οι πρόσφατες αποφάσεις για αύξηση του
ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και
συνολική μείωση της δημόσιας συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ με αντίστοιχη προεκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων, ο ενισχυμένος ρόλος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η εφαρμογή ενός συνολικού προγράμματος
τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Η μέγιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των κοινοτικών πόρων θα
διευκολυνθεί από τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
για την κατεύθυνση των πόρων του ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη
στήριξη των εξαγωγών, της καινοτομίας και της έρευνα, καθώς και την αντιμετώπιση της
ανεργίας. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2013 οι άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στο πλαίσιο
της ΚΑΠ θα διατηρούνται σε γενικές γραμμές ως έχουν και θα κυμαίνονται περί τα 2,5 δις.
ευρώ ετησίως. Κατά συνέπεια, οι συνολικές καθαρές μεταβιβάσεις πόρων από την ΕΕ το
2011 (τρέχουσες και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις μείον αποδόσεις στον Κοινοτικό
Προϋπολογισμό) θα διαμορφωθούν σε ταμειακή βάση στα 3,5 δις ευρώ περίπου, έναντι 2,6
δις Ευρώ το 2010. Όσον αφορά την προοπτική μετά το 2013, οι συνολικές μεταβιβάσεις
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κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα (διαρθρωτικές δράσεις και μεταβιβάσεις προς τον
αγροτικό τομέα) θα περιοριστούν και θα χορηγούνται με εντελώς διαφορετικούς όρους,
όπως διαφαίνεται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κοινοτικό
Προϋπολογισμό (ΚΠ) της περιόδου 2014-2020.
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Πίνακας 1.1-3

Πορεία Υλοποίησης του ΕΣΠΑ

(Εθνική+Κοινοτική)
(€)

Συγχρ/νη Δημόσια
Δαπάνη
Ενταγμένων Έργων
(Εθνική+Κοινοτική)
(€)

Ποσοστό
Ενταγμένων
Έργων
(%)

Συγχρ/νη Δημόσια
Δαπάνη Νομικών
Δεσμεύσεων
(Εθνική+Κοινοτική)
(€)

Ποσοστό
Νομικών
Δεσμεύσεων
(%)

Πραγμ/σες
Δαπάνες Συγχρ/νη
ΔΔ
(Εθνική+Κοινοτική)
(€)

1

2

3=2/1

4

5=4/1

6

Ποσοστό
Πραγμ/σων
Δαπανών
(Συγχρ/νη ΔΔ
Εθνική+Κοινοτική)
(%)
7=6/1

2.117.647.060

2.462.678.602

116,29%

444.718.784

21,00%

249.307.235

11,77%

4.353.130.430

4.352.251.058

99,98%

2.707.864.842

62,21%

1.209.772.571

27,79%

1.518.823.530

1.519.788.644

100,06%

1.311.921.150

86,38%

787.905.405

51,88%

1.011.764.706

588.767.153

58,19%

265.709.331

26,26%

184.366.441

18,22%

2.825.333.333

1.661.101.320

58,79%

886.998.728

31,39%

548.939.898

19,43%

2.058.000.000

1.358.572.763

66,01%

902.543.236

43,86%

356.529.455

17,32%

631.000.000

288.881.495

45,78%

106.178.300

16,83%

56.534.168

8,96%

225.882.353

211.582.600

93,67%

185.263.529

82,02%

61.875.354

27,39%

3.147.058.824

3.315.865.082

105,36%

2.085.249.942

66,26%

1.037.810.414

32,98%

1.075.294.118

1.004.369.536

93,40%

508.901.112

47,33%

290.561.345

27,02%

1.140.000.178

1.434.864.249

125,87%

867.756.471

76,12%

407.257.232

35,72%

1.393.235.294

1.817.660.240

130,46%

1.157.495.081

83,08%

603.541.955

43,32%

Συγχρ/νη Δημόσια
Δαπάνη
ΚΩΔ.
ΕΠΕΔΒΜ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη
Ε.Π.
Ενίσχυση
της
Προσπελασιμότητας
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού
Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση
Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση
Ε.Π.
Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής
Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου
Π.Ε.Π. Αττικής

2.868.235.295

2.318.042.189

80,82%

1.454.602.257,00

50,71%

847.487.816

29,55%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ (01-08)

14.741.581.412,00

12.443.623.635,00

84,41%

6.811.197.900,00

46,20%

3.455.230.527,00

23,44%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (09-13)

9.623.823.709,00

9.890.801.296,00

102,77%

6.074.004.863,00

63,11%

3.186.658.762,00

33,11%

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ Ημερομηνία Αναφοράς:31/10/2011
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(γ) Επίδραση του Καλλικράτη στην Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση της Χώρας
Σημαντική εξέλιξη με άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση δράσεων του τομέα της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, είναι η ριζική αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση της
χώρας που θεσμοθετήθηκε με Νόμο και υλοποιείται με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Συγκεκριμένα, η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης») θεμελιώνει την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δημιουργεί
λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, μεταφέρει την άσκηση αρμοδιοτήτων στο
προσφορότερο

επίπεδο,

εξυπηρετώντας

τις

αρχές

της

εγγύτητας

και

της

αποτελεσματικότητας, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του
κεντρικού κράτους, εναρμονίζει τις διοικητικές λειτουργίες της Ελλάδας με τις δομές και την
πρακτική που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας με στόχο
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή του Καλλικράτη συνοψίζονται στα
ακόλουθα:


Τα 6.000 ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις των Δήμων περιορίστηκαν σε λιγότερα από 2.000



Τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοτικών
επιχειρήσεων των ΟΤΑ μειώθηκαν σε 20.000



Οι εκλογές πλέον γίνονται κάθε (5) χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές



Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον
αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται, όχι
μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013



Οι Δήμοι απέκτησαν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα όπως η έκδοση
οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και επαγγελματικές άδειες



Οι Περιφέρειες απέκτησαν ευρύτατες αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται από
υπουργεία



Τέθηκαν προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τους ΟΤΑ ώστε να
αποφευχθούν στο μέλλον περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων



Καθορίστηκε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπάχθηκαν οι υπερχρεωμένοι
Δήμοι



Οι δαπάνες όλων των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και όλων των νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων τους υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου



Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί γενικευμένο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας
σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ την οποία συνάπτουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και
τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους



Ο ελεγκτής νομιμότητας, που προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία. Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
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Κάθε αρμοδιότητα, κάθε εξουσία πάει στο εγγύτερο δυνατό σημείο για τον πολίτη. Σε
κάθε συνενούμενο Δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών ενώ προβλέπεται
αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις



Θεσμοθετήθηκαν αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα.



Συστήθηκαν παντού Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που αντικατέστησαν τα
σημερινά Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα



Οι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών.



Καθιερώθηκε ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» σε κάθε
Δήμο και Περιφέρεια με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη
διασφάλιση της αμεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, την βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση
αιρετών οργάνων του δήμου και της περιφέρειας από την συσσώρευση αιτημάτων και
παραπόνων των πολιτών



Στους Δήμους και τις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία παρέχει
τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και
ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας



Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα 1.200 επιπλέον «Δημοτικά e-ΚΕΠ»



Συστήνεται αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε
άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στους δήμους ή στα ΚΕΠ



Εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του Δημότη» για την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του
πολίτη και έκδοση πιστοποιητικών αλλά και για συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα



Για κάθε όργανο των Δήμων, και όλων των Νομικών Προσώπων τους εισάγεται
υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους στο διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι
εκτελεστή.

Συνέπεια του Προγράμματος «Καλλικράτης» με άμεση επίπτωση στην υλοποίηση δράσεων
στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης είναι η δημιουργία λιγότερων Σχολικών
Επιτροπών (σε αντιστοιχία με τους λιγότερους Δήμους) που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο
αριθμό σχολικών μονάδων.

1.1.2

Υφιστάμενη Κατάσταση και Εξελίξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης
και Δια Βίου Μάθησης

Η αναλυτική επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης (Ενότητας 1 του εγκεκριμένου
ΕΠΕΔΒΜ) παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης. Τα βασικά
συμπεράσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Από τον Οκτώβριο του 2007, οπότε το ΕΠΕΔΒΜ υποβλήθηκε επισήμως, έχουν υπάρξει
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης που μπορούν να
ταξινομηθούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
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σημαντικές θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές που συσχετίζονται άμεσα με τους
στόχους του ΕΠΕΔΒΜ και



μεταβολές των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που διαφοροποιούν το
περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ

Συγκεκριμένα:
(Α) Θεσμικές και Διαρθρωτικές Αλλαγές
Κατά την περίοδο που ακολούθησε την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές και ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, οι
κυριότερες των οποίων παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια (σημειώνεται ότι δεν
καταγράφονται οι θεσμικές αλλαγές που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν ή τροποποιήθηκαν
από νεότερα θεσμικά κείμενα):


Με το Νόμο 3518/2007 θεσπίζεται η υποχρεωτική φοίτηση ενός έτους στο
νηπιαγωγείο (άρθρο 73) στην προσχολική αγωγή.



Ο Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»
ρυθμίζει το εθνικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.). Το πρόγραμμα
αναφέρεται σε δραστηριότητες που σκοπεύουν να προάγουν αποτελεσματικά και
συστηματικά την έρευνα και την τεχνολογία, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες
καινοτομίας. Με το νόμο καθορίζονται και οι διαδικασίες για την επίτευξη των
προαναφερόμενων σκοπών. Οι θεσμοί και το όργανα για τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή της πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας είναι: Η Διακυβερνητική Επιτροπή για
την έρευνα και τη τεχνολογία, ο υπουργός Ανάπτυξης, το Εθνικό Συμβούλιο έρευνας και
τεχνολογίας, ο Εθνικός Οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας. Ο υπουργός Ανάπτυξης
καθορίζει με κοινές αποφάσεις θέματα και ζητήματα που αναφέρονται στην υποδομή
έρευνας και τεχνολογίας, στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ενέργειας,
καθώς επίσης και στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς. Ο
νόμος περιέχει επίσης διατάξεις που σχετίζονται με την κινητικότητα των εργαζομένων
και θέματα σχετικά με το προσωπικό που στελεχώνει τους ανωτέρω οργανισμούς
(αποδοχές, καθήκοντα των εργαζομένων, διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού
προσωπικού).



Με το Ν. 3699/2008 για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές

εκπαιδευτικές

ανάγκες»

επικαιροποιούνται,

κωδικοποιούνται

και

συμπληρώνονται προηγούμενες διατάξεις. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ο υποχρεωτικός
χαρακτήρας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της
υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και προσδιορίζεται η ελάχιστη
διάρκειά της, ενώ προάγεται η ουσιαστική και λειτουργική υποστήριξη του στόχου της
συνεκπαίδευσης. Εισάγεται ο θεσμός της «πρώιμης παρέμβασης» για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές
ικανότητες και ταλέντα για ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Θεσμοθετείται η
διαφορική διάγνωση και προσδιορίζονται με ακρίβεια οι σχετικές διαδικασίες και οι
φορείς

διάγνωσης

ειδικών
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Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕΔΔΥ) για τα οποία περιγράφεται με σαφήνεια η στελέχωση, η λειτουργία και οι
αρμοδιότητές τους.


Με το Νόμο 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται μεταξύ άλλων,
θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από
Επαγγελματικό Λύκειο.



Ο Ν. 3794/2009 «Θέματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» αφορά θέματα προσωπικού, μετεγγραφών,
εισαγωγής ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καθώς και ρυθμίσεις για τα
Π.Μ.Σ. και τις κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα των Π.Μ.Σ.
του Διεθνούς Πανεπιστημίου.



O Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τον τρόπο διορισμού και πρόσληψης των εκπαιδευτικών στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο επιλογής στελεχών της
εκπαίδευσης, θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων, τον προγραμματισμό
και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, θέματα που
αφορούν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέματα ΑΕΙ, θέματα εγγραφών
στα ΕΠΑΛ κ.λπ.



Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» εισάγει στο
χώρο της Διά Βίου Μάθησης ένα νέο μοντέλο οργάνωσης που προσαρμόζει την
ελληνική πραγματικότητα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Με το νόμο ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης μέσω της αναγνώρισης
εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης
και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη δια βίου
μάθηση πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τα θέματα που
αφορούν τις δράσεις δια βίου μάθησης των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Η άτυπη μάθηση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου μόνο κατά το
μέρος που αφορά την αναγνώριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της.



Ο Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» καταργεί, μεταξύ
άλλων το καθεστώς των μετεγγραφών και καθιερώνει τον ειδικό αριθμό εισακτέων
υποψηφίων που είχαν παλαιότερα δικαίωμα μετεγγραφής.



Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» πραγματοποιούνται ριζικές αλλαγές στο χώρο της Τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης με κυριότερες: την καθιέρωση του Συμβουλίου του Ιδρύματος με
συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων, την εφαρμογή του αυτοδιοίκητου και τη
θέσπιση του Οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού σε κάθε ίδρυμα, την
καθιέρωση του Συνηγόρου του Φοιτητή, την αξιολόγηση των καθηγητών, την
καθιέρωση του θεσμού των Κέντρων Αριστείας, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός
ενιαίου ΝΠΙΔ σε κάθε ΑΕΙ για την διαχείριση και αξιοποίηση πόρων, τη ρύθμιση
θεμάτων για την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.ά.


Με το Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
ρυθμίζεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για:
α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του
πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου,
β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ελλήνων μαθητών στο
εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την
ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και της
συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης,
γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της
ιστορίας, της γνώσης και της εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και την
αξιοποίησή τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος,
δ) την αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ όλων των κοινοτήτων της
ελληνικής διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό,
ε) την οικοδόμηση, παγκόσμιων δικτύων ελληνικής παιδείας με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, με στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλλαγή
και δράση,
στ) την αναβάθμιση των μονάδων, που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιμη ένταξη των μαθητών τους στη χώρα υποδοχής,
ζ) την υποστήριξη των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που εντάσσονται ή
συνδέονται θεσμικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και
αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκπαίδευσης.



Με βάση το υπό εκπόνηση σχέδιο νόμου για την «Οργάνωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης» προβλέπονται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές
στις δομές αποκεντρωμένης διοίκησης της εκπαίδευσης:
α)

καταργούνται

τα

γραφεία

εκπαίδευσης

και

οι

αρμοδιότητές

τους

αναλαμβάνονται κυρίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
β) ανακατανέμονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε να αντιστοιχούν στο νέο
διοικητικό χάρτη της χώρας με βάση τον «Καλλικράτη» και να εξυπηρετούν πιο
αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης της εκπαίδευσης,
γ) συγχωνεύονται οι υπάρχουσες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε ενιαίες «Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»,
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δ) δημιουργείται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης νέα διοικητική μονάδα, το «Τμήμα
Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου».


Οι βασικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον τομέα της έρευνας με το νέο νόμο
για την Έρευνα που προωθείται από το ΥΠΔΒΜΘ, μεταξύ άλλων είναι: η θεσμοθέτηση
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για την έρευνα ο οποίος θα συνδέεται με το
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας &
Τεχνολογίας, ο αποτελεσματικότερος συντονισμός της διαδικασίας χάραξης της
πολιτικής για την έρευνα με τη συμβολή όλων των αρμόδιων Υπουργείων, η ανάληψη
συντονιστικού ρόλου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η βελτίωση
της αυτονομίας των ερευνητικών κέντρων, η δημιουργία μηχανισμών σύνδεσης
χρηματοδότησης

και

αξιολόγησης

των

ερευνητικών

κέντρων,

η

προώθηση

ενοποιημένου χώρου έρευνας και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
(Β) Μεταβολές των Βασικών Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεικτών
Οι κυριότερες εξελίξεις που καταγράφονται σε σημαντικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς
δείκτες που προσδιορίζουν τον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης
εξετάζονται στη συνέχεια σε σχέση με:


τον αριθμό των σχολικών μονάδων



την τριτοβάθμια εκπαίδευση



τους δείκτες του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»



το Πρόγραμμα PISA

Σχολικές Μονάδες
Το σχολικό έτος 2011-2012 το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
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 μονάδων. 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. Συνολικά
συγχωνεύτηκαν 1.933 σχολεία και προέκυψαν 877 νέα, από το σύνολο των περίπου 16.000
σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια γενικά και τεχνικά) που
υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώθηκαν 1.523
σχολεία και προέκυψαν 672 νέα σχολεία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνενώθηκαν
410 σχολεία και προέκυψαν 205 νέα συγκροτήματα. Μετά τις συνενώσεις, βάσει στοιχείων
του Υπουργείου, δεν επέρχεται αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του
μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της
πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά
στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, ο συνολικός
αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν
ελάχιστες περιπτώσεις - 6 Πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα
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σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω,
αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.
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. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το
έτος 2009-2010 ο αριθμός των δημοτικών σχολείων ήταν 5.075, των γυμνασίων 1.873 και
των γενικών λυκείων 1.265. Μετά τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβαθμίσεις των
σχολικών μονάδων, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων
Α΄θμιας και Β΄θμιας του ΥΠΔΒΜΘ, ο αριθμός των δημοτικών ανέρχεται σε 4.590 σχολικές
μονάδες, των γυμνασίων σε 1.717 και των γενικών λυκείων σε 1.053, νούμερα που
μεταφράζονται σε ποσοστά μείωσης κατά 9,6%, 8,3% και 16,8% αντίστοιχα για τις τρεις
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των φοιτητών έχει μειωθεί σε ποσοστό περίπου 3% σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Eurostat για τα έτη 2008-2009 σε σχέση με τα έτη 2004-2005. Η
μείωση αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση των σπουδαστών ΤΕΙ (περίπου 19,5%) με
σχετικά μικρή αύξηση του αριθμού των προπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίων για τα ίδια
έτη. Από την άλλη, εντυπωσιακή είναι η αύξηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών
φοιτητών για τα προαναφερθέντα έτη, το ποσοστό της οποίας ξεπερνάει το 40%. Σε σχέση
με το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, το έτος 2009-2010 ο αριθμός των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων των ΑΕΙ παρέμεινε ο ίδιος, ενώ ο αριθμός των τμημάτων αυξήθηκε.
Βασικοί Δείκτες Στοχοθεσίας Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»
Σχολική διαρροή και ολοκλήρωση λυκείου
H έννοια της σχολικής διαρροής αναφέρεται ως η οριστική εγκατάλειψη του σχολείου πριν
την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας που κατά κανόνα θεωρείται απαραίτητη για
το μαθητή αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Κατά μία στενότερη έννοια, ως σχολική
διαρροή ορίζεται η εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (ISCED 2). Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι
9ετούς διάρκειας, ξεκινά δηλαδή στην Α’ τάξη του Δημοτικού και ολοκληρώνεται με την
αποφοίτηση από την Γ’ Γυμνασίου, στον παραπάνω ορισμό εντάσσονται όσοι εγκατέλειψαν
το σχολείο πριν την απόκτηση του απολυτηρίου Γυμνασίου.
To έτος 2000 το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που είχε εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο
ήταν περίπου 20%, και για το λόγο αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας τέθηκε
ο στόχος για τη μείωση του ποσοστού αυτού στο μισό τουλάχιστον μέχρι το 2010. Στην
Ελλάδα, το ποσοστό σχολικής διαρροής του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει
ολοκληρώσει το επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κατώτερης
βαθμίδας και δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση ή κατάρτιση μειώθηκε κατά 24,7% το 2010
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σε σχέση με το 2000, ποσοστό μεταβολής μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ27 το
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 19,8%. 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%).
Ολοκλήρωση ανώτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου)
Όσον αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον του ανώτερου κύκλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ο στόχος που είχε τεθεί για το 2010 ήταν τα άτομα ηλικίας 20-24 ετών, που
έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως
ποσοστό του συνόλου των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας ήταν 85%. Το 2000 ο μέσος
όρος της ΕΕ25 ήταν 76,4% και το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα 79,2%. Με βάση τα
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%) και η ποσοστιαία μεταβολή για τα έτη 2000-2010
είναι της τάξης του 5,3%, επίσης μεγαλύτερη από τη σχετικά αύξηση της ΕΕ27.
Επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου 1 και χαμηλότερου (με βάση την κλίμακα PISA)
Ο ευρωπαϊκός στόχος που είχε τεθεί για το έτος 2010 ήταν να μειωθεί το ποσοστό των
ατόμων χωρίς βασικές δεξιότητες σύμφωνα με την κλίμακα PISA (επίπεδο 1) στο 17%.
Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν το επίπεδο 2 θεωρούνται
ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και για τη δια
βίου εκπαίδευση. Στην ΕΕ25, για το έτος 2009, το ποσοστό των ατόμων που εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα ανάγνωσης και
κατανόησης ανήλθε στο 19,6%, με το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών να αποτελείται από
άνδρες (25,9%). Η διαφοροποίηση των επιδόσεων μεταξύ των φύλων είναι επίσης
σημαντική κατά τη σύγκριση του αριθμού των μαθητών με περιορισμένες αναγνωστικές
ικανότητες. Σε 18 χώρες περισσότερα από το 50% των αγοριών εμφανίζουν επιδόσεις
χαμηλότερες του επιπέδου 2, αλλά μόνο σε 5 χώρες το 50% των κοριτσιών εμφανίζουν
επιδόσεις χαμηλότερες του επιπέδου 2. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 24,45
που ήταν το 2000 σε 21,3% για το 2009. Πιο συγκεκριμένα, το 29,7% των αγοριών εμφανίζει
περιορισμένες αναγνωστικές ικανότητες και αδυνατεί να επιτύχει στο επίπεδο 2, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών με περιορισμένες αναγνωστικές ικανότητες είναι 13,2%.
Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό για την Ελλάδα βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2005
που ήταν 25,2% (μειώθηκε κατά 15% περίπου).
Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση
Ένας από τους βασικούς δείκτες στοχοθεσίας του Προγράμματος Εκπαίδευση και
Κατάρτιση ήταν να το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών που συμμετείχε στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση να φτάσει το 12,5% ως μέσος όρος της

ΕΕ27 το έτος 2010.

Περίπου το 9% των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64 ετών, συμμετέχουν στη δια βίου
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μάθηση, γεγονός που συνιστά ορισμένη πρόοδο από το 2000 (το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
7,6%). Η Ελλάδα εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη δια βίου μάθηση
σε σύγκριση ακόμα και με νέα κράτη μέλη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής δε διαφέρει
αισθητά μεταξύ ανδρών και γυναικών (3,1% και 2,9% αντίστοιχα). Από τη σύγκριση
στατιστικών δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη συμμετοχή σε κάθε
μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ατόμων ηλικίας 25-64 χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό
συμμετοχής στην περίπτωση της Ελλάδας για το 2010 είναι πολύ χαμηλότερο από το
αντίστοιχο μέσο ποσοστό της ΕΕ27 (3% έναντι 9,1% της ΕΕ27). Σε σχέση με το 2000, στην
Ελλάδα, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος, με αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η
υστέρηση με τον μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό συμμετοχής φτάνει τις 6,1 ποσοστιαίες
μονάδες, καταδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της δια βίου
μάθησης σε όλες τις παραγωγικές ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις κατηγορίες του
εργατικού δυναμικού της χώρας με ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης.
Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε μαθηματικά, θετικές επιστήμες και τεχνολογία
(MST)
Σύμφωνα με τα πλέον διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ 27 ο αριθμός των φοιτητών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2009 ήταν αυξημένος κατά 34% σε σχέση με το 2000.
Αντίθετα, το ποσοστό των σπουδαστών μαθηματικών, θετικών επιστημών και τεχνολογίας
ως ποσοστό όλων των σπουδαστών μεταξύ 2000 και 2009 μειώθηκε κατά 1,7% (ΕΕ27) και
το 2009 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 24,5%. Στην Ελλάδα οι σπουδαστές Ανώτατης
Εκπαίδευσης σε Μαθηματικά, θετικές επιστήμες και Τεχνολογία, ως ποσοστό όλων των
επιστημονικών τομέων, αποτελούν το 24,9% για το έτος 2008 που υπάρχουν τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ27 είναι 22% (μειωμένα και τα
δύο σε σχέση με το 2004 κατά 2,4% και 1,5% αντίστοιχα). Στην Ελλάδα, το 17,6% των
αποφοίτων όλων των επιστημονικών πεδίων είναι γυναίκες απόφοιτοι Ανώτατης
Εκπαίδευσης σε Μαθηματικά, θετικές επιστήμες και Τεχνολογία, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για την ΕΕ27 είναι 12,1%. Το προαναφερθέν ποσοστό για τους άντρες είναι 35,5%
και 36,5% στην Ελλάδα και την ΕΕ27 αντίστοιχα.
Πρόγραμμα PISA1
Το PISA (Programme for International Student Assessment) είναι ένα πρόγραμμα τουΟΟΣΑ
που αποσκοπεί στην αξιολόγηση, ανά τριετία, της ποιότητας, της ισότητας στην παροχή
μαθησιακών ευκαιριών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων σε
περισσότερες από 70 χώρες, μέσω ενός διεθνώς συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου
αξιολόγησης. Το

PISA εστιάζει στην αποτίμηση του

βαθμού

στον οποίο οι

δεκαπεντάχρονοι/ες μαθητές/τριες έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που είναι
ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινής ζωής και για την
πλήρη συμμετοχή τους στις σύγχρονες κοινωνίες.
1

Έκθεση ΚΕΕ “PISA 2009 Πρώτα αποτελέσματα για την Ελλάδα”
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Το αντικείμενο της κύριας εστίασης του PISA 2009 ήταν η Κατανόηση Κειμένου, στην οποία
αξιολογείται η ικανότητα ενός ατόμου να εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάγνωση
γραπτών κειμένων, να τα κατανοεί, να τα χρησιμοποιεί και να αναστοχάζεται σε σχέση με
αυτά, προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους του, να διευρύνει τις γνώσεις και τις
δυνατότητές του και να συμμετέχει στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα του PISA 2009
παρέχουν επίσης ένα συνοπτικό προφίλ των γνώσεων και των ικανοτήτων των
μαθητών/τριών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.
Επιδόσεις των μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου
Η Ελλάδα, με μέση επίδοση των μαθητών στις 483 μονάδες, κατατάσσεται στην ομάδα των
χωρών με μέσες επιδόσεις χαμηλότερες από τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ (493
μονάδες). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2009, η Ελλάδα κατατάσσεται 25η (22-29) σε
σύνολο 34 χωρών του ΟΟΣΑ και 32η (27-37) στο σύνολο των 65 χωρών που πήραν μέρος
στην έρευνα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Ελλάδα βελτίωσε τη μέση επίδοση της κατά 9
μονάδες από το 2000 έως το 2009 (από 474 σε 483), χωρίς η αύξηση αυτή να θεωρείται
στατιστικά σημαντική.
Οι υψηλές επιδόσεις στο PISA θεωρούνται αξιόπιστοι προγνωστικοί δείκτες –με
μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης από τους σχολικούς βαθμούς– τόσο για την πιθανότητα
φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, όσο και για την πιθανότητα απόκτησης υψηλών εισοδημάτων.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ 0,8% των μαθητών επιτυγχάνουν στο επίπεδο 6, το υψηλότερο
επίπεδο της κλίμακας συνολικών επιδόσεων στην Κατανόηση Κειμένου στο PISA 2009. Το
ποσοστό των δεκαπεντάχρονων μαθητών στην Ελλάδα που επιτυγχάνει στο επίπεδο 6 είναι
0,6%, ενώ στο επίπεδο 5 και άνω αυξήθηκε λίγο, από 5% το 2000 σε 5,6% το 2009, ωστόσο
η αύξηση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες
επιδόσεις στην Κατανόηση Κειμένου σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο PISA 2009. Η
υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών στις επιδόσεις τους στην Κατανόηση Κειμένου
είναι 39 μονάδες για τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο. Η διαφορά στη μέση επίδοση των
κοριτσιών με αυτήν των αγοριών στην Ελλάδα είναι 47 μονάδες.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ το 19% των μαθητών έχουν μέση επίδοση χαμηλότερη από το επίπεδο
2 και δεν καταφέρνουν να επιδείξουν τις βασικές αυτές αναγνωστικές ικανότητες, ενώ στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο, της τάξης του 21,3% (σε σχέση με το 2000 όπου
το ποσοστό ήταν 24,4% το ποσοστό του 2009 εμφανίζεται μειωμένο). Η πλειονότητα των
μαθητών σε όλες τις χώρες κατατάσσεται στο τρίτο επίπεδο (30,9% των κοριτσιών και 27%
των αγοριών). Ωστόσο, το δεύτερο συχνότερο επίπεδο για τα κορίτσια είναι το επίπεδο 4
(24,7% των κοριτσιών επιτυγχάνει σε αυτό το επίπεδο) ενώ για τα αγόρια το δεύτερο
συχνότερο επίπεδο είναι το επίπεδο 2 (26% των αγοριών επιτυγχάνει σε αυτό το επίπεδο).
Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των κοριτσιών (32,4%) κατατάσσεται στο επίπεδο 3, ενώ για
την πλειονότητα των αγοριών (27,3%) το υψηλότερο επίπεδο που επιτυγχάνουν είναι το
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επίπεδο 2. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές με υψηλές αναγνωστικές ικανότητες , 7,7% των
κοριτσιών επιτυγχάνουν στο επίπεδο 5 και άνω, ενώ μόλις 3,4% των αγοριών επιτυγχάνουν
στα ίδια επίπεδα.
Αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών ανά αναγνωστική ικανότητα (εντοπισμός
πληροφοριών, σύνθεση και ερμηνεία κειμένων, αναστοχασμός και αξιολόγηση) και ανά
μορφή κειμένου - συνεχή και μη συνεχή κείμενα) παρατίθενται στο κείμενο της έκθεσης
του ΚΕΕ “PISA 2009 Πρώτα αποτελέσματα για την Ελλάδα”.
Επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά
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). Σύμφωνα με αυτές τις επιδόσεις η Ελλάδα κατατάσσεται 30η σε σύνολο 34
χωρών του ΟΟΣΑ και 39η (38-40) στο σύνολο των 65 χωρών που πήραν μέρος στην έρευνα.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο 12,7% των μαθητών επιτυγχάνουν στα επίπεδα 5 και 6,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 5,7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό για την
Ελλάδα φαίνεται να εμφανίζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2003, όταν μόνο 4% των
μαθητών στην Ελλάδα κατάφερναν να επιτύχουν στα επίπεδα 5 και 6. Η Ελλάδα βελτίωσε
τη μέση επίδοσή της από το 2003 κατά 21 μονάδες και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά
σημαντική. Τα αγόρια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά σε 35 από
τις 65 χώρες που συμμετείχαν στο PISA 2009 (μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα).
Επιδόσεις των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες
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). Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών με υψηλές επιδόσεις (επίπεδα 5 και 6) είναι
μικρότερο από το αντίστοιχο στις χώρες του ΟΟΣΑ (0,3% και 1,1% αντίστοιχα).
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες
έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2006 έως και 2009. Η μέση επίδοση της Ελλάδας
μειώθηκε κατά 3 μονάδες από το 2006 (από 473 μονάδες το 2006 σε 470 το 2009), αλλά
αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν
στο PISA 2009, τα αγόρια και τα κορίτσια δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές σε ότι αφορά τις επιδόσεις τους στις Φυσικές Επιστήμες, σε αντίθεση με την
Ελλάδα όπου τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια
(10 μονάδες).
(Γ) Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Εαρινού Συμβουλίου
Τέλος , σκόπιμο είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό και η δέσμευση της Ελλάδας για την
υιοθέτηση δέσμης μέτρων τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην
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εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου
που έλαβε χώρα την 24-25 Μαρτίου 2011.
Προκειμένου για την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ και την επίτευξη νέου
επιπέδου ποιότητας στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με στόχο την τόνωση της
ανταγωνιστικότητας και ως εκ τούτου την επίτευξη υψηλότερου βαθμού σύγκλισης,
συμφωνήθηκε από τους Αρχηγούς των Κρατών το Σύμφωνο για το Ευρώ +. Τα κράτη μέλη
που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο δεσμεύονται να εξαγγείλουν μια δέσμη συγκεκριμένων
μέτρων για την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτό και είναι οι εξής:


Προώθηση της ανταγωνιστικότητας



Προώθηση της απασχόλησης



Περαιτέρω συμβολή στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών



Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Στο πλαίσιο αυτό κάθε χώρα θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης αφορούν:


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.

1.1.3

Επικαιροποιημένη Ανάλυση SWOT

(α) Δυνατότητες-Αδυναμίες
Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες μέσα από την λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος
που επισημαίνονται στην ανάλυση του ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)




Υψηλά

ποσοστά

συμμετοχής

στην 

ανώτατη εκπαίδευση.

πρωτοβάθμια

Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της

εκπαίδευση.


δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.




Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την

Υψηλά

ποσοστά

αποφοίτων

σε

βίου εκπαίδευσης.
Έλλειψη

τεχνολογίας (MST).

έργου.

επιπέδου

δευτεροβάθμια

Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια

μαθηματικές, θετικές και επιστήμες 
Υψηλού

και

ανθρώπινο 

δυναμικό.

αξιολόγησης

εκπαιδευτικού

Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(όπως αυτή μετριέται από PISA).



Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)
πτυχιούχων),

πρόβλημα

«αρχικής

ενσωμάτωσης».


Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του

σχολείου

(ιδιαίτερα

σε

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού).


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



Ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.



Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική
εκπαίδευση



Διαρκής

συρρίκνωση

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η ανάλυση αυτή διαπιστώνεται ότι είναι ορθή και σε γενικές γραμμές συμβατή με τις
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, και με βάση την υφιστάμενη
κατάσταση όπως παρουσιάζεται στην προηγούμενη υποενότητα.
Συγκεκριμένα επισημαίνονται τα ακόλουθα (όπου δεν γίνεται αναφορά της πηγής των
στοιχείων υπάρχει σχετική αναφορά στο Παράρτημα):
Δυνατότητες


Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης παραμένει σε σταθερά
υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, οι φοιτητές στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση
είναι πάνω από 171.000, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση κατά το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 με περισσότερους από 173.000 προπτυχιακούς φοιτητές. Ήδη, το 2007
(σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ - Education Policy Advice for Greece/2011) το 5,478%
του πληθυσμού εγγράφεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζοντας ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο. Πιο σημαντική όμως είναι η αύξηση των
μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών. Η σταθερά αυξητική τάση συμμετοχής
στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές συνεχίζεται. Ενδεικτικά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση με το έτος 2005/2006) υπήρχαν περίπου 28%
(μέση ετήσια αύξηση 8,5%) περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 12% (μέση ετήσια
αύξηση που προσεγγίζει το 3,9%) περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές.



Το ποσοστό του πληθυσμού 25-64 ετών που έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση συνεχίζει αυξανόμενο: το 2010 ανέρχεται στο 62,5% από 59% το 2006
(σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat). Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να
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υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ-27 (72,7% το 2010) αλλά παρουσιάζει τάσεις
σύγκλισης). Σημαντική αιτία αυτής της σύγκλισης είναι η συνεχιζόμενη μείωση της
σχολικής διαρροής στο 13,7% (έναντι 15,5% το 2006) έναντι του μέσου όρου της ΕΕ-27
14,1%.


Τα ανωτέρω στοιχεία συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολοκλήρωσης της
υποχρεωτικής και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνηγορούν στην
καταγραφή ως ισχυρού σημείου, της αύξησης του υψηλού επιπέδου του ανθρώπινου
δυναμικού.

Αδυναμίες


Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, που είχαν ήδη αξιολογηθεί ως χαμηλές κατά
την αρχική εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ ευρίσκονται σε περαιτέρω πίεση λόγω της γενικής
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της πολιτικής για τη μείωση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.



Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ακόμα ευρίσκεται σε αρχική στάδια παρά τις
θετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν με την εφαρμογή προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αναβάθμιση των
διαδικασιών αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον Ν. 4009/2001.



Αν και υπάρχει τάση εξίσωσης των δεικτών σχολικής διαρροής με τους μέσους όρους
της ΕΕ, εντούτοις η σχολική διαρροή παραμένει σχετικά υψηλή ειδικά μεταξύ
ορισμένων κοινωνικά ευπαθών ομάδων (π.χ. ρομά).



Παραμένει χαμηλή η διείσδυση της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Έχουν
ωστόσο δρομολογηθεί προγράμματα στο πλαίσιο των δράσεων του «ψηφιακού
σχολείου» με στόχο να προσφέρουν σε σχετικά σύντομο χρόνο τις απαιτούμενες
υποδομές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης αυτής. Η συνεπής
εφαρμογή και επέκταση των προγραμμάτων αυτών είναι εφικτό να μετατρέψει την
εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από αδυναμία σε ευκαιρία για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα.



Η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζεται με τη χαμηλή
συμμετοχή στην προσχολική αγωγή αμβλύνεται κατά την περίοδο που μεσολάβησε
κυρίως λόγω της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο μετά το 2007.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με βάση τις νεότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις
εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ο Πίνακας ΔυνατοτήτωνΑδυναμιών διαμορφώνεται ως ακολούθως με τις προσθήκες να επισημαίνονται με γκρι
χρώμα ενώ να είναι εμφανώς επισημασμένες οι διαγραφές , με στόχο τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης των εξελίξεων και των αλλαγών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)



Υψηλά

ποσοστά

συμμετοχής

στην 

ανώτατη εκπαίδευση με ολοένα και

πρωτοβάθμια

αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών

εκπαίδευση με συνεχιζόμενη πίεση για

σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές

περαιτέρω μείωσή τους.


σπουδές.


Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της



Υψηλά

ποσοστά

αποφοίτων

και

δευτεροβάθμια

Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης.



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την

σε

Έλλειψη

Αρχική

οργάνωση

εφαρμογή

διαδικασιών

αξιολόγησης

μαθηματικές, θετικές και επιστήμες

εκπαιδευτικού

τεχνολογίας (MST).

αυτοαξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και

Υψηλού

επιπέδου

ανθρώπινο

έργου

και

με

(α)

την

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με

δυναμικό.

τον Ν4009/2001 για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.


Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(όπως αυτή μετριέται από PISA).



Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων)

–

πρόβλημα

«αρχικής

ενσωμάτωσης».


Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του

σχολείου

συγκεκριμένες

(ιδιαίτερα

ομάδες

σε

πληθυσμού)

αλλά με τάση μείωσης και σύγκλισης με
τον μέσο όρο της ΕΕ-27.


Καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση. Από το 2010 η εφαρμογή
της

στρατηγικής

του

ψηφιακού

σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη επιδιώκει να αμβλύνει τη
συγκεκριμένη αδυναμία.


Ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.



Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική
εκπαίδευση αλλά με αυξητική τάση
λόγω

της

υποχρεωτικής

θεσμοθέτησης

της

φοίτησης

στο

νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά.
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)


Διαρκής

συρρίκνωση

της

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

(β) Ευκαιρίες-Απειλές
Οι μελλοντικές ευκαιρίες και οι απειλές που δημιουργούνται, όπως αποτυπώνονται στο
εγκεκριμένο ΕΠΕΔΒΜ, συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ



ΑΠΕΙΛΕΣ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού

εκπαιδευτικού έργου.

και

Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης

πληθυσμού.


στο εκπαιδευτικό σύστημα.


Η

χρήση

ΤΠΕ

στα

συμπεριλαμβανομένης

σχολεία
και




Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη



Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης

Σύνδεσης

της

Επαγγελματικής

Η ακαμψία του ποσοστού πρόωρης
Αδυναμία

σύνδεσης

των

βαθμίδων

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.


Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος

Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις

εγκατάλειψης.


και μέσων διδασκαλίας.

μαθητικού

δαπανών για την εκπαίδευση.


ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού.

του

για περιορισμένη αύξηση των δημοσίων

της

πρόσβασης στο Internet.

συρρίκνωση

Χαμηλές

δαπάνες

για

έρευνα

και

τεχνολογία.

και

Κατάρτισης με την Απασχόληση.


Ενίσχυση

της

κατάρτισης

και

επαγγελματικής
της

εκπαίδευσης

ενηλίκων.


Χρηματοδοτικές δυνατότητες της 4ης
προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.



Αναβάθμιση των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
με

δυνατότητες

πρόσβασης

στην

ανώτατη εκπαίδευση.
Η ανάλυση αυτή των ευκαιριών και των απειλών διαπιστώνεται ότι είναι ορθή και συμβατή
με τις εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και σύμφωνα με την
υφιστάμενη κατάσταση όπως παρουσιάζεται στην προηγούμενη υποενότητα.
Συγκεκριμένα:


Τα νέα προγράμματα σπουδών που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά και οι υπόλοιπες
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του «Νέου Σχολείου» ενισχύουν τη διαπίστωση
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ότι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού έργου προσφέρει τη
δυνατότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να συγκλίνει με τις αναπτυγμένες
εκπαιδευτικά χώρες και σε κάθε περίπτωση να καλύψει μέρους της απόκλισης που
διαπιστώνεται με τους καθιερωμένους δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης (π.χ.
πρόγραμμα PISA κλπ.)


Η επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών συνιστούν μοναδική
ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Η ευκαιρία που προσφέρεται
ενισχύθηκε σημαντικά την τελευταία περίοδο με την βελτίωση των υποδομών σε 800
δημοτικά σχολεία (ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα) και σε
1.200 γυμνάσια, καθώς και με την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης και την
ανάπτυξη του ψηφιακού της περιεχομένου. Η προγραμματισμένη επέκταση των
υποδομών και υπηρεσιών αυτών διευρύνει ουσιαστικά την ευκαιρία που δίνεται στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί η ενεργή
συμμετοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας που μπορεί να διασφαλισθεί με
την συνέχιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης.



Βασική απειλή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί που έχουν ενταθεί σημαντικά από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ το 2007. Η
δημοσιονομική κρίση και η ακολουθούμενη πολιτική περιορισμού των δημοσίων
δαπανών επιδεινώνει την ήδη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών του
ΟΟΣΑ στην διάθεση πόρων για την εκπαίδευση. Η μείωση των δαπανών (σε απόλυτο
ποσό) για την εκπαίδευση και η συνεπαγόμενη μείωση των προσλήψεων των
εκπαιδευτικών δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση. Εκτιμάται, όμως ότι μια πιο ορθολογική και
στοχευμένη κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ μπορεί να συνεισφέρει στην άμβλυνση
της απειλής αυτής.



Η χαμηλή αποδοχή στην ελληνική κοινωνία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και ως συνέπεια η χαμηλή συμμετοχή μαθητών σε αυτή, αποτελεί
σημαντική στρέβλωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στον αντίποδα, η
σχεδιαζόμενη θεσμική παρέμβαση συνιστά ευκαιρία για ένα συνολικό εξορθολογισμό
της διάρθρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω συνοπτική ανάλυση ο Πίνακας Ευκαιριών-Απειλών με βάση τις
νεότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης διαμορφώνεται ως εξής:
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ


ΑΠΕΙΛΕΣ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού

εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα μετά

και

από

στα

πληθυσμού.

την 

Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις

τις

πρόσφατες

προγράμματα

αλλαγές

σπουδών

και

μαθητικού

για περιορισμένη αύξηση μείωση των

σχολείου

δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση.

ενιαίου

αναμορφωμένου


Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης
Η

χρήση

ΤΠΕ

στα

συμπεριλαμβανομένης
πρόσβασης

στο

σχολεία
και

Internet

με

Η ακαμψία του ποσοστού πρόωρης
εγκατάλειψης.



στο εκπαιδευτικό σύστημα.


του

εισαγωγή του ολοήμερου δημοτικού
προγράμματος.


συρρίκνωση

Αδυναμία

σύνδεσης

των

βαθμίδων

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

της 

Χαμηλές

την

τεχνολογία.

δαπάνες

για

έρευνα

και

ολοκλήρωση και επέκταση των δράσεων
του ψηφιακού σχολείου.


Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη
ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού.



Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης
και μέσων διδασκαλίας.



Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης

της

Επαγγελματικής

και

Κατάρτισης με την Απασχόληση.


Ενίσχυση

της

κατάρτισης

και

επαγγελματικής
της

εκπαίδευσης

ενηλίκων.


Χρηματοδοτικές δυνατότητες της 4ης
προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.



Αναβάθμιση των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
της

τεχνολογικής

εκπαίδευσης

και

οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών
που

απαιτούνται

με

δυνατότητες

πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

1.1.4

Συνθετική Διάγνωση της Υφιστάμενης Κατάστασης - Συμπεράσματα

Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, τόσο στη γενική
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, όσο και στο τομέα της εκπαίδευσης και της δια
βίου μάθησης, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής:


Υπήρξε δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με
δραματικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως
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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.


Ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις που
μεταξύ άλλων, αφορούν
 τις 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 Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)
 αποφάσεις για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με
ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και συνολική μείωση της δημόσιας
συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε 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.



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 Διοίκησης − 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 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 ΕΠΕΔΒΜ. 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
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νομοσχεδίων με σημαντικές παρεμβάσεις για την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό της
αποκεντρωμένης διοίκησης της εκπαίδευσης με στόχο την άμεση θεσμοθέτησή τους.


Εφαρμόστηκαν ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις (οι περισσότερες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ και 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.
 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».

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. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της
ανάλυσης SWOT (που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα) είτε 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) 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.
Τέλος διαπιστώνεται ότι μια βασική αδυναμία του σχεδιασμού του ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί η
έλλειψη

«σαφώς

καταγεγραμμένης

ιεράρχησης

και

προτεραιοποίησης

των

προσδιορισθεισών αναγκών» όπως καταδείχθηκε και στην ex-ante αξιολόγηση.
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1.2

Αξιολόγηση της Εσωτερικής Συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η αποτίμηση της συνεχιζόμενης καταλληλότητας της
στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ με βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης όπως
αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα 1.1. Ο έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο (2) διαδικασίες:


την εκτίμηση της συνέπειας των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με τις
Δυνατότητες, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της Ανάλυσης SWOT που
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα



την εκτίμηση της συνέπειας των Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με της
Δυνατότητες, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της Ανάλυσης SWOT που
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Κατά την υλοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης εξετάζεται η συνέπεια της Στρατηγικής,
καθώς και των Ειδικών Στόχων, ως προς το επικαιροποιημένο ιεραρχημένο πλαίσιο
αναγκών που προέκυψε από την ανάλυση SWOT, όπως διαμορφώθηκε στα σημερινά
δεδομένα. Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση της συνάφειας δομούνται ειδικές ποιοτικές
μήτρες συνάφειας στις οποίες αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ:
(α) των επιπέδων της στοχοθεσίας (Στρατηγικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και
(β) των αναγκών όπως αυτές προέκυψαν από την επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργιας μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 3 και (για λόγους
άμεσης οπτικοποίησης της βαθμολόγησης της συνάφειας) έχει καθοριστεί χρωματική
διαφοροποίηση αναλόγως της τιμής. Πιο συγκεκριμένα η κλίμακα βαθμολόγησης
καθορίζεται ως εξής:
Με το βαθμό 3 σημειώνεται η υψηλή συνάφεια και το κελί

3

χρωματίζεται ως εξής:
Με το βαθμό 2 σημειώνεται η μέση συνάφεια και το κελί

2

χρωματίζεται ως εξής:
Με το βαθμό 1 σημειώνεται η χαμηλή συνάφεια και το κελί

1

χρωματίζεται ως εξής:
Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στόχων-αναγκών στη μήτρα συνάφειας
σημειώνεται ως Βαθμός Συνάφειας 0 και το κελί παραμένει λευκό.
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Τα οριζόντια σύνολα της ποιοτικής μήτρας συνάφειας αποδίδουν τη σωρευτική επίδραση
που ασκεί κάθε στοιχείο του κάθετου άξονα στην ικανοποίηση των στοιχείων του
οριζόντιου άξονα. Αντίστοιχα, τα κατακόρυφα σύνολα προσδιορίζουν το συνολικό βαθμό
των στοιχείων του κάθετου άξονα που κινούνται σε κατεύθυνση ικανοποίησης του
εκάστοτε στοιχείου του οριζόντιου άξονα. Από το συνολικό βαθμό των κάθετων ή των
οριζόντιων γραμμών προκύπτει αντίστοιχη βαθμολογία (βαθμός συνάφειας) σε σχέση με τη
μέγιστη βαθμολογία συνάφειας που θα μπορούσε να ληφθεί και συγκεκριμένα:


για τα οριζόντια στοιχεία προσδιορίζεται η βαθμολογία συμβολής του στο σύνολο των
στοιχείων του κάθετου άξονα της μήτρας συνάφειας



για τα κάθετα στοιχεία προσδιορίζεται η βαθμολογία αντιμετώπισης από το σύνολο
των στοιχείων του οριζόντιου άξονα της μήτρα συνάφειας.

1.2.1

Συνάφεια των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με της
Δυνατότητες, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της
Ανάλυσης SWOT

Ο βαθμός συνάφειας των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με τις Δυνατότητες,
τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της ανάλυσης SWOT, εξετάζεται μέσω μήτρας
συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι Στρατηγικοί Στόχοι του
ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο τα στοιχεία της ανάλυσης SWOT. Τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την ποιοτική μήτρα συνάφειας (Πίνακας 6.1 1 Συνάφεια Στρατηγικών
Στόχων με Ανάλυση SWOT) παρατίθενται παρακάτω:


αναφορικά με τις δυνατότητες της Ανάλυσης SWOT


Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα δέκα έξι (16) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έντεκα (11) παρουσιάζουν
συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των δυνατοτήτων της ανάλυσης
SWOT αντιμετωπίζεται κατά 27 βαθμούς από τους τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά συμμετοχής
στην ανώτατη εκπαίδευση με ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών σε
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
Στρατηγικών Στόχων και συγκεκριμένα με 7 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά αποφοίτων σε
μαθηματικές, θετικές και επιστήμες τεχνολογίας (MST)», καθώς εξυπηρετεί τους δύο
(2) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.
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Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναμικό», καθώς εξυπηρετεί τους τρεις (3) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς
Στόχους και συγκεκριμένα με 8 βαθμούς.



αναφορικά με τις αδυναμίες της Ανάλυσης SWOT


Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα σαράντα (40) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα είκοσι έξι (26) παρουσιάζουν
συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της ανάλυσης
SWOT αντιμετωπίζεται κατά 61 βαθμούς από τους τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεχιζόμενη πίεση για
περαιτέρω μείωσή τους», καθώς εξυπηρετεί τους τρεις (3) από τους τέσσερις (4)
Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 7 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Αρχική οργάνωση και εφαρμογή
διαδικασιών αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου με (α) την αυτοαξιολόγηση στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με τον Ν4009/2001 για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Στρατηγικών Στόχων
και συγκεκριμένα με 9 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλό επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων (όπως αυτή μετριέται από PISA)», καθώς εξυπηρετεί τους τρεις (3) από
τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 7 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Περιορισμένη σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία πτυχιούχων) – πρόβλημα
«αρχικής ενσωμάτωσης»», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Στρατηγικών Στόχων
και συγκεκριμένα με 8 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου (ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού) αλλά
με τάση μείωσης και σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ-27», καθώς εξυπηρετεί τους
δύο (2) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Καθυστέρηση στη διδασκαλία
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από το 2010 η εφαρμογή της
στρατηγικής του ψηφιακού σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη επιδιώκει
να αμβλύνει τη συγκεκριμένη αδυναμία», καθώς εξυπηρετεί τους τρεις (3) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 7 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί τους δύο
(2) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 4 βαθμούς.
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Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή
στην προσχολική εκπαίδευση αλλά με αυξητική τάση λόγω της θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά», καθώς εξυπηρετεί
ένα (1) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 3 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Διαρκής συρρίκνωση
της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 4 βαθμούς.



αναφορικά με τις ευκαιρίες της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα τριάντα έξι (36) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία
του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα οκτώ (18)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της
ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 53 βαθμούς από τους τέσσερις Στρατηγικούς
Στόχους.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «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», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Στρατηγικών
Στόχων και συγκεκριμένα με 10 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης
στο εκπαιδευτικό σύστημα», καθώς εξυπηρετεί τους τρεις (3) από τους τέσσερις (4)
Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 5 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στο Internet με την ολοκλήρωση και
επέκταση των δράσεων του ψηφιακού σχολείου», καθώς εξυπηρετεί ένα (1) από
τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 3 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Άνοιγμα της ανώτατης
εκπαίδευσης στη ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού», καθώς εξυπηρετεί ένα (1) από
τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 3 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης
και μέσων διδασκαλίας», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Στρατηγικών Στόχων και
συγκεκριμένα με 11 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης της Επαγγελματικής και Κατάρτισης με την Απασχόληση», καθώς
εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και
συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση της επαγγελματικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από
τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.
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Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Χρηματοδοτικές δυνατότητες
της 4ης προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί ένα (1) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 3 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Αναβάθμιση της τεχνολογικής
εκπαίδευσης και οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται με
δυνατότητες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2)
από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



αναφορικά με τις απειλές της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα δέκα έξι (16) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα εννιά (9) παρουσιάζουν
συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της ανάλυσης
SWOT αντιμετωπίζεται κατά 24 βαθμούς από τους τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημογραφική γήρανση του
πληθυσμού και συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού», καθώς εξυπηρετεί ένα (1)
από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 3 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις
για μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί το
σύνολο των Στρατηγικών Στόχων και συγκεκριμένα με 12 βαθμούς



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Αδυναμία σύνδεσης των βαθμίδων
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 5 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους τέσσερις (4) Στρατηγικούς
Στόχους και συγκεκριμένα με 4 βαθμούς.

1.2.2

Συνάφεια των Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με της
Δυνατότητες, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της
Ανάλυσης SWOT

Ο βαθμός συνάφειας των Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με τις Δυνατότητες, τις
Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και της Απειλές της ανάλυσης SWOT, εξετάζεται μέσω μήτρας
συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι Ειδικοί Στόχοι του
ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο τα στοιχεία της ανάλυσης SWOT. Τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την ποιοτική μήτρα συνάφειας (Πίνακας 6.1 2 Συνάφεια Ειδικών Στόχων
με Ανάλυση SWOT) παρατίθενται στη συνέχεια:


αναφορικά με τις δυνατότητες της Ανάλυσης SWOT
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Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα σαράντα οκτώ (48) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία
του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τριάντα πέντε (35)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των δυνατοτήτων
της ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 88 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά συμμετοχής
στην ανώτατη εκπαίδευση με ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών σε
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους επτά (7) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά αποφοίτων σε
μαθηματικές, θετικές και επιστήμες τεχνολογίας (MST)», καθώς εξυπηρετεί τους
επτά (7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναμικό», καθώς εξυπηρετεί τους εννιά (9) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους
και συγκεκριμένα με 25 βαθμούς.



αναφορικά με τις αδυναμίες της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα εκατόν είκοσι (120) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα
στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα ογδόντα έξι
(86) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών
της ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 208 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλές δημόσιες
δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεχιζόμενη
πίεση για περαιτέρω μείωσή τους», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 26 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Αρχική οργάνωση και
εφαρμογή

διαδικασιών

αξιολόγησης

εκπαιδευτικού

έργου

με

(α)

την

αυτοαξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με τον
Ν4009/2001 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 29 βαθμούς.
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Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλό επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων (όπως αυτή μετριέται από PISA)», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 25 βαθμούς.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Περιορισμένη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία πτυχιούχων) – πρόβλημα
«αρχικής ενσωμάτωσης»», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Ειδικών Στόχων και
συγκεκριμένα με 28 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου (ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού) αλλά
με τάση μείωσης και σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ-27», καθώς εξυπηρετεί τους
επτά (7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Καθυστέρηση στη διδασκαλία
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από το 2010 η εφαρμογή της
στρατηγικής του ψηφιακού σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη επιδιώκει
να αμβλύνει τη συγκεκριμένη αδυναμία», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 25 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί τους επτά
(7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 11 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή στην
προσχολική εκπαίδευση αλλά με αυξητική τάση λόγω της θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά», καθώς εξυπηρετεί
τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15
βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Διαρκής συρρίκνωση της
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους οκτώ (8) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 14 βαθμούς.



αναφορικά με τις ευκαιρίες της Ανάλυσης SWOT


Μεσαία είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας, καθώς
από τα εκατόν οκτώ (108) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πενήντα έξι (56)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της
ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 143 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «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», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Ειδικών Στόχων
και συγκεκριμένα με 31 βαθμούς.
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Μεσαία προς χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Διεύρυνση των ευκαιριών
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 14 βαθμούς.



Μεσαία προς χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στο Internet με την ολοκλήρωση και
επέκταση των δράσεων του ψηφιακού σχολείου», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε (5)
από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Άνοιγμα της ανώτατης
εκπαίδευσης στη ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2)
από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης
και μέσων διδασκαλίας», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους δώδεκα (12)
Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 28 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης της Επαγγελματικής και Κατάρτισης με την Απασχόληση», καθώς
εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα
με 15 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση της επαγγελματικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε (5) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Χρηματοδοτικές δυνατότητες
της 4ης προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Μεσαία προς χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Αναβάθμιση της
τεχνολογικής εκπαίδευσης και οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών που
απαιτούνται με δυνατότητες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση», καθώς
εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα
με 13 βαθμούς.



αναφορικά με τις απειλές της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα σαράντα οκτώ (48) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία
του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα είκοσι εννιά (29)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της
ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 72 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημογραφική γήρανση του
πληθυσμού και συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού», καθώς εξυπηρετεί τους
δύο (2) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.
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Ιδιαίτερα υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημοσιονομικοί περιορισμοί και
πιέσεις για μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί
το σύνολο των Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 36 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Αδυναμία σύνδεσης των βαθμίδων
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», καθώς εξυπηρετεί τους οκτώ (8) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 19 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους
και συγκεκριμένα με 11 βαθμούς.

1.2.3

Συνθετική Διάγνωση – Συμπεράσματα

Η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ισχυρή με
βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης στον τομέα της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η συνάφεια της
εγκεκριμένης στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ, τόσο σε επίπεδο Στρατηγικών Στόχων, όσο και σε
επίπεδο Ειδικών Στόχων, με τις προσδιορισμένες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης με βάση την παρούσα κατάσταση, όπως προέκυψε από την επικαιροποίηση
της ανάλυσης SWOT (βλ. ενότητα 1.1) και διαπιστώνεται ότι η συνάφεια αναγκών και
στρατηγικής παραμένει ικανοποιητική έως 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 50 βαθμούς 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 ανάγκες
προσεγγίζει τους 38,3 βαθμούς (μ.ο) (συγκεκριμένα από 37 έως 40 βαθμούς). 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.
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Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνονται τα προηγούμενα συμπεράσματα για τη
συνεχιζόμενη καταλληλότητα της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ. Ιδίως επιβεβαιώνεται η
πολύ υψηλή συνάφεια των Ειδικών Στόχων που εντάσσονται στον ΣΣ1.



Εφαρμόστηκαν ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις (οι περισσότερες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ και 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.



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»

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. 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 περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα) είτε 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) 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. Σημαντική τέλος αδυναμία του σχεδιασμού του ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί η
έλλειψη

«σαφώς

καταγεγραμμένης

ιεράρχησης

και

προτεραιοποίησης

των

προσδιορισθεισών αναγκών».

1.3

Αξιολόγηση της Εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του
ΕΠΕΔΒΜ

Η παρούσα ενότητα έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της εσωτερικής λογικής της
στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ. Η εσωτερική λογική αξιολογείται με βάση την ακόλουθη
μεθοδολογική προσέγγιση:


Αρχικά αξιολογείται η εσωτερική λογική της των επιπέδων της στρατηγικής με βάση το
δένδρο της στοχοθεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ενότητα 1.3.1)
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Στη συνέχεια συσχετίζονται τα επίπεδα της στοχοθεσίας (Γενικοί Στόχοι, Ειδικοί Στόχοι)
με τις υλοποιούμενες Κατηγορίες Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ενότητα 1.3.2)

1.3.1

Αξιολόγηση της Εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

Η ανάλυση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του εγκεκριμένου ΕΠΕΔΒΜ
απεικονίζεται με «Δέντρο Στοχοθεσίας», με το οποίο αναδεικνύεται σχηματικά η
διασύνδεση των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ από το υψηλότερο ως το χαμηλότερο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, το Δέντρο Στοχοθεσίας ορίζει το Αναπτυξιακό Όραμα του ΕΠΕΔΒΜ που
συνδέεται με τους Στρατηγικούς Στόχους του Προγράμματος, οι οποίοι αναλύονται στους
αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας και τέλος καταλήγουν στους Ειδικούς Στόχους κάθε
Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Όπως προκύπτει από το Δέντρο Στοχοθεσίας του ΕΠΕΔΒΜ που ακολουθεί:


Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ εξακολουθούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις
προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Προγράμματος.



Η στρατηγική του ΕΠΕΔΒΜ χαρακτηρίζεται από λογική συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, από
τους Στρατηγικούς έως τους Ειδικούς Στόχους.



Οι Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι σε απόλυτη συσχέτιση (μονοσήμαντη) με
τους Στρατηγικούς Στόχους εξειδικεύουν απόλυτα το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠΕΔΒΜ
και εξασφαλίζουν την πραγματοποίησή του.



Η εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας σε Ειδικούς Στόχους ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες ανάλυσης των Στρατηγικών Στόχων σε επιμέρους στόχους,
εξασφαλίζοντας την επαρκή πραγματοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, η εσωτερική λογική της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ καλύπτει το Αναπτυξιακό
Όραμα του Προγράμματος και συνεπώς δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο.
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Εικόνα 1.3-1
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Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύεται η εκτίμηση – αξιολόγηση της εσωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ και συγκεκριμένα διερευνάται η συνέργια και η συνάφεια μεταξύ των
(α) Στρατηγικών Στόχων και των Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ με (β) τους Άξονες
Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ. Για τη μέτρηση της εσωτερικής συνάφειας δομούνται ειδικές
ποιοτικές μήτρες συνάφειας στις οποίες καταγράφονται τα υπό εξέταση στοιχεία του
ΕΠΕΔΒΜ και παρουσιάζεται η μεταξύ τους σχέση. Η εκτίμηση – αξιολόγηση της εσωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ διερευνάται μέσω των ποιοτικών μητρών συνάφειας που δομούνται
με ανάλογη μεθοδολογία με αυτή που ήδη παρουσιάστηκε στην Ενότητα 1.2.
Συγκεκριμένα δομούνται οι ακόλουθες μήτρες:


Στρατηγικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους



Ειδικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους

Συνάφεια των Στρατηγικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους
Ο βαθμός συνάφειας των Στρατηγικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ
εξετάζεται μέσω μήτρας συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι
Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο οι Άξονες Προτεραιότητες, οι οποίο
ταυτίζονται με του Γενικούς Στόχους του ΕΠΕΔΒΜ.
Όπως διαφαίνεται από την μήτρα συνάφειας των Στρατηγικών Στόχων και των Αξόνων
Προτεραιότητας (Πίνακας 6.1 3 Συνάφεια

Στρατηγικών

Στόχων

με

τους

Άξονες

Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα, ο βαθμός
συνάφειας και συνέργειας του αναπτυξιακού οράματος (αναπτυξιακός σχεδιασμός) είναι
υψηλός, καθώς από τους δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, οι τρεις (3)
εξυπηρετούν την επίτευξη (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή συνάφεια) τριών (3) από τους τέσσερις
(4) Στρατηγικούς Στόχους και οι εννιά (9) εξυπηρετούν την επίτευξη και των τεσσάρων (4)
Στρατηγικών Στόχων.
Συγκεκριμένα:


οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντιμετωπίζονται κατά 8 βαθμούς (μ.ο) από τους
τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση από τον Στρατηγικό
Στόχο 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης» ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 αντιμετωπίζονται κατά 7 βαθμούς (μ.ο) από τους
τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση από τον Στρατηγικό
Στόχο 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»
ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 αντιμετωπίζονται κατά 8 βαθμούς (μ.ο) από τους
τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση από τον Στρατηγικό
Στόχο 3 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).
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οι Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 αντιμετωπίζονται κατά 5 βαθμούς (μ.ο) από
τους τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση από τον
Στρατηγικό Στόχο 4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας» ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).

Αντίστοιχα:


Ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, μεσαία με τους Άξονες Προτεραιότητες 4, 5, 6, 7, 8
και 9 και τέλος χαμηλή με τους Άξονες Προτεραιότητες 10, 11 και 12, καθώς αφορά στη
βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδά της. Η συμβολή του συνόλου
των Αξόνων Προτεραιότητας στον εν λόγω Στρατηγικό Στόχο ανέρχεται στους 24
βαθμούς, όταν η αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται
στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



Ο Στρατηγικός Στόχος 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας» παρουσιάζει υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους Άξονες
Προτεραιότητας 4, 5 και 6, μεσαία με τους Άξονες Προτεραιότητες 1, 2, 3, 7, 8 και 9 και
τέλος χαμηλή με τους Άξονες Προτεραιότητες 10, 11 και 12, καθώς αφορά στην
αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Η συμβολή του συνόλου των Αξόνων
Προτεραιότητας στον εν λόγω Στρατηγικό Στόχο ανέρχεται στους 24 βαθμούς, όταν η
αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



Ο Στρατηγικός Στόχος 3 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» παρουσιάζει
υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, μεσαία με
τους Άξονες Προτεραιότητες 1, 2 και 3 και χαμηλή με τους Άξονες Προτεραιότητες 4, 5
και 6, καθώς αφορά στην ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Με τους Άξονες
Προτεραιότητας 10, 11 και 12 δεν παρουσιάζει συνάφεια, διότι αφορούν στην ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου και την παραγωγή έρευνας και καινοτομίας. Η συμβολή
του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας στον εν λόγω Στρατηγικό Στόχο ανέρχεται
στους 18 βαθμούς, όταν η αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9
ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



Ο Στρατηγικός Στόχος 4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας» παρουσιάζει υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους
Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 και χαμηλή με τους Άξονες Προτεραιότητες 1 έως
9, καθώς αφορά στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την παραγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας. Η συμβολή του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας
στον εν λόγω Στρατηγικό Στόχο ανέρχεται στους 18 βαθμούς, όταν η αντίστοιχη
συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).
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Συνάφεια των Ειδικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους
Ο βαθμός συνάφειας των Ειδικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ
εξετάζεται μέσω μήτρας συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων
Προτεραιότητας, οι οποίοι ταυτίζονται με του Γενικούς Στόχους του ΕΠΕΔΒΜ.
Όπως διαφαίνεται από τη μήτρα συνάφειας των Ειδικών Στόχων και των Αξόνων
Προτεραιότητας (Πίνακας 6.1 4 Συνάφεια Ειδικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/
Γενικούς Στόχους), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα, ο μεταξύ τους βαθμός συνάφειας
και συνέργειας είναι αρκετά υψηλός, καθώς από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους
διαφαίνεται οι επτά (7) να έχουν συνάφεια και συνέργια (υψηλή, χαμηλή ή μεσαία) με το
σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε (5) έχουν συνάφεια και
συνέργια με τουλάχιστον έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας από τους δώδεκα (12). Πιο
συγκεκριμένα:


οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντιμετωπίζονται κατά μέσο
όρο σε 20,4 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, όταν η
αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 αντιμετωπίζονται κατά μέσο
όρο σε 19,0 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, όταν η
αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 αντιμετωπίζονται κατά μέσο
όρο σε 24,0 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, όταν η
αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο) και



οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 αντιμετωπίζονται κατά
μέσο όρο σε 15,0 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ,
όταν η αντίστοιχη συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται στην
ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).

Αντιστοίχως:


οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν
υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους Ειδικούς Στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας 1,
2 και 3, καθώς και με τον Ειδικό Στόχο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6
«Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της
ελκυστικότητας

και

της

αποτελεσματικότητας

της».

Με

τον

Ειδικό

Στόχο

«Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της» των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6
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παρουσιάζεται μεσαία συνέργια, ενώ με τους υπόλοιπους Ειδικούς Στόχους
παρουσιάζεται χαμηλή συνάφεια. Η συμβολή του συνόλου των Ειδικών Στόχων στους
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται σε 27 βαθμούς (μ.ο.).


οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν
υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους Ειδικούς Στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας 4,
5 και 6. Με τους μισούς λοιπούς παρουσιάζεται μεσαία συνάφεια και συνέργεια, ενώ
με τους υπόλοιπους χαμηλή. Η συμβολή του συνόλου των Ειδικών Στόχων στους Άξονες
Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται σε 23 βαθμούς (μ.ο.).



οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»
στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους
Ειδικούς Στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9, καθώς και με τον Ειδικό Στόχο
«Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην
καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ». Με τους υπόλοιπους πέντε (5) Ειδικούς Στόχους από
το σύνολο των οκτώ (8) παρουσιάζεται χαμηλή συνέργεια και συνάφεια, ενώ για τους
τελευταίους τρεις (3) δεν εμφανίζεται καθόλου συνάφεια. Η συμβολή του συνόλου των
Ειδικών Στόχων στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 ανέρχεται σε 16 βαθμούς
(μ.ο.).



οι Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» στο σύνολο των Περιφερειών
παρουσιάζουν υψηλή συνέργια και συνάφεια με τους Ειδικούς Στόχους των Αξόνων
Προτεραιότητας 10, 11 και 12. Με τους υπόλοιπους επτά (7) Ειδικούς Στόχους από το
σύνολο των δέκα (10) παρουσιάζεται χαμηλή συνέργεια και συνάφεια, ενώ για τους
τελευταίους τρεις (3) δεν εμφανίζεται καθόλου συνάφεια. Η συμβολή του συνόλου των
Ειδικών Στόχων στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται σε 13 βαθμούς
(μ.ο.).

1.3.2

Συνάφεια της Στρατηγικής με τις υλοποιούμενες Κατηγορίες
Πράξεων

Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με τους Άξονες Προτεραιότητας/
Γενικούς Στόχους
Ο βαθμός συνάφειας των Κατηγοριών Πράξεων με τους Άξονες Προτεραιότητες του
ΕΠΕΔΒΜ εξετάζεται μέσω μήτρας συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν
τοποθετηθεί οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο οι Κατηγορίες
Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας.
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Όπως διαφαίνεται από την μήτρα συνάφειας των Κατηγοριών Πράξεων και των Αξόνων
Προτεραιότητας (Πίνακας 6.1 5 Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με
τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα, ο
μεταξύ τους βαθμός συνάφειας και συνέργειας είναι αρκετά υψηλός, καθώς από τις εξήντα
τρεις (63) Κατηγορίες Πράξεων διαφαίνεται οι τριάντα τέσσερις (34) να έχουν συνάφεια και
συνέργια (υψηλή, χαμηλή ή μεσαία) με το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, ενώ οι
υπόλοιπες είκοσι εννέα (29) έχουν συνάφεια και συνέργια με τουλάχιστον έξι (6) Άξονες
Προτεραιότητας από τους δώδεκα (12). Πιο συγκεκριμένα:
Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του
μαθητικού & φοιτητικού πληθυσμού» αντιμετωπίζονται κατά 18 βαθμούς από το
σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση
μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος» αντιμετωπίζονται κατά 21 βαθμούς από
το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» αντιμετωπίζονται κατά 24 βαθμούς από το σύνολο
των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της
συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής
διαρροής, με έμφαση στα ΑμεΑ & τις ΕΚΟ» αντιμετωπίζονται κατά 15 βαθμούς από το
σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας
εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ» αντιμετωπίζονται κατά
24 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη
αντιμετώπιση των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ανέρχεται στην ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 4-5-6:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου
της» αντιμετωπίζονται κατά 21 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας,
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όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται στην
ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας
της» αντιμετωπίζονται κατά 24 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας,
όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται στην
ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αποτελεσματικότερη σύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» αντιμετωπίζονται κατά 12 βαθμούς
από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των
Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3
(μ.ο).

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 7-8-9:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση του συστήματος και των
υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της
συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων» αντιμετωπίζονται 24 βαθμούς από το
σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 7, 8 και 9 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» αντιμετωπίζονται κατά 24 βαθμούς από το σύνολο των Αξόνων
Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και
9 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 10-11-12:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» αντιμετωπίζονται κατά 15 βαθμούς
από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των
Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3
(μ.ο).



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών
σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση
στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ» αντιμετωπίζονται κατά 15 βαθμούς από το σύνολο
των Αξόνων Προτεραιότητας, όταν η αντίστοιχη αντιμετώπιση των Αξόνων
Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα 3 (μ.ο).

Αντίστοιχα:


οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν
υψηλή συνέργια και συνάφεια με τις Κατηγορίες Πράξεων των Ειδικών Στόχων των
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Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, καθώς και με τις Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού
Στόχου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας
της». Με τις Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου
της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του
περιεχομένου της» των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 παρουσιάζεται μεσαία
συνέργια, ενώ με τις υπόλοιπες Κατηγορίες Πράξεων παρουσιάζεται χαμηλή συνάφεια.
Η συμβολή του συνόλου των κατηγοριών Πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2
και 3 ανέρχεται σε 140 βαθμούς (μ.ο).


οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν
υψηλή συνέργια και συνάφεια με τις Κατηγορίες Πράξεων των Ειδικών Στόχων των
Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6. Με τους υπόλοιπους 50% περίπου παρουσιάζεται
μεσαία συνάφεια και συνέργεια, ενώ με τους υπόλοιπους 50% χαμηλή. Η συμβολή του
συνόλου των Κατηγοριών Πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 ανέρχεται
σε 122 βαθμούς (μ.ο).



οι Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»
στο σύνολο των Περιφερειών παρουσιάζουν υψηλή συνέργια και συνάφεια με τις
Κατηγορίες Πράξεων των Ειδικών Στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9, καθώς
και με τις Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση και βελτίωση της
ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας
& Δ/θμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ». Με τις
Κατηγορίες Πράξεων των υπόλοιπων πέντε (5) Ειδικών Στόχων από το σύνολο των οκτώ
(8) παρουσιάζεται χαμηλή συνέργεια και συνάφεια, ενώ για τις Κατηγορίες Πράξεων
των τελευταίων τριών (3) Ειδικών Στόχων δεν εμφανίζεται καθόλου συνάφεια. Η
συμβολή του συνόλου των Κατηγοριών Πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και
9 ανέρχεται σε 84 βαθμούς (μ.ο).



οι Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» στο σύνολο των Περιφερειών
παρουσιάζουν υψηλή συνέργια και συνάφεια με τις Κατηγορίες Πράξεων των Ειδικών
Στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12. Με τις Κατηγορίες Πράξεων των
υπόλοιπων επτά (7) Ειδικών Στόχων από το σύνολο των δέκα (10) παρουσιάζεται
χαμηλή συνέργεια και συνάφεια, ενώ για τις Κατηγορίες Πράξεων των τελευταίων
τριών (3) Ειδικών Στόχων δεν εμφανίζεται καθόλου συνάφεια. Η συμβολή του συνόλου
των Κατηγοριών Πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 ανέρχεται σε 55
βαθμούς (μ.ο).

Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με τους Ειδικούς Στόχους
Ο βαθμός συνάφειας των Κατηγοριών Πράξεων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠΕΔΒΜ
εξετάζεται μέσω μήτρας συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι
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Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο οι Κατηγορίες
Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας.
Όπως διαφαίνεται από την μήτρα συνάφειας των Κατηγοριών Πράξεων και των Ειδικών
Στόχων (Πίνακας 6.1 6 Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με τους
Ειδικούς Στόχους), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα, ο μεταξύ τους βαθμός συνάφειας
και συνέργειας είναι αρκετά υψηλός, καθώς από τις εξήντα τρεις (63) Κατηγορίες Πράξεων
διαφαίνεται οι τριάντα τέσσερις (34) να έχουν συνάφεια και συνέργια (υψηλή, χαμηλή ή
μεσαία) με το σύνολο των Ειδικών Στόχων, ενώ οι υπόλοιπες είκοσι εννέα (29) έχουν
συνάφεια και συνέργια με τουλάχιστον οκτώ (8) Ειδικούς Στόχους από τους δώδεκα (12).
Πιο συγκεκριμένα:
Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του
μαθητικού & φοιτητικού πληθυσμού» αντιμετωπίζονται κατά 18 βαθμούς από το
σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση
μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος» αντιμετωπίζονται κατά 21 βαθμούς από
το σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» αντιμετωπίζονται κατά 23 βαθμούς από το σύνολο
των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της
συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής
διαρροής, με έμφαση στα ΑμεΑ & τις ΕΚΟ» αντιμετωπίζονται κατά 16 βαθμούς από το
σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας
εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ» αντιμετωπίζονται κατά
23 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 4-5-6:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου
της» αντιμετωπίζονται κατά 21 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας
της» αντιμετωπίζονται κατά 26 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.
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οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αποτελεσματικότερη σύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» αντιμετωπίζονται κατά 12 βαθμούς
από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 7-8-9:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση του συστήματος και των
υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της
συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων» αντιμετωπίζονται κατά 23 βαθμούς από
το σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» αντιμετωπίζονται κατά 23 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 10-11-12:


οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» αντιμετωπίζονται κατά 13 βαθμούς
από το σύνολο των Ειδικών Στόχων.



οι Κατηγορίες Πράξεων του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών
σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση
στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ» αντιμετωπίζονται κατά 13 βαθμούς από το σύνολο
των Ειδικών Στόχων.

1.3.3


Συνθετική Διάγνωση – Συμπεράσματα

Η εσωτερική λογική της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ καλύπτει το αναπτυξιακό όραμα του
Προγράμματος και συνεπώς δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο.



Η λογική συνοχή των επιπέδων των Στρατηγικών Στόχων με τους άξονες προτεραιότητες
παραμένει ισχυρή αφού οι άξονες προτεραιότητες έχουν οργανωθεί στη βάση των
Στρατηγικών Στόχων και ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς.



Η εσωτερική λογική επί της οποίας έχει δομηθεί το πρόγραμμα είναι πολύ
ικανοποιητική αφού παρουσιάζεται υψηλή συνάφεια μεταξύ των στρατηγικών και των
ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας.



Η επανεξέταση της κατανομής στους Στρατηγικούς στόχους κρίνεται ως εκ τούτου
αναγκαία 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 (βλ. ενότητα 1.1) αλλά και την μεγάλη συνάφεια
που έχει με τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης (βλ. ενότητα 1.2).
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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 έχουν
αποτυπωθεί 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.
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1.4

Αξιολόγηση της Εξωτερικής Συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

1.4.1

Γενική προσέγγιση για την αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του
ΕΠΕΔΒΜ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας επιχειρείται ο έλεγχος της συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ με το
περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Προς τούτο, αρχικά πραγματοποιείται η αξιολόγηση της
μέχρι σήμερα συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις
κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων (Ενότητα 1.4.2).
Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί η συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε
σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη, όπως εξειδικεύεται στη χώρα μας
και ισχύει την περίοδο σύνταξης της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στην επίτευξη των στόχων του
ΕΣΠΑ, καθώς και της συνάφειας με τα υπόλοιπα ΕΠΕΔΒΜ (Ενότητα 1.4.3).
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το ΕΠΕΔΜΒ συντάχθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, δηλαδή στη βάση των ολοκληρωμένων
κατευθυντήριων γραμμών για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση που
υιοθετήθηκαν το 2005. Η αναθεωρημένη στρατηγική διατήρησε τη γενική προσέγγιση
στοχοθεσίας, αφήνοντας την υλοποίηση των στόχων σε εθνικό επίπεδο, να την
επεξεργάζονται τριετή εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠΕΔΒΜ αποτύπωσε τη συνέπεια της
στρατηγικής που είχε σχεδιαστεί το 2007 με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Λισσαβόνας,
τις Γενικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013, τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την «Εκπαίδευση – Κατάρτιση 2010», καθώς και την
εφαρμογή τους μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, και το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2008-2010.
Τη παρούσα χρονική στιγμή, οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες έχουν
τροποποιηθεί και αποτυπωθεί μέσα από το κείμενο στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το οποίο
αποτελεί το «διάδοχο» της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και έχει στόχο την έξοδο από την
κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» οικοδομεί πάνω στα επιτεύγματα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως
πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης και την
ανανεώνει, ούτως ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και άμεσα σε νέες προκλήσεις.
Με γνώμονα τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναπτύχθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, εξειδικεύοντας σε εθνικό επίπεδο τους στόχους που αυτή
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θέτει, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρούσας χρονικής περιόδου.
Αντίστοιχα, ο ρόλος της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εφαρμογή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» αναμορφώθηκε με νέους στρατηγικούς στόχους, στο κείμενο
συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποτελούν ισχυρό θεμέλιο
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και
μπορούν επομένως να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
Οι αρχές και οι προτεραιότητες για την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2007-2013
δίνονται μέσω κοινοτικών στρατηγικών προσανατολισμών οι οποίοι προτείνουν τρόπους
για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων οι οποίοι διατίθενται για τα εθνικά και
περιφερειακά προγράμματα ενισχύσεων. Οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν τους
προσανατολισμούς αυτούς ως βάση για την κατάρτιση των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων
Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Ως εκ τούτου, ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα σύνθεσης προτάσεων
και συγκερασμού προτεραιοτήτων και καλύπτει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που αγγίζει
τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας, τις
κατευθύνσεις της ΕΕ, την οικονομική συγκυρία και τις αντικειμενικές δυνατότητες
αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων.
Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της ΕΕ σε
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής
προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το
ΕΣΠΑ «…εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ
των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός, και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων
αφετέρου».
Το πλαίσιο για την προσέγγιση των βασικών παραμέτρων του αναπτυξιακού
προγραμματισμού και της κατάρτισης του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005 με τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι Κανονισμοί των Ταμείων της ΕΕ, καθώς
και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής. Επιπλέον,
ελήφθησαν υπόψη τα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική
της Λισσαβόνας και στο Εθνικό Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2005-2008.
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Από τα ανωτέρω προκύπτει επιπλέον η επιτακτική ανάγκη αξιολόγησης της συνάφειας της
στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ με το νέο περιβάλλον ευρωπαϊκών στρατηγικών και
προτεραιοτήτων, ούτως ώστε να αποτυπωθεί η ορθότητα προσανατολισμού των ειδικών
στόχων του Προγράμματος και εξειδίκευσης των κατηγοριών παρέμβασης. Ειδικότερα, θα
αξιολογηθεί η συνεισφορά των υλοποιηθεισών ή/και σε εξέλιξη κατηγοριών παρεμβάσεων
του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση


με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία ήταν σε ισχύ όταν εκπονήθηκε το ΕΠΕΔΒΜ
 με την στρατηγική «Ευρώπη 2020»



με την εφαρμογή των ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών στρατηγικής, όπως αυτή
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 20082011 και 2011-2014



με τη στρατηγική για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013



με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2010 και 2020.

Η κάθε περίπτωση διερευνάται με τη λογική παρέμβασης (intervention logic) των
κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους των ως άνω στρατηγικών
κατευθύνσεων και προγραμμάτων και διερευνάται επίσης το κατά πόσο ακολουθείται αυτή
η λογική παρέμβασης κατά την έως τώρα υλοποίησή τους.
Για να αποτυπωθεί η συσχέτιση αυτή χρησιμοποιούνται ποιοτικές μήτρες συνάφειας.
Ειδικότερα τα υπό εξέταση, ανά ζευγάρι, στοιχεία που εξετάζονται (π.χ. Στρατηγικοί Στόχοι
και Άξονες Προτεραιότητας ή Στρατηγικοί Στόχοι και Κατηγορίες Πράξεων) τοποθετούνται,
σε κάθετους μεταξύ τους Άξονες. Στην περίπτωση που η κατηγορία παρέμβασης συνεργεί
με κάποια από τις στρατηγικές κατευθύνσεις σημειώνεται με () και στο τέλος
αποτυπώνεται το μέγεθος του βαθμού συνάφειας με το άθροισμα των σημείων αυτών.
Προς διευκόλυνση της παρουσίασης των πινάκων, χρησιμοποιείται κωδικοποίηση των
κατηγοριών παρεμβάσεων με αριθμούς όπως εμφανίζεται παρακάτω:
Άξονες Προτεραιότητας
- Ειδικοί Στόχοι
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1

Κατηγορίες Παρέμβασης

Κωδικός
1.1.1

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση
προγραμμάτων
σπουδών
Ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση
Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας
Διεθνές Πανεπιστήμιο

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ2

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

1.1.8

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Σελίδα 78 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Άξονες Προτεραιότητας
- Ειδικοί Στόχοι
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ2

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ2
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ2

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3

ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ5
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ5
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ5
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ5
ΑΠ 1-2-3 ΕΣ5
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ1

ΑΠ 4-5-6 ΕΣ1
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3

Κατηγορίες Παρέμβασης

Κωδικός

Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη διασφάλιση
της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση
Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο & Ψηφιακό Υλικό
για τα Σχολεία
Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

1.2.1

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

1.3.3

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα
Ομογένειας
Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων
Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ολοήμερα Σχολεία
Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής
κατάρτισης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση
Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
Προγράμματα ευαισθητοποίησης
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών
μονάδων
Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

1.3.5
1.3.6

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας
ΔΑΣΤΑ
Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής
Εμπειρίας

4.2.2
4.2.3
4.2.4
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Άξονες Προτεραιότητας
- Ειδικοί Στόχοι
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3

Κατηγορίες Παρέμβασης

Κωδικός

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

4.3.4

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας

4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

7.1.3

ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις
νέες τεχνολογίες
Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης
Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

7.1.5
7.1.6
7.1.7

ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ2
ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1
ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1
ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
ΕΑΠ
Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1
ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1
ΑΠ 10-11-12 ΕΣ1

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΘΑΛΗΣ
Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με
παραγωγικούς Φορείς
Υποτροφίες

10.1.4
10.1.5
10.1.6

ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 4-5-6 ΕΣ3
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9 ΕΣ1

ΑΠ 10-11-12 ΕΣ2

7.1.1
7.1.2

7.1.4

10.2.1

Τέλος, για λόγους εποπτικής παρουσίασης των πινάκων, παρατίθενται μόνο οι στόχοι που
παρουσιάζουν έστω και μικρή συνάφεια με τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ. Οι
κατηγορίες που δεν είναι συναφείς, δεν εμφανίζονται στους πίνακες.
1.4.2

Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ με
ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες

1.4.2.1

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την

Ανάπτυξη και την Απασχόληση
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας παρουσιάστηκε το 2000 ως σύνολο ευρωπαϊκών πολιτικών
που θέτουν στόχους, ενώ τα κράτη μέλη ήταν αυτά που θα επεδίωκαν να υλοποιήσουν το
γενικό όραμα. Το Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 μετονόμασε τη Στρατηγική της
Λισσαβόνας σε Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, και εξέδωσε
«κατευθυντήριες γραμμές» οι οποίες συνόψισαν τις βασικές επιλογές, που ομαδοποιούνται
και εξειδικεύονται σε 3 ομάδες:
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1. Κατευθύνσεις Μακροοικονομικού χαρακτήρα, (Κατευθυντήριες Γραμμές 1-6)
μεταξύ των οποίων η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας με στόχο τη βιώσιμη
οικονομική μεγέθυνση και τη διασφάλιση μισθολογικών εξελίξεων, οι οποίες
συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική μεγέθυνση
2. Κατευθύνσεις μικροοικονομικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραμμές 7-16)
μεταξύ των οποίων η βελτίωση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, η
διευκόλυνση της καινοτομίας, η προώθηση μιας περισσότερο επιχειρηματικής
νοοτροπίας και η δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις.
3. Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, (Κατευθυντήριες Γραμμές 1724) που αφορούν την προσέλκυση και συγκράτηση περισσότερων ατόμων στην
απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τη
βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της
ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τέλος την αύξηση των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ως ενιαίες κατευθύνσεις για τις εθνικές
πολιτικές, την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης , την
επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις και την
αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θέτουν
στόχους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, ειδικότερα τις πολιτικές που αφορούν την
κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τις πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας, την
εκπαίδευση και την υποστήριξη της ισότητας στην αγορά εργασίας.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ εξειδικεύτηκαν με τρόπο ώστε να συνεργούν
προς την υλοποίηση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών όπως αναφέρονται
παραπάνω. Συνολικά οι κατηγορίες παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ συμβάλλουν στις:


ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε&Α, ιδίως στον ιδιωτικό
τομέα»



ΟΚΓ 8 «Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές της καινοτομίας»



ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των ΤΠΕ και να
οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς»



ΟΚΓ 15 «Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να
δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»



ΟΚΓ 19 «Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η
ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των άεργων.»



ΟΚΓ 20 «Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας»



ΟΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο»



ΟΚΓ 24 «Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες
απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες».
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Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6.1 7 Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση του παραρτήματος, παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας με τις
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση.
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 (όπως φαίνεται
και στον παραπάνω πίνακα) με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.
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 τη διάδοση
και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.
Έντονη συνάφεια παρουσιάζεται στις κατηγορίες παρεμβάσεων που σχετίζονται με την
αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας, όπως
αναβάθμιση των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και επιδότηση της
πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, γεγονός που ικανοποιεί την κατευθυντήρια γραμμή για
τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στις ΜΜΕ.
Ταυτόχρονα, με τη χρηματοδότηση πλήθους παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη
ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομίας σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή τους, αυτομάτως προκύπτει
συνάφεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους πράξεων με τις κατευθυντήριες
γραμμές για τη βελτίωση των επενδύσεων σε Ε&Α και την επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Τέλος, τα Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, μέσω των
παρεμβάσεων κατάρτισης ή προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών, προωθούν τη
συνέργεια των πράξεων του ΕΠΕΔΜΒ με την οριζόντια πολιτική για τη δημιουργία αγορών
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

1.4.2.2

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την "Ευρώπη 2020"
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Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" αντλεί διδάγματα από την προϊσχύουσα στρατηγική της
Λισσαβόνας, αξιοποιώντας τα δυνατά της σημεία και διορθώνοντας τις αδυναμίες της. Η
νέα στρατηγική λαμβάνει επίσης υπόψη τις αλλαγές στις συνθήκες που αντιμετωπίζει η
Ευρώπη από το 2000 και μετά – ιδιαίτερα δε την άμεση ανάγκη για ανάκαμψη από την
οικονομική κρίση. Ο στόχος της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η προώθηση μιας
έξυπνης, βιώσιμης ανάπτυξης η οποία παράλληλα θα ενισχύει την οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη αποτελούν η
μακροοικονομική σταθερότητα και η υγιής δημοσιονομική πολιτική.
Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους σε πέντε βασικούς τομείς, που θα πρέπει να έχουν
υλοποιηθεί έως το 2020:


Απασχόληση – Να απασχολείται το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών



Καινοτομία – Να επενδύεται σε έρευνα & ανάπτυξη το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ



Κλιματική αλλαγή – Να επιτευχθούν οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι «20/20/20»
(περιλαμβανομένης μιας ενίσχυσης της μείωσης των εκπομπών στο 30%, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέπουν)



Εκπαίδευση – Να μειωθεί κάτω από το 10% το ποσοστό των μαθητών που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή
ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών



Φτώχεια – Να μειωθεί η φτώχεια μέσω της εξάλειψης του κινδύνου της φτώχειας ή του
αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι πέντε αυτοί στόχοι σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης μετατρέπονται στη συνέχεια σε
εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές καταστάσεις
και συνθήκες της κάθε χώρας. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ενίσχυση της ανάπτυξης και
της απασχόλησης αποτελούν νευραλγικούς τομείς για τα κράτη μέλη μέσα στην οικονομική
κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους συμπληρώνει με 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν
τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η επιτυχία της
στρατηγικής "Ευρώπη 2020" εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ικανότητα των
κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να
τονώσουν την ανάπτυξη – π.χ. αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης και τις επενδύσεις
στην έρευνα, καθώς και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των
επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών.
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Στο πλαίσιο αυτό, η συνέργεια του ΕΠΕΔΜΒ παρατηρείται μεγάλη σε 3 από τους 5 βασικούς
στόχους. Παρά το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάχθηκε βάσει της
στρατηγικής της Λισσαβόνας, ο πίνακας 6.1 8 Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την "Ευρώπη 2020" του παραρτήματος
αποτυπώνει τη έντονη συνάφεια που παρουσιάζουν οι κατηγορίες παρεμβάσεων του
Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης 2020».
Συγκεκριμένα,


για το στόχο 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.



για το στόχο στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης, οι κατηγορίες
παρεμβάσεων που αφορούν τη βασική εκπαίδευση περιλαμβάνουν καλύτερη
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναπροσαρμοσμένους κύκλους μαθημάτων, βελτιωμένη
εκπαίδευση των καθηγητών, καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους, εξατομικευμένη
υποστήριξη - ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, περιλαμβανομένων των μεταναστών
και των Ρομά- και ενίσχυση της συνεργασίας με τις οικογένειες και την τοπική
κοινότητα, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη συνάφεια του ΕΠΕΔΒΜ. Αντίστοιχα, το
ΕΠΕΔΒΜ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προκειμένου να καταστούν ελκυστικά και
αποτελεσματικά τα συστήματα τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης με
εκσυγχρονισμένους κύκλους μαθημάτων και βελτιωμένη διαχείριση γνώσης (Σύστημα
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 ΕΠΕΔΜΒ 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.

1.4.2.3

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΕΔΜΒ, είχε ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος τριετής κύκλος
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που αφορούσε την περίοδο 2005-2007, ο ποίος
χαρακτηρίσθηκε από μία σημαντική πρόοδο όσον αφορά την προώθηση των διαρθρωτικών
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μεταρρυθμίσεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εαρινό Συμβούλιο Κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007 αποφάσισε να διατηρήσει τους ίδιους στόχους και τις ίδιες
κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2008-2010 και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ενώ
επικαιροποιήθηκαν οι συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΜΠ) 20082010 εστίασε τόσο στην πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις συγκεκριμένες συστάσεις
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τη χώρα μας, όσο και στο σχεδιασμό συγκεκριμένων
δράσεων. Υπακούοντας στις ανωτέρω επιταγές, το ΕΜΠ 2008-2010 έθεσε άξονες
παρέμβασης για την υλοποίηση του 2ου τριετούς κύκλου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
αναμορφώνοντας τις προτεραιότητες άρα και τη συνάφεια του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τις
ευρωπαϊκές στρατηγικές.
Το ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 όπου εγκρίθηκε έως και την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης
Αξιολόγησης, συνετέλεσε, μέσω της υλοποίησης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει,
στην ικανοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 ως εξής:


Οι κατηγορίες παρεμβάσεων για την εφαρμογή του Νέου σχολείου, την αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών, τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και τη θεσμοθέτηση μηχανισμών αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών μονάδων, βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με την Προτεραιότητα
της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.



Μεταξύ των προτεραιοτήτων για την Κοινωνία της Γνώσης και την Περιφερειακή
Συνοχή, είναι αποφασιστική η συμβολή των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού, την ψηφιακή βάση γνώσεων και τις υποδομές για ένα ψηφιακό
σχολείο, με έμφαση στην εισαγωγή ψηφιακών διαδραστικών συστημάτων. Αντίστοιχα,
συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό και η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και επιχορήγησης μεταδιδακτορικών
ερευνών.

Από την άλλη πλευρά, σε χαμηλότερο βαθμό αποτιμάται η συνέργεια των
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΕΔΜΒ παρεμβάσεων στις προτεραιότητες που εστιάζουν
στο περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική και σε ακόμη μικρότερο βαθμό στον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Ελάχιστη, έως μηδαμινή, αποτιμάται πως είναι η
συνέργια των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και με τις προτεραιότητες μακροοικονομικών
παρεμβάσεων.
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1.4.2.4

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Με γνώμονα τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναπτύχθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, εξειδικεύοντας σε εθνικό επίπεδο τους στόχους που θέτει η
στρατηγική αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρούσας χρονικής περιόδου. Για την επίτευξη των ανωτέρων
στόχων αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι που εξυπηρετούν τις
προτεραιότητες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΠΕΔΜΒ συνεργεί απόλυτα προς την
εκπλήρωση των ως άνω στόχων.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας της
παιδείας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην παροχή περισσότερης δια βίου
μάθησης για τους ενήλικες και στην ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και αγοράς εργασίας,
στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και
της καινοτομίας και στην αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής διδασκαλίας και
επαγγελματικής κατάρτισης, παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με την στοχοθεσία του
Εθνικού Προγράμματος.
Οι Εθνικοί στόχοι για τον τομέα των ανθρώπινων πόρων όπως φαίνονται και στον Πίνακα
6.1 10 Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 είναι οι ακόλουθοι:
1. Επιδίωξη αύξησης στο 70% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών
ηλικίας 20-64 ετών, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης
ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων και με την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων
μεταναστών. Προς τούτο, πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα είναι:


η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας



η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και



η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι προσβάσιμη από όλους

Προς την επίτευξη του παραπάνω Στόχου στο ΕΠΕΔΜΒ, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που
αναφέρονται στην ενίσχυση των θεσμών της τυπικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή του
Νέου Σχολείου καθώς και τα προγράμματα δια βίου μάθησης συνεργούν, τόσο παρέχοντας
τη δυνατότητα στήριξης του θεσμού της οικογένειας, όσο και στην εξασφάλιση
προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στα μέλη της οικογένειας, και ειδικότερα στις γυναίκες,
να δραστηριοποιηθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και να αποτελέσουν ενεργούς
φορείς.
2. Βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης
αποχώρησης από το σχολείο κάτω του 10% και με αύξηση του μεριδίου των ατόμων ηλικίας
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30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό
τουλάχιστον 32%.
Για τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, έχει ήδη ξεκινήσει
η εφαρμογή του «Νέου Σχολείου» μέσω του οποίου ο μαθητής μπαίνει στο επίκεντρο του
εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού ατόμων ηλικίας 30-34
ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση, προβλέπεται η
αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός
και η αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ευκολότερη αναγνώριση
πτυχίων του εξωτερικού κλπ.
3. Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας επιδιώκοντας να
βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 450.000 Πολίτες. Επί
τούτου απαιτείται η αύξηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών προγραμμάτων, η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και η βελτίωση των κοινωνικών
παροχών. Επίσης, βασική προτεραιότητα είναι η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και η
καταπολέμηση των διακρίσεων.
Στη βάση των παραπάνω, εξακολουθεί να καταγράφεται έντονα η πρόκληση για άρση των
εμποδίων για την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης,
δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ομάδων με επισφαλή θέση στην αγορά
εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με περιορισμένες επαγγελματικές
δεξιότητες. Ιδίως, χρειάζεται επικέντρωση σε όλες τις βαθμίδες, σε ενέργειες για επιτυχή
ένταξη στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ατόμων που λόγω ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κατατάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (π.χ. ΑμεΑ, τσιγγάνοι,
μετανάστες).

1.4.2.5

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την
Πολιτική Συνοχής 2007-2013

Οι Ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν και τις αρχές για την πολιτική
συνοχής και προτείνουν τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες της Ευρώπης μπορούν να
επωφεληθούν πλήρως από τη χρηματοδότηση που διατίθενται για εθνικά και
περιφερειακά προγράμματα ενισχύσεων κάθε προγραμματική επταετία. Για την περίοδο
αναφοράς 2007-2013, οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν τους προσανατολισμούς για τη
βέλτιστη ικανοποίηση των πόρων που διατίθενται, ως βάση για την κατάρτιση των δικών
τους εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και σχεδιασμών, των επονομαζόμενων Εθνικών
Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς.
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Σύμφωνα με τους προσανατολισμούς και την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας,
τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να
προσανατολίσουν τους πόρους τους στις εξής τρεις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές:


βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων
βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, εξασφαλίζοντας επαρκή ποιότητα και επίπεδο
υπηρεσιών και προστατεύοντας το περιβαλλοντικό τους δυναμικό



ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της
οικονομίας της γνώσης με ικανότητες έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων
των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας



δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας προσελκύοντας
περισσότερα

άτομα

στην

επιχειρηματική

δραστηριότητα,

βελτιώνοντας

την

προσαρμοστικότητα εργαζόμενων και επιχειρήσεων και αυξάνοντας τις επενδύσεις στο
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Από τη μήτρα συνάφειας των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική συνοχής και τις
κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ (Πίνακας 6.1 11 Συνάφεια των κατηγοριών
παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την
Πολιτική Συνοχής 2007-2013) που παρουσιάζεται στο παράρτημα, γίνεται φανερό ότι η
πρώτη που αφορά στην ελκυστικότητα των κρατών μελών για επενδύσεις και απασχόληση
φαίνεται ότι ανταποκρίνεται κυρίως στην κατηγορία παρεμβάσεων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος ενίσχυσης των συνεργιών ανάμεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη. Μικρή συνάφεια εμφανίζει και με τις
κατηγορίες παρέμβασης που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα. Ωστόσο, παρά το
γεγονός ότι ο βαθμός συνάφειας εμφανίζεται χαμηλός, έχει ολοκληρωτική συνεισφορά για
την υλοποίηση του στόχου.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, η στρατηγική επιδίωξη της
ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ανάπτυξης της οικονομίας ανταποκρίνεται στις
περισσότερες κατηγορίες παρεμβάσεων και αφορά τόσο την ανάπτυξη ψηφιακών
παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων, όσο και την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η τρίτη γενική κατευθυντήρια γραμμή για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, η
οποία εξειδικεύει τη στρατηγική επιδίωξη για βελτίωση της προσαρμοστικότητας των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων και για αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας,
παρουσιάζει έντονη συνάφεια με τις κατηγορίες παρεμβάσεων προγραμμάτων δια βίου
μάθησης και αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης. Επίσης, η υλοποίηση των
προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής καθώς και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής
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εκπαίδευσης και της υποστήριξης των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες, δίνοντας τους την ευκαιρία να συνδράμουν στην τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο στόχος που έχει τεθεί για την αύξηση των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης, σε όλα τα επίπεδα
ικανοποιείται από όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Συνεπώς υπάρχει
μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για την Πολιτική
Συνοχής.

1.4.2.6

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών του ΕΠΕΔΒΜ με τους
Στρατηγικούς στόχους για την "Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010"

Ο τομέας της εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετατροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε μία κοινωνία και οικονομία της γνώσης. Από το 2000 και
από την υιοθέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, ενισχύθηκε η πολιτική συνεργασία στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση – αρχικά με το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και
κατάρτιση 2010», και στη συνέχεια, με το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης «Ε 2020». Η συνεργασία αυτή
οδήγησε στη διαμόρφωση κοινών στόχων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλα τα είδη
εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλα τα στάδια της δια βίου μάθησης. Υποστηρίζονται από
μία σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα δια βίου μάθησης 2007-13
και το Erasmus Mundus 2009-13. Επιπλέον, μία σειρά δικτύων και οργανισμών στηρίζουν τη
δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
Σε συνέχεια των προηγούμενων πρωτοβουλιών / παρεμβάσεων υπήρξε γενική βελτίωση
στην απόδοση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ2. Ωστόσο, η πλειονότητα των
σημείων αναφοράς τα οποία ορίστηκαν για το 2010 δεν θα επιτευχθεί εγκαίρως, ενώ, στην
περίπτωση του ζωτικού σημείου αναφοράς σχετικά με τον γραμματισμό, η απόδοση στην
πραγματικότητα επιδεινώνεται. Η επίτευξη των εν λόγω σημείων αναφοράς θα απαιτήσει
αποτελεσματικότερες εθνικές πρωτοβουλίες. Η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τη
δημογραφική πρόκληση, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, με
παράλληλη συνέχιση των επενδύσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, φαίνεται ότι συμβάλλουν στην υλοποίηση
της ανωτέρω στρατηγικής επιδίωξης. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που αφορούν την
αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα ικανοποιεί άμεσα τον
2 Κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010
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πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ. Έτσι ικανοποιεί έμμεσα και τη βελτίωση της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών και την ανάπτυξη
Δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. Την υλοποίηση των δύο τελευταίων υποκατηγοριών προωθούν οι κατηγορίες παρεμβάσεων για αναμόρφωση των ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ και
για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες (Πίνακας 6.1 12 Συνάφεια των
κατηγοριών του ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την "Εκπαίδευση Κατάρτιση
2010").
Στοχευμένες αυξήσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας,
ως τρόπος εξόδου από την οικονομική κρίση, τόσο στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και για τον άμεσο κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο ρόλος
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως υποστηρικτή του τριγώνου της γνώσης ενισχύεται,
και αυτό είναι φανερό από το σύνολο των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ.
Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο που προωθούνται
μέσω του στρατηγικού στόχου είναι πολύ σημαντικά, προκειμένου να μπορέσουν όλα τα
άτομα να αποκτήσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται όχι μόνο με την αγορά εργασίας αλλά
και με την κοινωνική ένταξη και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Οι κατηγορίες
παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών σχολών και τα προγράμματα δια
βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανοιχτών πανεπιστημίων υλοποιούνται στη
βάση της παραπάνω στοχοθεσίας και συνεργούν απόλυτα με τις ευρωπαϊκές
προτεραιότητες.

1.4.2.7

Αξιολόγηση της Συνάφειας των κατηγοριών παρεμβάσεων του
ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την «Εκπαίδευση
Κατάρτιση (ΕΚ) 2020»

Στο παρόν εδάφιο εξετάζεται το στρατηγικό πλαίσιο 2020 για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση το οποίο μαζί με την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»
παίζει σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπισθούν οι προτεραιότητες που βρίσκονται στο
επίκεντρο της μελλοντικής στρατηγικής «Ε 2020». Η εκπαίδευση και η κατάρτιση
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας στους πολίτες
τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ευρωπαϊκή
κοινωνία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες, αλλά και συμβάλλοντας στην
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ένταξης. Επομένως, ο βασικός ρόλος της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να εκφράζεται πλήρως στις εργασίες του
Συμβουλίου κατά το νέο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που έχει καθιερωθεί από τις αρχές του 2011.
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Δύο από τις προτεινόμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
αφορούν
κατά κύριο λόγο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση:


η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να
επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους από άποψη εκπαίδευσης και κατάρτισης και
επομένως να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.



η πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις απασχόλησης», που
τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων για να τονωθεί η απασχολησιμότητα.

Παράλληλα, η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε άλλες εμβληματικές
πρωτοβουλίες, όπως το «Ψηφιακό Θεματολόγιο και η Ένωση Καινοτομίας», είναι εξίσου
ουσιαστική.
Το στρατηγικό πλαίσιο 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προσφέρει ένα μέσο για
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η παρακολούθησή τους πρέπει να αποτελεί
μέρος των τομέων εργασιών προτεραιότητας που προβλέπονται ειδικά για τον πρώτο
κύκλο εργασιών 2009-2011 του στρατηγικού πλαισίου 2020 για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, που συνδέεται με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες
θέσεις εργασίας» και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.
Στη χώρα μας, οι κατηγορίες παρέμβασης για την προγραμματική περίοδο που καλύπτει το
ΕΠΕΔΜΒ (2007-2013) εξακολουθούν να βασίζονται απόλυτα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή
στρατηγική. Όπως παρουσιάζεται στη μήτρα συνάφειας που περιλαμβάνει τους νέους
στρατηγικούς στόχους της εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κατηγορίες παρέμβασης είναι
φανερό ότι αλληλοσυμπληρώνονται και στους τέσσερις στρατηγικούς στόχους για τη νέα
δεκαετία.
Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, για την υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της
κινητικότητας, το ΕΠΕΔΒΜ ανταποκρίνεται πλήρως σ’ αυτόν με παρεμβάσεις όπως η
αναμόρφωση των ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ, η εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθώς και τα
ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας.
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος που απαντά στη Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συνεργεί μέσα από το
ΕΠΕΔΒΜ με παρεμβάσεις που βασίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Η κατηγορία παρέμβασης επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών συντελεί ώστε να παρασχεθεί κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των
διδασκόντων αλλά και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη στους διδάσκοντες και τους
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εκπαιδευτές. Αντίστοιχα οι μηχανισμοί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δομών όλων των
επιπέδων, βελτιώνουν τη διοίκηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
διαμορφωθούν αποτελεσματικά συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας.
Μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (τυπικής και δια βίου
μάθησης), καθώς και ειδικής αγωγής του ΕΠΕΔΒΜ, εφαρμόζεται ο τρίτος στρατηγικός
στόχος για την εκπαίδευση κατάρτιση 2020 που προάγει την ισοτιμία, τη κοινωνική
συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Μέσω των παραπάνω κατηγοριών
παρεμβάσεων η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχει σε όλους τους πολίτες,
ανεξαρτήτως προσωπικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιστάσεων, τη δυνατότητα να
αποκτούν, να ενημερώνουν και να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο
δεξιότητες σχετιζόμενες με συγκεκριμένη απασχόληση όσο και τις βασικές ικανότητες που
απαιτούνται για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και υποστηρίζει την περαιτέρω
μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και το διαπολιτισμικό διάλογο.
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την ενίσχυση της καινοτομίας, προάγεται μέσα από
κατηγορίες παρεμβάσεων ενίσχυσης ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, και απόκτησης γνώσεων σε νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η
εισαγωγή ψηφιακού υλικού και η υποδομή για ψηφιακό σχολείο προάγει τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πρακτική
άσκηση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, θέτουν στην πράξη τη συνεργασία του
επιχειρηματικού κόσμου με διάφορα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και
έρευνας και δύνανται να συμβάλουν στην εξασφάλιση καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες
και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.
Το επίπεδο συνάφειας των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΜΒ σε σχέση με τους
στρατηγικούς στόχους της επόμενης δεκαετίας για την εκπαίδευση κατάρτιση,
παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1 13 Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ
με τους Στρατηγικούς στόχους για την «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2020» στο παράρτημα.

1.4.3

Συνάφεια με το ΕΣΠΑ και παρεμβάσεις άλλων ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ

1.4.3.1

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με Θεματικές
Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, αποτελεί το έγγραφο
αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό
επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Στόχος είναι η διερεύνηση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση
της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση
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της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται:


στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και
στη διασύνδεσή τους



στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της
ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής



στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική
της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων
εργασίας



στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, με την απλούστευση του κανονιστικού
πλαισίου και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης.

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ 2007-13 αποτυπώνεται σε πέντε (5) θεματικές ενότητες, ως εξής:


επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.



κοινωνία της γνώσης και καινοτομία.



απασχόληση και κοινωνική συνοχή.



θεσμικό περιβάλλον.



ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτών των πέντε θεματικών ενοτήτων έχουν διαμορφωθεί οι 17 Γενικοί Στόχοι
του ΕΣΠΑ, οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και τις κυριότερες
κατηγορίες παρεμβάσεων που προωθούν την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος
της χώρας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και οι οποίοι παρουσιάζονται
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Επένδυση
παραγωγικό

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

στον

 Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

τομέα

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

της οικονομίας

 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Κοινωνία της γνώσης

 Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο

και Καινοτομία

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
 Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
 Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.

Απασχόληση

και

κοινωνική συνοχή

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων.
 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινομένων
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.
 Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες
στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
πρόληψης και φροντίδας.
 Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση κοινωνική συνοχή).

Θεσμικό περιβάλλον

 Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική
εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ελκυστικότητα

της

Ελλάδας

των

και

Περιφερειών

ως

τόπου επενδύσεων,
εργασίας
διαβίωσης

και

 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.
 Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την
αειφορία.
 Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος.
 Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.
Για τη διερεύνηση και την αποτύπωση του βαθμού συνάφειας του ΕΠΕΔΒΜ με τις
Θεματικές Προτεραιότητες και τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ καταρτίσθηκε η μήτρα
συνάφειας (Πίνακας 6.1 14 Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με
Θεματικές Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ). Στον οριζόντιο άξονα της
μήτρας συνάφειας έχουν τοποθετηθεί οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον
κάθετο οι Θεματικές Προτεραιότητες και οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με την μήτρα για τη συνάφεια των στόχων του ΕΣΠΑ με τις κατηγορίες πράξεων
του ΕΠΕΔΒΜ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Οι άξονες 1, 2, 3 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης» ικανοποιούν κατά 6
βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχουν συνάφεια με τους
Γενικούς Στόχους 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»,
6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριοποίησης», 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», 9
«Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 12 «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών», 17
«Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας» του ΕΣΠΑ.



Οι άξονες 4, 5, 6 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεση με την αγορά εργασίας»
ικανοποιούν κατά 8 βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχουν
συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 2 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και
τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τομείς

κοινωνικής

και

οικονομικής

δραστηριοποίησης»,

7

«Ενίσχυση

της

προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων», 8 «Διευκόλυνση της
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πρόσβασης στην απασχόληση», 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 11 «Η
ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών».


Οι άξονες 7, 8, 9 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 3 «Ενίσχυση Δια Βίου Εκπαίδευσης
Ενηλίκων» ικανοποιούν κατά 8 βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα,
έχουν συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 2 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης
των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και
τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τομείς

κοινωνικής

και

οικονομικής

δραστηριοποίησης»,

7

«Ενίσχυση

της

προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων», 8 «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση», 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 11 «Η
ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών».


Οι άξονες 10, 11, 12 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας» ικανοποιούν κατά 6 βαθμούς
τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Εντούτοις, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των
Γενικών στόχων 4, 5 και 6 που αφορούν τη Θεματική Προτεραιότητα 2 «Κοινωνία της
γνώσης και καινοτομία». Ειδικότερα, έχουν συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 2
«Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 4 «Βελτίωση της
ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 5 «Ενίσχυση της Έρευνας,
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό
παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία
της γνώσης», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής
και οικονομικής δραστηριοποίησης», 11 «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή
τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η
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αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».


Εν κατακλείδι, οι Γενικοί Στόχοι 4, 6, και 12 καλύπτονται κατά 12 βαθμούς (ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα) από τους 12 Άξονες Προτεραιότητας του προγράμματος. Οι
Γενικοί Στόχοι 2, 8, 9, και 11 καλύπτονται κατά 9 βαθμούς από τους Άξονες
Προτεραιότητας του Προγράμματος. Ο Γενικός Στόχος 7 ικανοποιείται κατά 6 βαθμούς
από τους Άξονες Προτεραιότητας ενώ οι Γενικοί Στόχοι 5 και 17 κατά 3 βαθμούς, όμως
καλύπτονται πλήρως από το Στρατηγικό Στόχο 4 (Α.Π 10,11 και 12) και το Στρατηγικό
Στόχο 1 (Α.Π 1,2 και 3) αντίστοιχα οι οποίοι εξειδικεύονται στις απαιτήσεις των
ανωτέρω Γενικών Στόχων. Οι υπόλοιποι Γενικοί Στόχοι δεν καλύπτονται από τους
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.

1.4.3.2

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με άλλα ΕΠ του
ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας υπολογίζεται η συσχέτιση των Αξόνων Προτεραιότητας
και των Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με παρεμβάσεις άλλων ΕΠ και συγκεκριμένα
των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ΕΠ «Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
Όσον αφορά τα υπόλοιπα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, κρίνεται ότι δεν
παρουσιάζουν συνάφεια ή συνέργεια με το ΕΠΕΔΒΜ και για το λόγο αυτό δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Η συσχέτιση υπολογίζεται μέσω μιας ποιοτικής
μήτρας συνάφειας. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι για τα 5 ΠΕΠ και τα 3
τομεακά ΕΠ που εξετάζονται, έχουν αναφερθεί οι κατηγορίες πράξεων για τις οποίες
παρατηρήθηκε συνάφεια έστω και με μία κατηγορία παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Οι
υπόλοιπες κατηγορίες παρεμβάσεων θεωρείται ότι έχουν ελάχιστη ως μηδενική συνάφεια
με το ΕΠΕΔΒΜ.
Η αρχιτεκτονική των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε
το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα
δεδομένα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών
στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας. Τα πέντε
Περιφερειακά Προγράμματα είναι τα εξής:


ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης



ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων



ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου



ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου
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ΠΕΠ Αττικής

Αναφορικά με τη συνέργεια με το ΕΠΕΔΒΜ, βάσει της εξειδίκευσης των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων,

έχει

προβλεφθεί

η

χρηματοδότηση

Υποδομών

Εκπαίδευσης (Κωδικός 75 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω των οποίων υλοποιούνται οι στόχοι και οι
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε άμεση συνάφεια με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
που υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση». Στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τον
Κωδικό 75, έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:


Έργα

σχολικής

στέγης

(κτιριακά

έργα

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης), με αρχικώς ορισθείσες προτεραιότητες:
α. την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων και
β. προσθήκες και βελτιώσεις σχολείων με στόχο την εξάλειψη της
διπλοβάρδιας
και στη συνέχεια με προτεραιότητες:
α. ανέγερση νέων κτιρίων ή αναμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων άλλης χρήσης
σε σχολικά κτίρια για κάλυψη πληθυσμιακών αναγκών βάσει σχολικού
πληθυσμού της περιοχής
β. αναμόρφωση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για βελτίωση της
ποιότητας του κτιρίων
γ. αναμόρφωση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων για να διασφαλίζεται
βιοκλιματική λειτουργία
δ. αναμόρφωση/προσθήκες σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια για ποιοτική
βελτίωση του κτιρίων.


Εξοπλισμός α΄βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε
εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ.



Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί), με προτεραιότητα στην
κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας.



Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για εξοπλισμούς ΙΕΚ και Ναυτικών
Σχολών.

Επιπρόσθετα,

στο

πλαίσιο

του

Γενικού

Στόχου

«Ψηφιακή

Σύγκλιση

και

Επιχειρηματικότητα» που προβλέπεται σε όλα τα ΠΕΠ, έχουν σχεδιασθεί δράσεις που
αφορούν την προώθηση του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
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Στις σχετικές μήτρες συνάφειας του παραρτήματος παρουσιάζεται η ποιοτική συνάφεια
των Αξόνων Προτεραιότητας και των Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με Κατηγορίες
Πράξεων των 5 ΠΕΠ που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Σύμφωνα με τις μήτρες για τη συνάφεια των κατηγοριών πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις
κατηγορίες πράξεων των ΠΕΠ, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Οι κατηγορίες πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ έχουν μεγάλο βαθμό συνάφειας με την
Κατηγορία Παρεμβάσεων 75: Υποδομές Εκπαίδευσης οι οποίες χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ και δρουν συμπληρωματικά στην επίτευξη των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.



Οι κατηγορίες πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το Στρατηγικό
Στόχο 4 «Ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου για προαγωγή της έρευνας και
καινοτομίας» (Α.Π 10, 11, 12) έχουν ικανοποιητική συνάφεια με τις κατηγορίες
πράξεων που αφορούν την ενίσχυση του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας και
περιλαμβάνονται

στον

Α.Π

που

αφορά

την

Ψηφιακή

Σύγκλιση

και

την

Επιχειρηματικότητα των ΠΕΠ.


Ειδικότερα στα ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου,
Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων στον Α.Π. «Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής» περιλαμβάνονται κατηγορίες πράξεων που αφορούν την ανάπτυξη
μηχανισμών και εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι
συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων έχουν συνάφεια με την κατηγορία πράξεων
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει ως Αναπτυξιακό Όραμα
για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013 το «Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα –
Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής». Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η
«Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου επιτυγχάνεται
μέσω των δύο Αξόνων Προτεραιότητας που θέτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ο
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 αφορά την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠ) :

Θεματικοί Άξονες
Προτεραιότητας
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1

Βελτίωση

της

Παραγωγικότητας

με

αξιοποίηση

των

Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

3

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Στο πλαίσιο κυρίως του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της
ποιότητας ζωής» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», υπάρχει συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ. Κομβικής σημασίας είναι η Πράξη που ήδη υλοποιείται και αφορά το Ψηφιακό
Σχολείο, καθώς και η σχεδιαζόμενη πράξη για το Ψηφιακό Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την μήτρα (Πίνακας 6.1 20 Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του
ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠ ΨΣ), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συνάφεια των κατηγοριών
πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξεων «Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και
τη Διά Βίου Μάθηση» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ενδεικτικά ορισμένες από τις πιο
αντιπροσωπευτικές κατηγορίες πράξεων είναι αυτές που αφορούν την προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό την ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ και τις ψηφιακές
παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα.

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», είναι η βελτίωση της
ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και
της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διερεύνησης της κοινωνικής διαβούλευσης και
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας των ΕΠ
στοχεύουν με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων
ενδημικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις θεσμικής
οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγματικού χαρακτήρα, οι
οποίες αναμένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία.
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Ο ανωτέρω στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω στους παρακάτω τέσσερις (4)
Γενικούς Στόχους:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ
Αναβάθμιση

Γενικός Στόχος Ι

ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ

των

δημοσίων

πολιτικών,

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου
και των δομών της δημόσιας διοίκησης

Γενικός Στόχος ΙΙ

ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ

Ανάπτυξη

ανθρώπινου

δυναμικού

της

Δημόσιας Διοίκησης
Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των

Γενικός Στόχος ΙΙΙ

ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ

φύλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας
Διοίκησης

Γενικός Στόχος IV

ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ

Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής

Κάθε Γενικός Στόχος του ΕΠ ΔΜ αντιστοιχεί σε τρεις θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας
(ένας για κάθε κατηγορία περιφερειών – Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής
Εισόδου). Ως εκ τούτου, το ΕΠ ΔΜ εξειδικεύεται σε 12 Άξονες Προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου II (Άξονες Προτεραιότητες ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ) του ΕΠ ΔΜ
προβλέπεται κατηγορία πράξεων που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση και ως εκ τούτου, την
ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σύμφωνα με την μήτρα του παραρτήματος (Πίνακας 6.1 21 Συνάφεια των κατηγοριών
παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠΔΜ) υπάρχει μικρού βαθμού συνάφεια των κατηγοριών
πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξεων «Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση» που περιλαμβάνεται
στους Α.Π. ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ: ΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και κυρίως με κατηγορίες πράξεων που αφορούν τη
Διά Βίου Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, με κεντρικό στόχο την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία χρηματοδότησης συναφών
Πράξεων, που ανταποκρίνονται στις τεθείσες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές,
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος.
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Το ΕΠ θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, τη
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση
της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και
παραγωγικών εξελίξεων. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών,
των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων και στην
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και στη μείωση του
κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ είναι αυτές που αφορούν στην
εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης με την Απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό των δομών και συστημάτων της
αγοράς εργασίας, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μέτρα καταπολέμησης της
αδήλωτης εργασίας, την εξατομικευμένη υποστήριξη των ανέργων, καθώς και την ενίσχυση
της απασχόλησης των νέων και των γυναικών. Το ΕΠ χρηματοδοτεί επίσης την προώθηση
σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, μέτρα για την ενεργό γήρανση
του εργατικού δυναμικού, στοχευμένες και ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεις για
την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων.
Το ΕΠΑΝΑΔ, εξειδικεύεται στους παρακάτω δύο (2) Στρατηγικούς Στόχους:

Στρατηγικός Στόχος 1
Στρατηγικός Στόχος 2

Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού
και των επιχειρήσεων
Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού

Οι Στρατηγικοί Στόχοι, με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους
του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι οποίοι αντιστοιχούν στους Θεματικούς Άξονες
Προτεραιότητας (Α.Π.) 2, 3, 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έχουν ως εξής:

Γενικοί Στόχοι

Θεματικοί Άξονες

Τίτλος

Προτεραιότητας

2

2.1 – 2.2 – 2.3

3

3.1 – 3.2 – 3.3

4

4.1 – 4.2 – 4.3

Ενίσχυση

της

προσαρμοστικότητας

του

ανθρώπινου

δυναμικού και των επιχειρήσεων
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών
Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής

5

5.1 – 5.2 – 5.3

Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
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Κάθε Άξονας Προτεραιότητας, διασπάται σε τρία (3) μέρη, ανάλογα με την κατηγορία των
Περιφερειών της επικράτειας στις οποίες στοχεύει, ως εξής:
1. Χ.1: για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
2. Χ.2: για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία)
3. Χ.3: για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του ΕΠΑΝΑΔ, περιλαμβάνει μια
σειρά σημαντικών συστημικών παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση μεταρρύθμισης και
λειτουργικής ολοκλήρωσης των θεσμών, αλλά και των φορέων και μηχανισμών, μέσω των
οποίων προβλέπεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των
δράσεων των τεσσάρων Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας (Α.Π. 2, 3, 4 και 5), με στόχο
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου του σχεδιασμού και της υλοποίησης
των παρεμβάσεων και την αποφυγή αποσπασματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 6 του ΕΠΑΝΑΔ αφορά στην τεχνική υποστήριξη της
εφαρμογής του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝΑΔ προβλέπεται η κατηγορία
πράξεων «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων» η οποία αφορά μεταξύ
άλλων στη διαμόρφωση δράσεων διά βίου μάθησης που θα ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την μήτρα του παραρτήματος (Πίνακας 6.1 22 Συνάφεια των κατηγοριών
παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠΑΝΑΔ) υπάρχει μεγάλου βαθμού συνάφεια των
κατηγοριών πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξεων «Βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων» που περιλαμβάνεται στον Α.Π. 2 «Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Οι κατηγορίες πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ αφορούν κατά
κύριο λόγο τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων.
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1.4.2.

Συνθετική Διάγνωση – Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται σημαντική
συνάφεια και συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις
κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα:


Παρά το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάχθηκε, βάσει της
αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, εντούτοις, 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 του 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.



Το ΕΠΕΔΒΜ από το 2007, συνετέλεσε κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων 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.



Υπάρχει 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. Σε κάποιες
κατηγορίες παρεμβάσεων, ο βαθμός μπορεί να εμφανίζεται μικρός, ωστόσο έχει
ολοκληρωτική συνεισφορά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου.



Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της
στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που
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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 Ε.Ε. Οι
κατηγορίες παρέμβασης για την προγραμματική περίοδο που καλύπτει το ΕΠΕΔΜΒ
(2007-2013) εξακολουθούν να βασίζονται απόλυτα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή
στρατηγική της παρούσας χρονικής περιόδου. Είναι φανερό ότι οι κατηγορίες
παρέμβασης αλληλοσυμπληρώνονται και στους τέσσερις στρατηγικούς στόχους για τη
νέα δεκαετία («Εκπαίδευση Κατάρτιση 2020»).


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,
πρέπει να τονισθεί η σημασία και η αναγκαιότητα υλοποίησης συγκεκριμένων
παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ (που αφορούν κυρίως υποδομές) 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».
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1.5

Απαντήσεις στα αξιολογητικά ερωτήματα της Ενότητας Α
“Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ”

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και με υλοποιήσιμες προτάσεις
στα αξιολογικά ερωτήματα της ενότητας Α Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και
συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα
από την επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση της
καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ και την αξιολόγηση της
εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Πιο συγκεκριμένα, τα αξιολογητικά ερωτήματα που επιχειρούνται να απαντηθούν είναι
κάτωθι:


Κατά πόσο η στρατηγική του ΕΠ εκτιμάται ότι παραμένει επίκαιρη; (Αξ. Ερ. Α1)



Πώς αξιολογείται η συνέπεια των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με
τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί; (Αξ. Ερ. Α2)



Πώς αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων
έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του Προγράμματος; (Αξ. Ερ. Α3)



Πώς αξιολογούνται οι συνέργειες των παρεμβάσεων του Προγράμματος με
παρεμβάσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (εφόσον υπάρχουν); (Αξ.
Ερ. Α4)



Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει επίκαιρη και ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται
απαραίτητες; (Αξ. Ερ. Α5)



Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την
Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) και ιδιαίτερα στο πακέτο της Πολιτικής
Συνοχής (COM(2008) 876), καθώς και η πρόοδος υιοθέτησης των μέτρων που
προτείνονται σε αυτό; (Αξ. Ερ. Α6)



Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική
κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της
επίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης; (Αξ. Ερ. Α7)



Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη στρατηγική του Προγράμματος υπό το
πρίσμα των σχετικών εξελίξεων και των προοπτικών ανάκαμψης και ποιές; (Αξ. Ερ. Α8)



Πώς οι παρεμβάσεις του Προγράμματος έχουν συμβάλλει έως τώρα στην εφαρμογή της
στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και ποσοτικών στόχων; (Αξ. Ερ. Α9)



Πώς αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθεισών/σε εξέλιξη παρεμβάσεων του ΕΠ
σε σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής
2007-2013 και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις των Εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων
για την Ελλάδα); (Αξ. Ερ. Α10)
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Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση (ΕΣΑ – αναφορικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση); (Αξ. Ερ. Α11)



Ποιά είναι η λογική παρέμβασης (intervention logic) των δράσεων του ΕΠ σε σχέση με
τους στόχους της ΕΣΑ; Ακολουθείται κατά την έως τώρα υλοποίηση η αντίστοιχη λογική
παρέμβασης; (Αξ. Ερ. Α12)



Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010’’; Ποια είναι η λογική παρέμβασης (intervention logic) των
παρεμβάσεων του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος; Ακολουθείται κατά
την έως τώρα υλοποίηση η αντίστοιχη λογική παρέμβασης; (Αξ. Ερ. Α13)



Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του ΕΠ στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της αποφυγής διακρίσεων σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Καν. 1083/2006; Περιγράφεται στο Ε.Π η λογική παρέμβασης των
διαφορετικών ειδών παρεμβάσεων προς τις διαφορετικές ομάδες στόχου; Αν όχι να
προσδιοριστεί από τον αξιολογητή (δηλ. ποια είδη παρεμβάσεων, σε ποιους τομείς
διάκρισης και για ποιες ομάδες στόχου έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται) (Αξ. Ερ.
Α14)

1.5.1

Κατά πόσο η στρατηγική του ΕΠ εκτιμάται ότι παραμένει επίκαιρη;
(Αξ. Ερ. Α1)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α1.
«Κατά πόσο η στρατηγική του ΕΠ εκτιμάται ότι παραμένει επίκαιρη» μέσω της αξιολόγησης
της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ.
Η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ισχυρή με βάση
την επικαιροποίηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης και
της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η συνάφεια της εγκεκριμένης στρατηγικής
του ΕΠΕΔΒΜ, τόσο σε επίπεδο Στρατηγικών Στόχων, όσο και σε επίπεδο Ειδικών Στόχων, με
τις προσδιορισμένες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με βάση την
παρούσα κατάσταση, όπως προέκυψε από την επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT και
διαπιστώνεται ότι η συνάφεια αναγκών και στρατηγικής παραμένει ικανοποιητική έως
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 50 βαθμούς 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
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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 ανάγκες
προσεγγίζει τους 38,3 βαθμούς (μ.ο) (συγκεκριμένα από 37 έως 40 βαθμούς). 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 ΕΠΕΔΒΜ. Ιδίως επιβεβαιώνεται η
πολύ υψηλή συνάφεια των Ειδικών Στόχων που εντάσσονται στον ΣΣ1.



Εφαρμόστηκαν ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις (οι περισσότερες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ και 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.



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»

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. 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 είτε 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) 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. Σημαντική τέλος αδυναμία του σχεδιασμού
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του

ΕΠΕΔΒΜ

αποτελεί

η

έλλειψη

«σαφώς

καταγεγραμμένης

ιεράρχησης

και

προτεραιοποίησης των προσδιορισθεισών αναγκών».

1.5.2

Πώς αξιολογείται η συνέπεια των στρατηγικών και επιχειρησιακών
στόχων σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί; (Αξ. Ερ. Α2)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α2.
«Πώς αξιολογείται η συνέπεια των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με τις
ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί» μέσω της αξιολόγησης της καταλληλότητας και
επικαιρότητας της στρατηγικής και της αξιολόγησης της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ισχυρή με βάση
την επικαιροποίηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης και
της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η συνάφεια της εγκεκριμένης στρατηγικής
του ΕΠΕΔΒΜ, τόσο σε επίπεδο Στρατηγικών Στόχων, όσο και σε επίπεδο Ειδικών Στόχων, με
τις προσδιορισμένες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με βάση την
παρούσα κατάσταση, όπως προέκυψε από την επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT και
διαπιστώνεται ότι η συνάφεια αναγκών και στρατηγικής παραμένει ικανοποιητική έως
ισχυρή.
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. 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 είτε 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) 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. Σημαντική τέλος αδυναμία του σχεδιασμού
του

ΕΠΕΔΒΜ

αποτελεί

η

έλλειψη

«σαφώς

καταγεγραμμένης

ιεράρχησης

και

προτεραιοποίησης των προσδιορισθεισών αναγκών».
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1.5.3

Πώς αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού από το επίπεδο
των επιλεγμένων έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του
Προγράμματος; (Αξ. Ερ. Α3)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α3.
«Πώς αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων
έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του Προγράμματος» μέσω της αξιολόγησης της
καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής και της αξιολόγησης της εσωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Η εσωτερική λογική της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ καλύπτει το αναπτυξιακό όραμα του
Προγράμματος και συνεπώς δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο. Η λογική
συνοχή των επιπέδων των Στρατηγικών Στόχων με τους άξονες προτεραιότητες παραμένει
ισχυρή αφού οι άξονες προτεραιότητες έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών
Στόχων και ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς. Η εσωτερική λογική επί της οποίας έχει
δομηθεί το πρόγραμμα είναι πολύ ικανοποιητική αφού παρουσιάζεται υψηλή συνάφεια
μεταξύ των στρατηγικών και των ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας.
Η επανεξέταση της κατανομής στους Στρατηγικούς στόχους κρίνεται ως εκ τούτου αναγκαία
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 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 έχουν
αποτυπωθεί 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.

1.5.4

Πώς

αξιολογούνται

Προγράμματος

με

οι

συνέργειες

παρεμβάσεις

των

παρεμβάσεων

άλλων

του

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (εφόσον υπάρχουν); (Αξ. Ερ. Α4)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α4.
«Πώς αξιολογούνται οι συνέργειες των παρεμβάσεων του Προγράμματος με παρεμβάσεις
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άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Σύμφωνα με τις μήτρες για τη συνάφεια των κατηγοριών πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις
κατηγορίες πράξεων των ΠΕΠ, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Οι κατηγορίες πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ έχουν μεγάλο βαθμό συνάφειας με την Κατηγορία
Παρεμβάσεων 75: Υποδομές Εκπαίδευσης οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ
και δρουν συμπληρωματικά στην επίτευξη των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.



Οι κατηγορίες πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το Στρατηγικό
Στόχο 4 «Ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου για προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας»
(Α.Π 10, 11, 12) έχουν ικανοποιητική συνάφεια με τις κατηγορίες πράξεων που
αφορούν την ενίσχυση του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας και περιλαμβάνονται στον
Α.Π που αφορά την Ψηφιακή Σύγκλιση και την Επιχειρηματικότητα των ΠΕΠ.



Ειδικότερα στα ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου,
Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων στον Α.Π. «Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής» περιλαμβάνονται κατηγορίες πράξεων που αφορούν την ανάπτυξη
μηχανισμών και εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι
συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων έχουν συνάφεια με την κατηγορία πράξεων
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συνάφεια των
κατηγοριών πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξεων «Ανάπτυξη εξειδικευμένων
εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ενδεικτικά ορισμένες
από τις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες πράξεων είναι αυτές που αφορούν την
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό
την ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ και τις
ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα.
ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
Σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας υπάρχει μικρός βαθμός συνάφειας των κατηγοριών
πράξης του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξης «Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση» που περιλαμβάνεται
στους Α.Π. ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ: ΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και κυρίως με κατηγορίες πράξεων που αφορούν τη
Διά Βίου Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
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Σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας υπάρχει μεγάλος βαθμός συνάφειας των κατηγοριών
πράξης του ΕΠΕΔΒΜ με την κατηγορία πράξης «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων» που περιλαμβάνεται στον Α.Π. 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του ΕΠΕΔΒΜ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού». Οι κατηγορίες πράξης του ΕΠΕΔΒΜ αφορούν κατά κύριο λόγο τα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

1.5.5

Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει επίκαιρη και ποιες πιθανές
αλλαγές κρίνονται απαραίτητες; (Αξ. Ερ. Α5)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α5.
«Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει επίκαιρη και ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται
απαραίτητες» μέσω της επικαιροποίησης της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.
(α) Δυνατότητες-Αδυναμίες
Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες μέσα από την λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος
που επισημαίνονται στην ανάλυση του ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)



Υψηλά

ποσοστά

συμμετοχής

στην 

ανώτατη εκπαίδευση.


Υψηλό

ποσοστό

πρωτοβάθμια

ολοκλήρωσης

της



Υψηλά

ποσοστά

αποφοίτων

σε

βίου εκπαίδευσης.
Έλλειψη

τεχνολογίας (MST).

έργου.

επιπέδου

δευτεροβάθμια

Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια

μαθηματικές, θετικές και επιστήμες 
Υψηλού

και

εκπαίδευση.


δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την

ανθρώπινο 

δυναμικό.

αξιολόγησης

εκπαιδευτικού

Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(όπως αυτή μετριέται από PISA).



Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων),

πρόβλημα

«αρχικής

ενσωμάτωσης».


Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του

σχολείου

(ιδιαίτερα

σε

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού).


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

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)
ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.


Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική
εκπαίδευση



Διαρκής

συρρίκνωση

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η ανάλυση αυτή διαπιστώνεται ότι είναι ορθή και σε γενικές γραμμές συμβατή με τις
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, και με βάση την υφιστάμενη
κατάσταση όπως παρουσιάζεται στην προηγούμενη υποενότητα.
Συγκεκριμένα επισημαίνονται τα ακόλουθα (όπου δεν γίνεται αναφορά της πηγής των
στοιχείων υπάρχει σχετική αναφορά στο Παράρτημα):
Δυνατότητες


Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης παραμένει σε σταθερά
υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, οι φοιτητές στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση
είναι πάνω από 171.000, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση κατά το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 με περισσότερους από 173.000 προπτυχιακούς φοιτητές. Ήδη, το 2007
(σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ - Education Policy Advice for Greece/2011) το 5,478%
του πληθυσμού εγγράφεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζοντας ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο. Πιο σημαντική όμως είναι η αύξηση των
μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών. Η σταθερά αυξητική τάση συμμετοχής
στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές συνεχίζεται. Ενδεικτικά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση με το έτος 2005/2006) υπήρχαν περίπου 28%
(μέση ετήσια αύξηση 8,5%) περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 12% (μέση ετήσια
αύξηση που προσεγγίζει το 3,9%) περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές.



Το ποσοστό του πληθυσμού 25-64 ετών που έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση συνεχίζει αυξανόμενο: το 2010 ανέρχεται στο 62,5% από 59% το 2006
(σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat). Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να
υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ-27 (72,7% το 2010) αλλά παρουσιάζει τάσεις
σύγκλισης). Σημαντική αιτία αυτής της σύγκλισης είναι η συνεχιζόμενη μείωση της
σχολικής διαρροής στο 13,7% (έναντι 15,5% το 2006) έναντι του μέσου όρου της ΕΕ-27
14,1%.



Τα ανωτέρω στοιχεία συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολοκλήρωσης της
υποχρεωτικής και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνηγορούν στην
καταγραφή ως ισχυρού σημείου, της αύξησης του υψηλού επιπέδου του ανθρώπινου
δυναμικού.
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Αδυναμίες


Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, που είχαν ήδη αξιολογηθεί ως χαμηλές κατά
την αρχική εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ ευρίσκονται σε περαιτέρω πίεση λόγω της γενικής
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της πολιτικής για τη μείωση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.



Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ακόμα ευρίσκεται σε αρχική στάδια παρά τις
θετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν με την εφαρμογή προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αναβάθμιση των
διαδικασιών αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον Ν. 4009/2001.



Αν και υπάρχει τάση εξίσωσης των δεικτών σχολικής διαρροής με τους μέσους όρους
της ΕΕ, εντούτοις η σχολική διαρροή παραμένει σχετικά υψηλή ειδικά μεταξύ
ορισμένων κοινωνικά ευπαθών ομάδων (π.χ. ρομά).



Παραμένει χαμηλή η διείσδυση της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Έχουν
ωστόσο δρομολογηθεί προγράμματα στο πλαίσιο των δράσεων του «ψηφιακού
σχολείου» με στόχο να προσφέρουν σε σχετικά σύντομο χρόνο τις απαιτούμενες
υποδομές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης αυτής. Η συνεπής
εφαρμογή και επέκταση των προγραμμάτων αυτών είναι εφικτό να μετατρέψει την
εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από αδυναμία σε ευκαιρία για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα.



Η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζεται με τη χαμηλή
συμμετοχή στην προσχολική αγωγή αμβλύνεται κατά την περίοδο που μεσολάβησε
κυρίως λόγω της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο μετά το 2007.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με βάση τις νεότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις
εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ο Πίνακας ΔυνατοτήτωνΑδυναμιών διαμορφώνεται ως ακολούθως με τις προσθήκες να επισημαίνονται με γκρι
χρώμα ενώ να είναι εμφανώς επισημασμένες οι διαγραφές , με στόχο τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης των εξελίξεων και των αλλαγών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)



Υψηλά

ποσοστά

συμμετοχής

στην 

ανώτατη εκπαίδευση με ολοένα και

πρωτοβάθμια

αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών

εκπαίδευση με συνεχιζόμενη πίεση για

σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές

περαιτέρω μείωσή τους.


σπουδές.


Υψηλό

ποσοστό

ολοκλήρωσης

της

Υψηλά

ποσοστά

αποφοίτων

σε

μαθηματικές, θετικές και επιστήμες
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και

δευτεροβάθμια

Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης.



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την

Έλλειψη

Αρχική

εφαρμογή

διαδικασιών

εκπαιδευτικού

οργάνωση

έργου

και

αξιολόγησης
με

(α)

την
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

τεχνολογίας (MST).


Υψηλού

επιπέδου

αυτοαξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και
ανθρώπινο

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με

δυναμικό.

τον Ν4009/2001 για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.


Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(όπως αυτή μετριέται από PISA).



Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων)

–

πρόβλημα

«αρχικής

ενσωμάτωσης».


Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του

σχολείου

(ιδιαίτερα

σε

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού) αλλά
με τάση μείωσης και σύγκλισης με τον
μέσο όρο της ΕΕ-27.


Καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση. Από το 2010 η εφαρμογή
της

στρατηγικής

του

ψηφιακού

σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη επιδιώκει να αμβλύνει τη
συγκεκριμένη αδυναμία.


Ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.



Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική
εκπαίδευση αλλά με αυξητική τάση
λόγω

της

υποχρεωτικής

θεσμοθέτησης

της

φοίτησης

στο

νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά.


Διαρκής

συρρίκνωση

της

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.
(β) Ευκαιρίες-Απειλές
Οι μελλοντικές ευκαιρίες και οι απειλές που δημιουργούνται, όπως αποτυπώνονται στο
εγκεκριμένο ΕΠΕΔΒΜ, συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 115 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ



ΑΠΕΙΛΕΣ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού

εκπαιδευτικού έργου.

και

Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης

πληθυσμού.


στο εκπαιδευτικό σύστημα.


Η

χρήση

ΤΠΕ

στα

συμπεριλαμβανομένης

σχολεία
και




Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη



Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης

Σύνδεσης

της

Επαγγελματικής

Η ακαμψία του ποσοστού πρόωρης
Αδυναμία

σύνδεσης

των

βαθμίδων

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.


Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος

Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις

εγκατάλειψης.


και μέσων διδασκαλίας.

μαθητικού

δαπανών για την εκπαίδευση.


ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού.

του

για περιορισμένη αύξηση των δημοσίων

της

πρόσβασης στο Internet.

συρρίκνωση

Χαμηλές

δαπάνες

για

έρευνα

και

τεχνολογία.

και

Κατάρτισης με την Απασχόληση.


Ενίσχυση

της

κατάρτισης

και

επαγγελματικής
της

εκπαίδευσης

ενηλίκων.


Χρηματοδοτικές δυνατότητες της 4ης
προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.



Αναβάθμιση των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
με

δυνατότητες

πρόσβασης

στην

ανώτατη εκπαίδευση.
Η ανάλυση αυτή των ευκαιριών και των απειλών διαπιστώνεται ότι είναι ορθή και συμβατή
με τις εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και σύμφωνα με την
υφιστάμενη κατάσταση όπως παρουσιάζεται στην προηγούμενη υποενότητα.
Συγκεκριμένα:


Τα νέα προγράμματα σπουδών που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά και οι υπόλοιπες
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του «Νέου Σχολείου» ενισχύουν τη διαπίστωση
ότι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού έργου προσφέρει τη
δυνατότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να συγκλίνει με τις αναπτυγμένες
εκπαιδευτικά χώρες και σε κάθε περίπτωση να καλύψει μέρους της απόκλισης που
διαπιστώνεται με τους καθιερωμένους δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης (π.χ.
πρόγραμμα PISA κλπ.)



Η επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών συνιστούν μοναδική
ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Η ευκαιρία που προσφέρεται
ενισχύθηκε σημαντικά την τελευταία περίοδο με την βελτίωση των υποδομών σε 800
δημοτικά σχολεία (ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα) και σε
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1.200 γυμνάσια, καθώς και με την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης και την
ανάπτυξη του ψηφιακού της περιεχομένου. Η προγραμματισμένη επέκταση των
υποδομών και υπηρεσιών αυτών διευρύνει ουσιαστικά την ευκαιρία που δίνεται στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί η ενεργή
συμμετοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας που μπορεί να διασφαλισθεί με
την συνέχιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης.


Βασική απειλή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί που έχουν ενταθεί σημαντικά από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ το 2007. Η
δημοσιονομική κρίση και η ακολουθούμενη πολιτική περιορισμού των δημοσίων
δαπανών επιδεινώνει την ήδη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών του
ΟΟΣΑ στην διάθεση πόρων για την εκπαίδευση. Η μείωση των δαπανών (σε απόλυτο
ποσό) για την εκπαίδευση και η συνεπαγόμενη μείωση των προσλήψεων των
εκπαιδευτικών δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση. Εκτιμάται, όμως ότι μια πιο ορθολογική και
στοχευμένη κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ μπορεί να συνεισφέρει στην άμβλυνση
της απειλής αυτής.



Η χαμηλή αποδοχή στην ελληνική κοινωνία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και ως συνέπεια η χαμηλή συμμετοχή μαθητών σε αυτή, αποτελεί
σημαντική στρέβλωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στον αντίποδα, η
σχεδιαζόμενη θεσμική παρέμβαση συνιστά ευκαιρία για ένα συνολικό εξορθολογισμό
της διάρθρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω συνοπτική ανάλυση ο Πίνακας Ευκαιριών-Απειλών με βάση τις
νεότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ


ΑΠΕΙΛΕΣ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού

εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα μετά

και

από

στα

πληθυσμού.

την 

Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις

τις

πρόσφατες

προγράμματα

αλλαγές

σπουδών

και

μαθητικού

για περιορισμένη αύξηση μείωση των

σχολείου

δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση.

ενιαίου

αναμορφωμένου


Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης
Η

χρήση

ΤΠΕ

στα

συμπεριλαμβανομένης
πρόσβασης

στο

σχολεία
και

Internet

με

Η ακαμψία του ποσοστού πρόωρης
εγκατάλειψης.



στο εκπαιδευτικό σύστημα.


του

εισαγωγή του ολοήμερου δημοτικού
προγράμματος.


συρρίκνωση

Αδυναμία

σύνδεσης

των

βαθμίδων

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

της 

Χαμηλές

την

τεχνολογία.

δαπάνες

για

έρευνα

και

ολοκλήρωση και επέκταση των δράσεων
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

του ψηφιακού σχολείου.


Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη
ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού.



Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης
και μέσων διδασκαλίας.



Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης

της

Επαγγελματικής

και

Κατάρτισης με την Απασχόληση.


Ενίσχυση

της

κατάρτισης

και

επαγγελματικής
της

εκπαίδευσης

ενηλίκων.


Χρηματοδοτικές δυνατότητες της 4ης
προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.



Αναβάθμιση των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
της

τεχνολογικής

εκπαίδευσης

και

οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών
που

απαιτούνται

με

δυνατότητες

πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ο βαθμός συνάφειας των Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, σε σχέση με τις Δυνατότητες, τις
Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές της ανάλυσης SWOT, εξετάζεται μέσω μήτρας
συνάφειας, στον οριζόντιο άξονα της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι Ειδικοί Στόχοι του
ΕΠΕΔΒΜ, ενώ στον κάθετο τα στοιχεία της ανάλυσης SWOT. Τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την ποιοτική μήτρα συνάφειας παρατίθενται στη συνέχεια:


αναφορικά με τις δυνατότητες της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα σαράντα οκτώ (48) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία
του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τριάντα πέντε (35)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των δυνατοτήτων
της ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 88 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά συμμετοχής
στην ανώτατη εκπαίδευση με ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών σε
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους επτά (7) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.
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Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλά ποσοστά αποφοίτων σε
μαθηματικές, θετικές και επιστήμες τεχνολογίας (MST)», καθώς εξυπηρετεί τους
επτά (7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το δυνατό σημείο «Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναμικό», καθώς εξυπηρετεί τους εννιά (9) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους
και συγκεκριμένα με 25 βαθμούς.



αναφορικά με τις αδυναμίες της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα εκατόν είκοσι (120) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα
στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα ογδόντα έξι
(86) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών
της ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 208 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλές δημόσιες
δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεχιζόμενη
πίεση για περαιτέρω μείωσή τους», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 26 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Αρχική οργάνωση και
εφαρμογή

διαδικασιών

αξιολόγησης

εκπαιδευτικού

έργου

με

(α)

την

αυτοαξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με τον
Ν4009/2001 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 29 βαθμούς.


Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλό επίπεδο
βασικών δεξιοτήτων (όπως αυτή μετριέται από PISA)», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα
(10) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 25 βαθμούς.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Περιορισμένη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία πτυχιούχων) – πρόβλημα
«αρχικής ενσωμάτωσης»», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Ειδικών Στόχων και
συγκεκριμένα με 28 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου (ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού) αλλά
με τάση μείωσης και σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ-27», καθώς εξυπηρετεί τους
επτά (7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 21 βαθμούς.



Αρκετά υψηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Καθυστέρηση στη
διδασκαλία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από το 2010 η
εφαρμογή της στρατηγικής του ψηφιακού σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη επιδιώκει να αμβλύνει τη συγκεκριμένη αδυναμία», καθώς εξυπηρετεί
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τους δέκα (10) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 25
βαθμούς.


Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Ασυμβατότητες μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί τους επτά
(7) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 11 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Χαμηλή συμμετοχή στην
προσχολική εκπαίδευση αλλά με αυξητική τάση λόγω της θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά», καθώς εξυπηρετεί
τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15
βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει το αδύναμο σημείο «Διαρκής συρρίκνωση της
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης», καθώς εξυπηρετεί τους οκτώ (8) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 14 βαθμούς.



αναφορικά με τις ευκαιρίες της Ανάλυσης SWOT


Μεσαία είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας, καθώς
από τα εκατόν οκτώ (108) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πενήντα έξι (56)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της
ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 143 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «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», καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των Ειδικών Στόχων
και συγκεκριμένα με 31 βαθμούς.



Μεσαία προς χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Διεύρυνση των ευκαιριών
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 14 βαθμούς.



Μεσαία προς χαμηλή μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Η χρήση ΤΠΕ στα
σχολεία συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στο Internet με την ολοκλήρωση
και επέκταση των δράσεων του ψηφιακού σχολείου», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε
(5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Άνοιγμα της ανώτατης
εκπαίδευσης στη ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2)
από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης
και μέσων διδασκαλίας», καθώς εξυπηρετεί τους δέκα (10) από τους δώδεκα (12)
Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 28 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης της Επαγγελματικής και Κατάρτισης με την Απασχόληση», καθώς
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εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα
με 15 βαθμούς.


Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Ενίσχυση της επαγγελματικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων», καθώς εξυπηρετεί τους πέντε (5) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 15 βαθμούς.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Χρηματοδοτικές δυνατότητες
της 4ης προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από
τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Μεσαία προς χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η ευκαιρία «Αναβάθμιση της
τεχνολογικής εκπαίδευσης και οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών που
απαιτούνται με δυνατότητες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση», καθώς
εξυπηρετεί τους πέντε (5) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα
με 13 βαθμούς.



αναφορικά με τις απειλές της Ανάλυσης SWOT


Αρκετά θετικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μήτρα συνάφειας,
καθώς από τα σαράντα οκτώ (48) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία
του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα είκοσι εννιά (29)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Το σύνολο των αδυναμιών της
ανάλυσης SWOT αντιμετωπίζεται κατά 72 βαθμούς από το σύνολο των Ειδικών
Στόχων.



Ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημογραφική γήρανση του
πληθυσμού και συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού», καθώς εξυπηρετεί τους
δύο (2) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 6 βαθμούς.



Ιδιαίτερα Υψηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Δημοσιονομικοί περιορισμοί και
πιέσεις για μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση», καθώς εξυπηρετεί
το σύνολο των Ειδικών Στόχων και συγκεκριμένα με 36 βαθμούς.



Μεσαία συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Αδυναμία σύνδεσης των βαθμίδων
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», καθώς εξυπηρετεί τους οκτώ (8) από τους
δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους και συγκεκριμένα με 19 βαθμούς.



Σχετικά χαμηλή συνάφεια παρουσιάζει η απειλή «Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία», καθώς εξυπηρετεί τους δύο (2) από τους δώδεκα (12) Ειδικούς Στόχους
και συγκεκριμένα με 11 βαθμούς.
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1.5.6

Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό
Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) και
ιδιαίτερα στο πακέτο της Πολιτικής Συνοχής (COM(2008) 876),
καθώς και η πρόοδος υιοθέτησης των μέτρων που προτείνονται σε
αυτό; (Αξ. Ερ. Α6)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α6.
«Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την
Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) και ιδιαίτερα στο πακέτο της Πολιτικής
Συνοχής (COM(2008) 876), καθώς και η πρόοδος υιοθέτησης των μέτρων που προτείνονται
σε αυτό» μέσω της επικαιροποίησης της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.
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.
Η δημοσιονομική κρίση της χώρας δεν επιδρά σημαντικά στη στοχοθεσία του
Προγράμματος και σε τέτοιο βαθμό που να τεκμηριώνει 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. Στο πλαίσιο αυτό η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ
παραμένει ισχυρή με βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα
της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα η συνάφεια της εγκεκριμένης
στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ισχυρή, τόσο σε επίπεδο Στρατηγικών Στόχων, όσο και
σε επίπεδο Ειδικών Στόχων και οι προσδιορισμένες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης με βάση την παρούσα κατάσταση, όπως προέκυψε από την επικαιροποίηση
της ανάλυσης SWOT, διαπιστώνεται ότι η συνάφεια αναγκών και στρατηγικής παραμένει
ικανοποιητική έως ισχυρή.
Ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις που μεταξύ
άλλων, αφορούν
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τις 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 Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)



αποφάσεις για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με ανάλογη
μείωση

της

εθνικής

συμμετοχής

και

συνολική

μείωση

της

δημόσιας

συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ


τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε 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.

Σύμφωνα με την έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος ‘Νομισματική Πολιτική – Ενδιάμεση
Έκθεση 2011’ (Νοέμβριος 2011), 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. Όμως μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου 2011 εισέρρευσαν συνολικά 1,3 δις ευρώ, με αποτέλεσμα, βάσει
προσωρινών στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων
των διαρθρωτικών ταμείων να προσεγγίσει το 28% της κοινοτικής χρηματοδότησης της
περιόδου 2007-2013, δηλαδή ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο
της ΕΕ των 27 κρατών μελών. Όπως επισημαίνει η 5η έκθεση Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το γεγονός αυτό αντανακλά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στη διαχείριση του
ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης των κοινοτικών
πόρων. Στην αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και κυρίως στην
αποτελεσματική χρήση τους θα συμβάλουν οι πρόσφατες αποφάσεις για αύξηση του
ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και
συνολική μείωση της δημόσιας συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ με αντίστοιχη προεκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων, ο ενισχυμένος ρόλος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η εφαρμογή ενός συνολικού προγράμματος
τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Η μέγιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των κοινοτικών πόρων θα
διευκολυνθεί από τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε 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.
Σημειώνεται ότι μέχρι το 2013 οι άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ
θα διατηρούνται σε γενικές γραμμές ως έχουν και θα κυμαίνονται περί τα 2,5 δις. ευρώ
ετησίως. Κατά συνέπεια, οι συνολικές καθαρές μεταβιβάσεις πόρων από την ΕΕ το 2011
(τρέχουσες

και

κεφαλαιακές

μεταβιβάσεις

μείον

αποδόσεις

στον

Κοινοτικό

Προϋπολογισμό) θα διαμορφωθούν σε ταμειακή βάση στα 3,5 δις ευρώ περίπου, έναντι 2,6
δις Ευρώ το 2010. Όσον αφορά την προοπτική μετά το 2013, οι συνολικές μεταβιβάσεις
κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα (διαρθρωτικές δράσεις και μεταβιβάσεις προς τον
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αγροτικό τομέα) θα περιοριστούν και θα χορηγούνται με εντελώς διαφορετικούς όρους,
όπως διαφαίνεται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κοινοτικό
Προϋπολογισμό (ΚΠ) της περιόδου 2014-2020.

1.5.7

Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την
αρχική κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα
ως αποτέλεσμα της επίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;
(Αξ. Ερ. Α7)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α7.
«Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές

αλλαγές σε σχέση με την αρχική

κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της επίδρασης
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» μέσω της επικαιροποίησης της ανάλυσης της
υφιστάμενης κατάστασης.
Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, τόσο στη γενική
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, όσο και στο τομέα της εκπαίδευσης και της δια
βίου μάθησης, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής:


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.



Ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις που
μεταξύ άλλων, αφορούν


τις 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 Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)



αποφάσεις για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με ανάλογη
μείωση

της

εθνικής

συμμετοχής

και

συνολική

μείωση

της

δημόσιας

συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ


τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε 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.



Πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση της αποκεντρωμένης διοίκησης της χώρας με τη
ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 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 ΕΠΕΔΒΜ. 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 ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις (οι περισσότερες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ και 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.



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».

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
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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 περιγράφηκε ανωτέρω) είτε 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) 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.
1.5.8

Κρίνονται

απαραίτητες

τροποποιήσεις

στη

στρατηγική

του

Προγράμματος υπό το πρίσμα των σχετικών εξελίξεων και των
προοπτικών ανάκαμψης και ποιές; (Αξ. Ερ. Α8)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α8.
«Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη στρατηγική του Προγράμματος υπό το πρίσμα
των σχετικών εξελίξεων και των προοπτικών ανάκαμψης και ποιες» μέσω της
επικαιροποίησης της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησης της
εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
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. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της
ανάλυσης SWOT (που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα) είτε 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) 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.
1.5.9

Πώς οι παρεμβάσεις του Προγράμματος έχουν συμβάλλει έως τώρα
στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων; (Αξ. Ερ. Α9)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α9.
«Πώς οι παρεμβάσεις του Προγράμματος έχουν συμβάλλει έως τώρα στην εφαρμογή της
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στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και ποσοτικών στόχων» μέσω της αξιολόγησης
της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας για τη συνάφεια των στόχων του ΕΣΠΑ με τις κατηγορίες
πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Οι άξονες 1, 2, 3 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης» ικανοποιούν κατά 6
βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχουν συνάφεια με τους
Γενικούς Στόχους 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»,
6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριοποίησης», 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», 9
«Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 12 «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών», 17
«Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας» του ΕΣΠΑ.



Οι άξονες 4, 5, 6 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεση με την αγορά εργασίας» ικανοποιούν
κατά 8 βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχουν συνάφεια με τους
Γενικούς Στόχους 2 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»,
4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση
της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριοποίησης», 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων», 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», 9 «Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 11 «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή
τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η
αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».



Οι άξονες 7, 8, 9 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 3 «Ενίσχυση Δια Βίου Εκπαίδευσης
Ενηλίκων» ικανοποιούν κατά 8 βαθμούς τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα,
έχουν συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 2 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης
των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
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επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και
τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τομείς

κοινωνικής

και

οικονομικής

δραστηριοποίησης»,

7

«Ενίσχυση

της

προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων», 8 «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση», 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», 11 «Η
ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών».


Οι άξονες 10, 11, 12 που αφορούν το Στρατηγικό Στόχο 4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας» ικανοποιούν κατά 6 βαθμούς
τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Εντούτοις, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των
Γενικών στόχων 4, 5 και 6 που αφορούν τη Θεματική Προτεραιότητα 2 «Κοινωνία της
γνώσης και καινοτομία». Ειδικότερα, έχουν συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 2
«Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 4 «Βελτίωση της
ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 5 «Ενίσχυση της Έρευνας,
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό
παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία
της γνώσης», 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής
και οικονομικής δραστηριοποίησης», 11 «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή
τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση κοινωνική συνοχή)», 12 «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η
αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».



Εν κατακλείδι, οι Γενικοί Στόχοι 4, 6, και 12 καλύπτονται κατά 12 βαθμούς (ανώτερη
βαθμολογική κλίμακα) από τους 12 Άξονες Προτεραιότητας του προγράμματος. Οι
Γενικοί Στόχοι 2, 8, 9, και 11 καλύπτονται κατά 9 βαθμούς από τους Άξονες
Προτεραιότητας του Προγράμματος. Ο Γενικός Στόχος 7 ικανοποιείται κατά 6 βαθμούς
από τους Άξονες Προτεραιότητας ενώ οι Γενικοί Στόχοι 5 και 17 κατά 3 βαθμούς, όμως
καλύπτονται πλήρως από το Στρατηγικό Στόχο 4 (Α.Π 10,11 και 12) και το Στρατηγικό
Στόχο 1 (Α.Π 1,2 και 3) αντίστοιχα οι οποίοι εξειδικεύονται στις απαιτήσεις των
ανωτέρω Γενικών Στόχων. Οι υπόλοιποι Γενικοί Στόχοι δεν καλύπτονται από τους
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
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1.5.10

Πώς αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθεισών/σε εξέλιξη
παρεμβάσεων του ΕΠ σε σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 και τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις των Εαρινών
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την Ελλάδα); (Αξ. Ερ. Α10)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α10.
«Πώς αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθεισών/σε εξέλιξη παρεμβάσεων του ΕΠ σε
σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 20072013 και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις των Εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την
Ελλάδα)» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Από τη μήτρα συνάφειας των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική συνοχής και τις
κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ που παρουσιάζεται στη συνέχεια, γίνεται φανερό
ότι η πρώτη που αφορά στην ελκυστικότητα των κρατών μελών για επενδύσεις και
απασχόληση φαίνεται ότι ανταποκρίνεται κυρίως στην κατηγορία παρεμβάσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος ενίσχυσης των συνεργιών
ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη. Μικρή συνάφεια
εμφανίζει και με τις κατηγορίες παρέμβασης που αναφέρονται σε ερευνητικά
προγράμματα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός συνάφειας εμφανίζεται χαμηλός,
έχει ολοκληρωτική συνεισφορά για την υλοποίηση του στόχου.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, η στρατηγική επιδίωξη της
ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ανάπτυξης της οικονομίας ανταποκρίνεται στις
περισσότερες κατηγορίες παρεμβάσεων και αφορά τόσο την ανάπτυξη ψηφιακών
παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων, όσο και την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η τρίτη γενική κατευθυντήρια γραμμή για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, η
οποία εξειδικεύει τη στρατηγική επιδίωξη για βελτίωση της προσαρμοστικότητας των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων και για αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας,
παρουσιάζει έντονη συνάφεια με τις κατηγορίες παρεμβάσεων προγραμμάτων δια βίου
μάθησης και αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης. Επίσης, η υλοποίηση των
προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής καθώς και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής
εκπαίδευσης και της υποστήριξης των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες, δίνοντας τους την ευκαιρία να συνδράμουν στην τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο στόχος που έχει τεθεί για την αύξηση των επενδύσεων στο
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ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης, σε όλα τα επίπεδα
ικανοποιείται από όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Συνεπώς υπάρχει
μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για την Πολιτική
Συνοχής.
Το ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 όπου εγκρίθηκε έως και τη εκπόνηση της Έκθεσης της Ενδιάμεσης
Αξιολόγησης, συνετέλεσε, μέσω της υλοποίησης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει,
στην ικανοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 ως εξής:


Οι κατηγορίες παρεμβάσεων για την εφαρμογή του Νέου σχολείου, την αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών, τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και τη θεσμοθέτηση μηχανισμών αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών μονάδων, βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με την Προτεραιότητα
της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.



Μεταξύ των προτεραιοτήτων για την Κοινωνία της Γνώσης και την Περιφερειακή
Συνοχή, είναι αποφασιστική η συμβολή των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού, την ψηφιακή βάση γνώσεων και τις υποδομές για ένα ψηφιακό
σχολείο, με έμφαση στην εισαγωγή ψηφιακών διαδραστικών συστημάτων. Αντίστοιχα,
συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό και η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και επιχορήγησης μεταδιδακτορικών
ερευνών.

Από την άλλη πλευρά, σε χαμηλότερο βαθμό αποτιμάται η συνέργεια των
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΕΔΜΒ παρεμβάσεων στις προτεραιότητες που εστιάζουν
στο περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική και σε ακόμη μικρότερο βαθμό στον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Ελάχιστη, έως μηδαμινή, αποτιμάται πως είναι η
συνέργια των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και με τις προτεραιότητες μακροοικονομικών
παρεμβάσεων.
1.5.11

Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ – αναφορικά με τις
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση); (Αξ. Ερ. Α11)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α11.
«Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση (ΕΣΑ – αναφορικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση)» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής συνοχής του
ΕΠΕΔΒΜ.
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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 με τις οριζόντιες πολιτικές
της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες
απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.
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 τη διάδοση
και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.
Έντονη συνάφεια παρουσιάζεται στις κατηγορίες παρεμβάσεων που σχετίζονται με την
αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας, όπως
αναβάθμιση των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και επιδότηση της
πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, γεγονός που ικανοποιεί την κατευθυντήρια γραμμή για
τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στις ΜΜΕ.
Ταυτόχρονα, με τη χρηματοδότηση πλήθους παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη
ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομίας σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή τους, αυτομάτως προκύπτει
συνάφεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους πράξεων με τις κατευθυντήριες
γραμμές για τη βελτίωση των επενδύσεων σε Ε&Α και την επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Τέλος, τα Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, μέσω των
παρεμβάσεων κατάρτισης ή προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών, προωθούν τη
συνέργεια των πράξεων του ΕΠΕΔΜΒ με την οριζόντια πολιτική για τη δημιουργία αγορών
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.
1.5.12

Ποιά είναι η λογική παρέμβασης (intervention logic) των δράσεων
του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους της ΕΣΑ; Ακολουθείται κατά την
έως τώρα υλοποίηση η αντίστοιχη λογική παρέμβασης; (Αξ. Ερ. Α12)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α12.
«Ποιά είναι η λογική παρέμβασης (intervention logic) των δράσεων του ΕΠ σε σχέση με τους
στόχους της ΕΣΑ; Ακολουθείται κατά την έως τώρα υλοποίηση η αντίστοιχη λογική
παρέμβασης» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Η ανάλυση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του εγκεκριμένου ΕΠΕΔΒΜ
απεικονίζεται με «Δέντρο Στοχοθεσίας», με το οποίο αναδεικνύεται σχηματικά η
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διασύνδεση των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ από το υψηλότερο ως το χαμηλότερο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, το Δέντρο Στοχοθεσίας ορίζει το Αναπτυξιακό Όραμα του ΕΠΕΔΒΜ που
συνδέεται με τους Στρατηγικούς Στόχους του Προγράμματος, οι οποίοι αναλύονται στους
αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας και τέλος καταλήγουν στους Ειδικούς Στόχους κάθε
Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Όπως προκύπτει από το Δέντρο Στοχοθεσίας του ΕΠΕΔΒΜ που ακολουθεί:


Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ εξακολουθούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις
προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Προγράμματος.



Η στρατηγική του ΕΠΕΔΒΜ χαρακτηρίζεται από λογική συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, από
τους Στρατηγικούς έως τους Ειδικούς Στόχους.



Οι Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι σε απόλυτη συσχέτιση (μονοσήμαντη) με
τους Στρατηγικούς Στόχους εξειδικεύουν απόλυτα το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠΕΔΒΜ
και εξασφαλίζουν την πραγματοποίησή του.



Η εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας σε Ειδικούς Στόχους ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες ανάλυσης των Στρατηγικών Στόχων σε επιμέρους στόχους,
εξασφαλίζοντας την επαρκή πραγματοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, η εσωτερική λογική της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ καλύπτει το Αναπτυξιακό
Όραμα του Προγράμματος και συνεπώς δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο.
1.5.13

Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος
‘’Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010’’; Ποια είναι η λογική παρέμβασης
(intervention logic) των παρεμβάσεων του ΕΠ σε σχέση με τους
στόχους του προγράμματος; Ακολουθείται κατά την έως τώρα
υλοποίηση η αντίστοιχη λογική παρέμβασης; (Αξ. Ερ. Α13)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α13.
«Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010’’; Ποια είναι η λογική παρέμβασης (intervention logic) των παρεμβάσεων
του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος; Ακολουθείται κατά την έως τώρα
υλοποίηση η αντίστοιχη λογική παρέμβασης» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
παρέχοντας στους πολίτες τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται η ευρωπαϊκή
οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες,
αλλά και συμβάλλοντας στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ένταξης. Επομένως, ο
βασικός ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να εκφράζεται πλήρως στις
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εργασίες του Συμβουλίου κατά το νέο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που έχει καθιερωθεί από τις
αρχές του 2011.
Δύο από τις προτεινόμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
αφορούν
κατά κύριο λόγο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση:


η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να
επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους από άποψη εκπαίδευσης και κατάρτισης και
επομένως να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.



η πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις απασχόλησης», που
τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων για να τονωθεί η απασχολησιμότητα.

Παράλληλα, η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε άλλες εμβληματικές
πρωτοβουλίες, όπως το «Ψηφιακό Θεματολόγιο και η Ένωση Καινοτομίας», είναι εξίσου
ουσιαστική.
Το στρατηγικό πλαίσιο 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προσφέρει ένα μέσο για
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η παρακολούθησή τους πρέπει να αποτελεί
μέρος των τομέων εργασιών προτεραιότητας που προβλέπονται ειδικά για τον πρώτο
κύκλο εργασιών 2009-2011 του στρατηγικού πλαισίου 2020 για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, που συνδέεται με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες
θέσεις εργασίας» και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.
Στη χώρα μας, οι κατηγορίες παρέμβασης για την προγραμματική περίοδο που καλύπτει το
ΕΠΕΔΜΒ (2007-2013) εξακολουθούν να βασίζονται απόλυτα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή
στρατηγική. Όπως παρουσιάζεται στη μήτρα συνάφειας που περιλαμβάνει τους νέους
στρατηγικούς στόχους της εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κατηγορίες παρέμβασης είναι
φανερό ότι αλληλοσυμπληρώνονται και στους τέσσερις στρατηγικούς στόχους για τη νέα
δεκαετία.
Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, για την υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της
κινητικότητας, το ΕΠΕΔΒΜ ανταποκρίνεται πλήρως σ’ αυτόν με παρεμβάσεις όπως η
αναμόρφωση των ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ, η εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθώς και τα
ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας.
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος που απαντά στη Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συνεργεί μέσα από το ΕΠΕΔΒΜ
με παρεμβάσεις που βασίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Η κατηγορία παρέμβασης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
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συντελεί ώστε να παρασχεθεί κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων αλλά και
συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές. Αντίστοιχα οι
μηχανισμοί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δομών όλων των επιπέδων, βελτιώνουν τη
διοίκηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και διαμορφωθούν αποτελεσματικά
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας.
Μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (τυπικής και δια βίου
μάθησης), καθώς και ειδικής αγωγής του ΕΠΕΔΒΜ, εφαρμόζεται ο τρίτος στρατηγικός
στόχος για την εκπαίδευση κατάρτιση 2020 που προάγει την ισοτιμία, τη κοινωνική συνοχή
και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Μέσω των παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων η
πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
προσωπικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιστάσεων, τη δυνατότητα να αποκτούν, να
ενημερώνουν και να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο δεξιότητες
σχετιζόμενες με συγκεκριμένη απασχόληση όσο και τις βασικές ικανότητες που
απαιτούνται για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και υποστηρίζει την περαιτέρω
μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και το διαπολιτισμικό διάλογο.
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την ενίσχυση της καινοτομίας, προάγεται μέσα από
κατηγορίες παρεμβάσεων ενίσχυσης ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, και απόκτησης γνώσεων σε νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η
εισαγωγή ψηφιακού υλικού και η υποδομή για ψηφιακό σχολείο προάγει τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πρακτική
άσκηση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, θέτουν στην πράξη τη συνεργασία του
επιχειρηματικού κόσμου με διάφορα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και
έρευνας και δύνανται να συμβάλουν στην εξασφάλιση καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες
και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.
1.5.14

Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του ΕΠ στην υλοποίηση των
στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της
αποφυγής διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006;
Περιγράφεται στο Ε.Π η λογική παρέμβασης των διαφορετικών
ειδών παρεμβάσεων προς τις διαφορετικές ομάδες στόχου; Αν όχι να
προσδιοριστεί από τον αξιολογητή (δηλ. ποια είδη παρεμβάσεων, σε
ποιους τομείς διάκρισης και για ποιες ομάδες στόχου έχουν
σχεδιαστεί και υλοποιούνται) (Αξ. Ερ. Α14)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Α13.
«Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του ΕΠ στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στους
τομείς της κοινωνικής ένταξης και της αποφυγής διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Καν. 1083/2006; Περιγράφεται στο Ε.Π η λογική παρέμβασης των διαφορετικών ειδών
παρεμβάσεων προς τις διαφορετικές ομάδες στόχου; Αν όχι να προσδιοριστεί από τον
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αξιολογητή (δηλ. ποια είδη παρεμβάσεων, σε ποιους τομείς διάκρισης και για ποιες ομάδες
στόχου έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται)» μέσω της αξιολόγησης της εξωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ.
Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους
Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο
στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με
έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω
φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών
στρωμάτων ή γεωγραφικής απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και
λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για
όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις όπως
ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα Σχολεία - Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες
παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των
μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας
προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και η δια βίου
συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με
χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών
μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις
για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα:


Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων στο
πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού και
της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας
υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες



Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης,
με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.



Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.



Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από
περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες μέσω
δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι
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χαμηλοί και ουσιαστικά θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο
μαθητικό πληθυσμό της. Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των
μαθητών ως εκπαιδευτικός πόλος έλξης.
Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής στην
εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, οι
παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της
συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής.
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2

Αξιολόγηση του Συστήματος Ποιοτικών
Ποσοτικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

και

2.1

Αξιολόγηση της Ορθότητας και της Αξιοπιστίας του
Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ

Η παρούσα αξιολόγηση θα αποτελέσει την κατάλληλη ευκαιρία της αποτίμησης της
Ορθότητας και της Αξιοπιστίας του Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ και της εισήγησης συστάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.
Στο στάδιο του σχεδιασμού, η Ex-Ante αξιολόγηση ασχολήθηκε με τον ποσοτικό
προσδιορισμό των στόχων και έκρινε την καταλληλότητά του από την άποψη του
περιεχομένου του ΕΠΕΔΒΜ. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων χρειάζεται να
επανεξετασθεί στην On-Going Αξιολόγηση.
Όλοι οι δείκτες και οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί μπορούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να
αναθεωρηθούν. Επισημαίνεται ότι οι δείκτες πρέπει να αντανακλούν όσο το δυνατό
περισσότερο μια καθαρή σχέση αιτίου και αιτιατού. Σε περίπτωση που τεκμηριωθεί από
την ongoing αξιολόγηση ότι δεν συμβαίνει αυτό, τότε θα χρειαστεί επανακαθορισμός και
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της
επάρκειας και της ρεαλιστικότητας του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών,
οι οποίοι έχουν αρχικά προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό του ΕΠΕΔΒΜ.
Ένα πλέγμα ή ένας κατάλογος ποσοτικοποιημένων στόχων που αφορά κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, επομένως και το ΕΠΕΔΒΜ, συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές, όπως π.χ.
από τα ΤΔΠ/Υ που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, από την ΕΣΥΕ, από την Eurostat κλπ..
Η επιλογή των ποσοτικοποιημένων στόχων του συστήματος των δεικτών του ΕΣΠΑ έγινε με
γνώμονα τη διασφάλιση της ταυτόχρονης ικανοποίησης των ακόλουθων κριτηρίων:
-

να είναι κατά το δυνατό, αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, τηρώντας και την αρχή της αναλογικότητας

-

να είναι μετρήσιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς τόσο ως
τιμές βάσης όσο και ως τιμές στόχου

-

οι τιμές – στόχοι τους να είναι εφικτό να επιτευχθούν με τους οικονομικούς πόρους
που διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες μέσω των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων

-

να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
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Ορισμένοι από τους παραπάνω ποσοτικοποιημένους στόχους, παρά τη σημαντικότητά τους
στη συμβολή της επίτευξης των στόχων του ΕΣΠΑ (και στην προκειμένη περίπτωση του
ΕΠΕΔΒΜ), αφορούν στη συνολική εθνική προσπάθεια και δεν αποτελούν αποτέλεσμα μόνο
της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων. Για την κατηγορία αυτή των στόχων, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζονται και από την ευρύτερη οικονομική και
κοινωνική συγκυρία και όχι μόνο από το εσωτερικό περιβάλλον του προγράμματος.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα αντληθούν κυρίως από το ΟΠΣ, θα αποτελέσουν τη
βάση της αξιολόγησης του ΣΑ για την εξέταση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του
Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
Με βάση τα προαναφερθέντα, οι ενέργειες του ΣΑ σ’ αυτή την ενότητα της παρούσας
Έκθεσης Αξιολόγησης, θα επικεντρωθούν στην εξέταση της ποσοτικοποίησης της
στοχοθεσίας του ΕΠΕΔΒΜ στα διάφορα Επίπεδα Διάρθρωσής του (επίπεδο Αξόνων
Προτεραιότητας και Ειδικών Στόχων -επίπεδο πράξεων/υποέργων).
Στο πλαίσιο αυτό η εξέταση της βάσης αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια
ελέγχου:


Αξιοπιστία και ρεαλισμός διαδικασίας ποσοτικού προσδιορισμού στόχων


Βαθμός ποσοτικοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ



Έλεγχος υποθέσεων και παραδοχών ποσοτικοποιημένων στόχων.



Έλεγχος εγκυρότητας τρόπου υπολογισμού ποσοτικοποιημένων στόχων.



Αποτίμηση εμπειρίας παρελθόντος (π.χ. ρυθμοί υλοποίησης αντίστοιχων στόχων
κ.λπ.)



Εφικτότητα (αποτίμηση εμπειρίας από την πρώτη φάση υλοποίηση του
προγράμματος, προβλέψεις κ.λπ.)



Ορθότητα τιμών βάσης


Αποτίμηση αποτελεσμάτων προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000-2006



Επικαιροποίηση τιμών βάσης

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας των εργασιών του ΣΑ είναι η αξιολόγηση του
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών, οι οποίοι προσδιορίστηκαν τόσο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (δείκτες ΑΠ-ΕΣ), όσο και σε επίπεδο πράξεων/υποέργων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση για την εξέταση του συστήματος
ποσοτικοποιημένων δεικτών και στόχων (εκροών και αποτελέσματος) σε επίπεδο άξονα
Προτεραιότητας, τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων κενών, την περαιτέρω εξειδίκευση
στόχων και δεικτών όπου κρίνεται απαραίτητο, την προσαρμογή του αριθμού των δεικτών
του είδους τους και της τιμής τους και τέλος την επικαιροποίηση του συστήματος των
δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση του
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Προγράμματος, αλλά και για τις ανάγκες της Αξιολόγησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
περιλαμβάνει τους γενικούς/ειδικούς ποσοτικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να
επιτευχθούν με την υλοποίησή του. Στην ex-ante Αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε σημαντικό
βαθμό η ποσοτικοποίηση στόχων σε Επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, έτσι ώστε να
καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των επιχειρησιακών και των στρατηγικών στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατά συνέπεια, μια πρώτη / άμεση προσέγγιση της
εξέτασης της στοχοθεσίας του Προγράμματος είναι η εξέταση και η σύγκριση των
ποσοτικοποιημένων στόχων στα δύο προαναφερθέντα Επίπεδα Διάρθρωσης του ΕΠΕΔΒΜ
(σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας – σε επίπεδο πράξεων/υποέργων), τόσο ως προς το
είδος των δεικτών, όσο και ως προς το μέγεθος των τιμών που εκφράζουν τους ποσοτικούς
στόχους, με δεδομένο ότι οι αναφερόμενοι στο επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας
ποσοτικοποιημένοι στόχοι είναι περισσότερο δεσμευτικοί από εκείνους που αναφέρονται
στο επίπεδο πράξεων/υποέργων.
Για τις ανάγκες της ανάλυσης καταγράφονται οι δείκτες του ΕΠΕΔΒΜ, όπως αυτοί
διατυπώνονται στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας και συγκρίνονται με τους
αντίστοιχους δείκτες στο επίπεδο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
δίνοντας έμφαση όχι τόσο στην ακρίβεια της διατύπωσης των δεικτών μεταξύ των δύο
Επιπέδων Διάρθρωσης, αλλά στη συνέπεια του (ποσοτικού) περιεχομένου που αυτοί
εκφράζουν. Στην ουσία η ενέργεια αυτή συνιστά τη δημιουργία ενός “δένδρου δεικτών”
εσωτερικά στο Πρόγραμμα αλλά και σε σχέση με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και πιθανή
διερεύνηση με τους δείκτες της ΕΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση εντός της ΕΥΔ
του ΕΠΕΔΒΜ, τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣ αλλά και άλλες πιθανές πηγές (ΕΣΥΕ,
EUROSTAT).
Το δένδρο δεικτών προκύπτει από την εκ των άνω προς τα κάτω (top – down) συσχέτιση
των ποσοτικοποιημένων δεικτών (εκροών, αποτελέσματος) στα διάφορα επίπεδα
διάρθρωσης του προγράμματος μέχρι σε επίπεδο πράξεων/υποέργων με βάση τους δείκτες
σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση της δημιουργίας
“δένδρου δεικτών” διασφαλίζει την άθροιση των δεικτών σε επίπεδο πράξεων/υποέργων
από κάτω προς τα πάνω και καθιστά σαφή τη συμβολή των συγκεκριμένων δεικτών στην
επίτευξη τιμών – στόχου των δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας.
Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του “δένδρου δεικτών” και της σύνδεσης των δεικτών
εσωτερικά μέσα στο πρόγραμμα ή εξωτερικά με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και τους δείκτες
άλλων στρατηγικών αποτελεί ο Οδηγός «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΚΤ 2007 – 2013». Ο συγκριμένος οδηγός
παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη λογική που απαιτείται να διέπει τους δείκτες
έργων/παρεμβάσεων που θα αποτυπώνονται στα Τεχνικά Δελτία Πράξης/Υποέργου
(ΤΔΠ/Υ). Οι κατευθύνσεις του οδηγού λαμβάνουν ως αφετηρία τους δείκτες του
προγράμματος σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) και με βάση αυτούς επιχειρείται η
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εξειδίκευσή τους στο χαμηλότερο επίπεδο των δεικτών πράξεων/υποέργων. Επίσης,
λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες εκείνοι του ΕΣΠΑ που έχουν ως πηγή τις παρεμβάσεις των
τριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση για την
εξέταση του συστήματος ποσοτικοποιημένων δεικτών και στόχων (εκροών και
αποτελέσματος) σε επίπεδο άξονα Προτεραιότητας, τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων
κενών, την περαιτέρω εξειδίκευση στόχων και δεικτών όπου κρίνεται απαραίτητο, την
προσαρμογή του αριθμού των δεικτών του είδους τους και της τιμής τους και τέλος την
επικαιροποίηση

του

συστήματος

των

δεικτών

που

χρησιμοποιούνται

για

την

αποτελεσματική παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά και για τις ανάγκες της
Αξιολόγησης.
Ειδικότερα μέσω της παραπάνω μεθοδολογικής ανάλυσης προέκυψαν τα παρακάτω
συμπεράσματα ανά άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως
παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.

2.1.1

Άξονας Προτεραιότητας 1

Για τον άξονα προτεραιότητας 1, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται
προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ.
6111).



Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ. 6112)



Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες
αξιολόγησης (κωδ. 6121)



Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)



Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που
επιμορφώνονται (κωδ. 6151)



Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται)
(κωδ. 6152)



Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6153)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης που αξιολογήθηκαν (κωδ. 6120)
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Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών:


Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ.
6113)



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6131)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό

προγραμμάτων

αβάθμιας

και

β'βάθμιας

εκπαίδευσης

που

αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων
προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ) (κωδ. 6110)


Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των
οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)



Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια
εκπαίδευση (γυμνάσιο) (κωδ. 6140)



Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και
πιστοποιημένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6150)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί πως ο δείκτης εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’ βάθμιας και β’ βάθμιας που επιμορφώνονται
(κωδ. 6152)» δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά την περίοδο σχεδιασμού του
Προγράμματος, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-2006
αφορούσε σε συμμετοχές και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται
σημαντικός και παρακολουθείται στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική
εφαρμογή. Ωστόσο με βάση το on going μοναδιαίο κόστος ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 173.880.
Επίσης, ο δείκτης αποτελέσματος «ποσοστό μαθημάτων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)»
δεν παρουσιάζει τιμή στόχο 2015. Ο δείκτης αυτός δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά
την περίοδο σχεδιασμού του Προγράμματος, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων
του ΕΣ3 δεν είχε εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η
οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα
αποτελέσματά τους. Ωστόσο με βάση την ποσοτικοποίηση του αριθμού μαθητών και
σπουδαστών ΙΕΚ που πιστοποιούνται σε δεξιότητες ICT ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 73% στο σύνολο της χώρας.
Με βάση την προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός
συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ. 6113)» προτείνεται
να διαγραφεί δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «1.1.2.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων και
πιστοποίηση τους» καταργείται. Επίσης ο δείκτης «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
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(κωδ. 6141)» προτείνεται η αλλαγή ονομασία του σε «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών
που συμμετέχουν σε προγράμματα ΖΕΠ και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)»
δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «1.4.2.1 Ενισχυτική διδασκαλία» καταργείται.

2.1.2

Άξονας Προτεραιότητας 2

Για τον άξονα προτεραιότητας 2, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται
προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ.
6111)



Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ. 6112)



Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες
αξιολόγησης (κωδ. 6121)



Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιστικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)



Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται (κωδ. 6151)



Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που επιμορφώνονται
(κωδ. 6152)



Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6153)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης που αξιολογήθηκαν (κωδ. 6120)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ. 6113)



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6131)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται
προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων
(εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ) (κωδ. 6110)



Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των
οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)



Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη ββάθμια
εκπαίδευση (γυμνάσιο) (κωδ. 6140)
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Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και
πιστοποιημένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6150)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί πως ο δείκτης εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’ βάθμιας και β’ βάθμιας που επιμορφώνονται
(κωδ. 6152)» δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά την περίοδο σχεδιασμού του
Προγράμματος, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-2006
αφορούσε σε συμμετοχές και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται
σημαντικός και παρακολουθείται στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική
εφαρμογή. Ωστόσο με βάση το on going μοναδιαίο κόστος ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 223.247.
Επίσης, ο δείκτης αποτελέσματος «ποσοστό μαθημάτων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)»
δεν παρουσιάζει τιμή στόχο 2015. Ο δείκτης αυτός δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά
την περίοδο σχεδιασμού του Προγράμματος, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων
του ΕΣ3 δεν είχε εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η
οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα
αποτελέσματά τους. Ωστόσο με βάση την ποσοτικοποίηση του αριθμού μαθητών και
σπουδαστών ΙΕΚ που πιστοποιούνται σε δεξιότητες ICT ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 73% στο σύνολο της χώρας.
Με βάση την νέα αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός συστημάτων
συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ. 6113)» προτείνεται να διαγραφεί
δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «2.1.2.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων και πιστοποίηση
τους» καταργείται. Επίσης ο δείκτης «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν
σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)»
προτείνεται η αλλαγή ονομασία του σε «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν σε προγράμματα ΖΕΠ και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)»
δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «2.4.2.1 Ενισχυτική διδασκαλία» καταργείται.

2.1.3

Άξονας Προτεραιότητας 3

Για τον άξονα προτεραιότητας 3, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται
προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ.
6111)
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Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (κωδ. 6112)



Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες
αξιολόγησης (κωδ. 6121)



Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιστικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)



Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται (κωδ. 6151)



Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που επιμορφώνονται
(κωδ. 6152)



Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6153)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης που αξιολογήθηκαν (κωδ. 6120)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ. 6113)



Αριθμός Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6131)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται
προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων
(εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ) (κωδ. 6110)



Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των
οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)



Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη ββάθμια
εκπαίδευση (γυμνάσιο) (κωδ. 6140)



Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και
πιστοποιημένου σε ΤΠΕ (κωδ. 6150)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί πως ο δείκτης εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’ βάθμιας και β’ βάθμιας που επιμορφώνονται
(κωδ. 6152)» δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά την περίοδο σχεδιασμού του
Προγράμματος, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-2006
αφορούσε σε συμμετοχές και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται
σημαντικός και παρακολουθείται στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική
εφαρμογή. Ωστόσο με βάση το on going μοναδιαίο κόστος ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 15.159.
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Μάθηση"

Επίσης, ο δείκτης αποτελέσματος «ποσοστό μαθημάτων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (κωδ. 6130)»
δεν παρουσιάζει τιμή στόχο 2015. Ο δείκτης αυτός δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί κατά
την περίοδο σχεδιασμού του Προγράμματος, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων
του ΕΣ3 δεν είχε εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η
οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα
αποτελέσματά τους. Ωστόσο με βάση την ποσοτικοποίηση του αριθμού μαθητών και
σπουδαστών ΙΕΚ που πιστοποιούνται σε δεξιότητες ICT ο δείκτης ποσοτικοποιείται με
ενδεικτική τιμή στόχου 73% στο σύνολο της χώρας.
Με βάση την νέα αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός συστημάτων
συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κωδ. 6113)» προτείνεται να διαγραφεί
δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «3.1.2.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων και πιστοποίηση
τους» καταργείται. Επίσης ο δείκτης «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν
σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)»
προτείνεται η αλλαγή ονομασία του σε «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν σε προγράμματα ΖΕΠ και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κωδ. 6141)»
δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «3.4.2.1 Ενισχυτική διδασκαλία» καταργείται.

2.1.4

Άξονας Προτεραιότητας 4

Για τον άξονα προτεραιότητας 4, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6412)



Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται (κωδ. 6431)



Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ (κωδ. 6432)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται (κωδ. 6411)



Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ. 6421)
Δείκτες Αποτελέσματος
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Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε
σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο
σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6410)



Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. 6420)



Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο
των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6430)

2.1.5

Άξονας Προτεραιότητας 5

Για τον άξονα προτεραιότητας 5, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6412)



Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται (κωδ. 6431)



Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ (κωδ. 6432)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται (κωδ. 6411)



Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ. 6421)
Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε
σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο
σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6410)



Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. 6420)



Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο
των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6430)

2.1.6

Άξονας Προτεραιότητας 6

Για τον άξονα προτεραιότητας 6, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
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Δείκτες Εκροών


Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6412)



Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται (κωδ. 6431)



Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ (κωδ. 6432)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται (κωδ. 6411)



Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ. 6421)
Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε
σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο
σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6410)



Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. 6420)



Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο
των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (κωδ. 6430)

2.1.7

Άξονας Προτεραιότητας 7

Για τον άξονα προτεραιότητας 7, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 (κωδ. 6711)



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της
ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)

Ο δείκτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζεται με δείκτη σε επίπεδο
κατηγορίας πράξεων και χρήζει περαιτέρω εξέτασης είναι ο ακόλουθος:
Δείκτες Αποτελέσματος
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Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6720)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι ο δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (κωδ. 6131)» συνδέεται με την κατηγορία πράξης 7.2.1.1 «Προγράμματα Δια
Βίου Εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης αφορά τους άξονες προτεραιότητας 1,2,3. Παράλληλα ο
δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)» συνδέεται με
την κατηγορία πράξης 1.3.2.1 «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης
αφορά τους άξονες προτεραιότητας 7,8,9.
Ο δείκτης «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)» δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι
τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης
όμως θεωρείται σημαντικός και παρακολουθείται με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

2.1.8

Άξονας Προτεραιότητας 8

Για τον άξονα προτεραιότητας 8, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 (κωδ. 6711)



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)

Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο
ατόμων αυτής της ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)

Ο δείκτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζεται με δείκτη σε επίπεδο
κατηγορίας πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης είναι ο ακόλουθος:
Δείκτης Αποτελέσματος


Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6720)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι ο δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (κωδ. 6131)» συνδέεται με την κατηγορία πράξης 8.2.1.1 «Προγράμματα Δια
Βίου Εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης αφορά τους άξονες προτεραιότητας 1,2,3. Παράλληλα ο
δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)» συνδέεται με
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την κατηγορία πράξης 2.3.2.1 «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης
αφορά τους άξονες προτεραιότητας 7,8,9.
Ο δείκτης «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)» δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι
τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης
όμως θεωρείται σημαντικός και παρακολουθείται με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

2.1.9

Άξονας Προτεραιότητας 9

Για τον άξονα προτεραιότητας 9, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 (κωδ. 6711)



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)

Δείκτης Αποτελέσματος


Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της
ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)

Ενώ ο δείκτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζεται με δείκτη σε
επίπεδο κατηγορίας πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης είναι ο ακόλουθος:
Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6720)

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι ο δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (κωδ. 6131)» συνδέεται με την κατηγορία πράξης 9.2.1.1 «Προγράμματα Δια
Βίου Εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης αφορά τους άξονες προτεραιότητας 1,2,3. Παράλληλα ο
δείκτης «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κωδ. 6721)» συνδέεται με
την κατηγορία πράξης 3.3.2.1 «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», ενώ ο δείκτης
αφορά τους άξονες προτεραιότητας 7,8,9.
Ο δείκτης «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας (κωδ. 6710)» δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι
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τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης
όμως θεωρείται σημαντικός και παρακολουθείται με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

2.1.10

Άξονας Προτεραιότητας 10

Για τον άξονα προτεραιότητας 10, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας
(κωδ. 6911)



Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων (κωδ. 6912)



Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα (κωδ.
6913)



Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό (κωδ. 6914)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται

ή

αναμορφώνονται (κωδ. 6921)
Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων
πόρων (κωδ. 6910)



Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των
υποτροφιών (κωδ. 6920)

Με βάση την προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ.
6921)» προτείνεται να διαγραφεί δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «10.2.1.1
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών» καταργείται.

2.1.11

Άξονας Προτεραιότητας 11

Για τον άξονα προτεραιότητας 11, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας
(κωδ. 6911)



Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων (κωδ. 6912)
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Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα (κωδ.
6913)



Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό (κωδ. 6914)

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτης εκροών


Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται

ή

αναμορφώνονται (κωδ. 6921)
Δείκτες Αποτελέσματος


Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων
πόρων (κωδ. 6910)



Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των
υποτροφιών (κωδ. 6920)

Με βάση την νέα αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ. 6921)»
προτείνεται να διαγραφεί δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «11.2.1.1 Μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών» καταργείται.

2.1.12

Άξονας Προτεραιότητας 12

Για τον άξονα προτεραιότητας 12, οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συσχετίζονται με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτες Εκροών


Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας
(κωδ. 6911)



Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων (κωδ. 6912)



Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα (κωδ.
6913)



Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό (κωδ. 6914)

Ενώ οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δεν συσχετίζονται με τους δείκτες
σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
Δείκτης Εκροών


Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται

ή

αναμορφώνονται (κωδ. 6921)
Δείκτες Αποτελέσματος
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Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων
πόρων (κωδ. 6910)



Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των
υποτροφιών (κωδ. 6920)

Με βάση την προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος ο δείκτης «Αριθμός
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται (κωδ.
6921)» προτείνεται να διαγραφεί δεδομένου ότι η κατηγορία πράξης «12.2.1.1
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών» καταργείται.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης της ορθότητας και
της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, το ΕΠΕΔΒΜ εμπεριέχει
πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) που χαρακτηρίζονται
από επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν
αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο του ΕΠΕΔΒΜ. Ειδικότερα, οι δείκτες καλύπτουν το
σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής και
αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ των
ΑΠ, με αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο τρόπο, προσφέροντας έτσι ικανοποιητική
ποσοτική βάση, με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, για την παρακολούθηση και την
περαιτέρω αξιολόγησή του.
Οι επιλεγμένοι δείκτες εκφράζουν την αναμενόμενη επίτευξη των Γενικών και Ειδικών
Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, μέσω της εκτίμησης των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων
των σημαντικότερων επιμέρους Δράσεών του. Υπό αυτή την έννοια οι 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. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λογική
συνάφεια μεταξύ της πυραμίδας στοχοθεσίας και του πλέγματος δεικτών καθώς και η αρχή
της αναλογικότητας.
Οι εξεταζόμενοι δείκτες είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς τις τιμές
βάσης και τις τιμές στόχου. Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί ο δείκτης «Ποσοστό
ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μητυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής
κατηγορίας (κωδ. 6710)» των ΑΠ 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση
της πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση), για τον οποίο
δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για την εκτίμηση των σχετικών τιμών βάσης και στόχου,
παρόλα αυτά θεωρείται πολύ σημαντικός και παρακολουθείται κατά την διάρκεια
υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ με ειδική πληροφορική εφαρμογή.
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Ειδικότερα, οι 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 προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι
δείκτες καλύπτουν Δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,9% της δημόσιας δαπάνης των
ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού
συστήματος), μοναδική περίπτωση όπου το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται του ημίσεως
της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, η οποία οφείλεται στην ανομοιογενή φύση των
παρεμβάσεων αυτών των ΑΠ, ενώ στους ΑΠ 4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας) και 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της
πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση) το ποσοστό
κάλυψης από δείκτες ανέρχεται σε 86,1% και 100% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης
αντίστοιχα. Τέλος, στην περίπτωση των ΑΠ 10, 11, 12 (Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης
με ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και
καινοτομία), που εμπεριέχει και σημαντικό μέρος των νέων και καινοτόμων δράσεων του
ΕΠ οι οποίες υποστηρίζουν ιδιαίτερα την Στρατηγική της Λισσαβόνας, το ποσοστό της
κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από δείκτες ανέρχεται σε 100%.
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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2.2

Επικαιροποίηση της Ποσοτικοποίησης Στόχων – Δεικτών
του ΕΠΕΔΒΜ

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται αναλυτικά ανά ΑΠ οι τελικές εκτιμήσεις αναφορικά με την
ποσοτικοποίηση των δεικτών. Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους
καταγεγραμμένους στόχους του ΕΠΕΔΒΜ στις εξής περιπτώσεις:


όπου υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα τροποποίησης του προγραμματικού
προϋπολογισμού που οδηγούν εκ των πραγμάτων σε ανάγκη αναθεώρησης των
στόχων.



όπου μέχρι σήμερα υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας
στόχος, ο οποίος ενδέχεται να μην επιτευχθεί ή να υπερκαλυφθεί

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρουσιάζει σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας 33 συνολικά
δείκτες (24 εκροών και 9 αποτελεσμάτων). Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνονται με τις
απαραίτητες διευκρινήσεις και παρατηρήσεις για την καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου τους ή/και για την καταγραφή σημαντικών παραμέτρων για τον τρόπο
υπολογισμού τους. Σημειώνεται ότι, για λόγους πληρέστερης κατανόησης των ποσοτικών
εκροών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ, η αναφορά
γίνεται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητες, ακόμα και στις περιπτώσεις δράσεων
προφανούς εθνικής εμβέλειας.
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2.2.1

Άξονας Προτεραιότητας 1

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 1 παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2.2-1

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 1

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός προγραμμάτων α’ βάθμιας
και β’ βάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ’
βάθμιας
εκπαίδευσης
που
αναμορφώνονται και εφαρμόζονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης
και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων
Αριθμός
ιδρυμάτων
ανωτάτης
εκπαίδευσης
στα
οποία
εφαρμόζονται
διαδικασίες
αξιολόγησης
Αριθμός
προγραμμάτων
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών
που συμμετέχουν σε προγράμματα
ενισχυτικής
διδασκαλίας
και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών
εκπαιδευτικών
αβάθμιας
και
β’βάθμιας που επιμορφώνονται
Μέσος
ετήσιος
αριθμός
εκπαιδευτικών
α’βάθμιας
και
β’βάθμιας που επιμορφώνονται
Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού
εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ
B. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας
και β'βάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις στο σύνολο των
αναμορφούμενων
προγραμμάτων
(εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)
Ποσοστό
τμημάτων
ιδρυμάτων
ανωτάτης
εκπαίδευσης
που
αξιολογήθηκαν
Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και
β’βάθμιας
εκπαίδευσης
στην
διδασκαλία
των
οποίων
χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ
Μείωση του ποσοστού μαθητών που
δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη
β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)
Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού
αβάθμιας
και
ββάθμιας
εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου
σε ΤΠΕ
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
415

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
200

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
200

480

43

43

0

18

καταργείται

0

18

18

0

13

33

39.592

15.000

13.817

23.404

27.200

17.388

-

-

173.880

21.000

23.400

11.715

0,0%

50,0%

50,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

-

73%

6,1%

5,5%

4,7%

36,6%

79,0%

57%
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Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών α΄βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (200) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται
στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(30.000 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 7,200 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 3% των κατηγοριών πράξης της Γενικής
Κατηγορίας Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (43) κρίνεται εφικτή, καθώς προκύπτει από το
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (234.000
€), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει
βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου
12,074 εκατ. €. και αντιστοιχεί στο 10% των κατηγοριών πράξης της Γενικής Κατηγορίας
Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή). Η
συγκριτικά χαμηλή τιμή στόχος σε σχέση με την τιμή βάσης οφείλεται στην στρατηγική
επιλογή του ΕΠ να στοχεύσει επιλεκτικά στην αναβάθμιση ορισμένων προγραμμάτων
που αφορούν κυρίως σε θέματα αιχμής.
Ο δείκτης «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»
καταργείται
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα
οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης» (18), επίσης αποτελεί προγραμματικό
στόχο του ΕΠ και αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου των ιδρυμάτων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης. Με δεδομένη την κεντρική στρατηγική σημασία που αποδίδει το ΕΠ στην
αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης η τιμή στόχος κρίνεται εφικτή, δεν
μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση μοναδιαίου κόστους (αντίθετα, το μέσο
κόστος των παρεμβάσεων, με βάση την προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, που ανέρχεται σε 10,382 εκατ. € σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, προκύπτει ίσο με περίπου 581 χιλ. € ανά αξιολογούμενο τμήμα).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (33) θεωρείται εφικτή, δεν μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση
μοναδιαίου κόστους, καθότι πρόκειται για νέα δράση και, συνεπώς, δεν υπάρχουν
ιστορικά στοιχεία. Το μοναδιαίο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του
δείκτη ανέρχεται σε 75.000 € / πρόγραμμα. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να
διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την άτυπη κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 2,500 εκατ. €.
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν
σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (13.817)
κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (262 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 28,187 εκατ. €.
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών
αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (17.388) κρίνεται εφικτή, καθώς
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βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (500 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 67,790 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας
και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (173.880) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο on going μοναδιαίο κόστος (50 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 67,790 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου
σε ΤΠΕ» (11.715) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος
των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο κατά 20% (1.500 €). Η
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 23,489 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και
β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο
σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)» (50%)
προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών θεωρώντας 50% των
αναμορφούμενων προγραμμάτων να έχουν καινοτομικά στοιχεία. Σύνολο
αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός ΕΠ) περίπου 200 (12 έτη * 10
μαθήματα * 2 φορές αναμόρφωση στην περίοδο 2007-13).
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο
δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, εφόσον η αξιολόγηση του
συνόλου των τμημάτων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κεντρικό προγραμματικό
στόχο του ΕΠ.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και
β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες
ΤΠΕ» (73%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το
ίδιο μέτρο εφικτή, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό
μαθητών α΄βάθμιας, β΄βάθμιας και σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ), που ανέρχεται σε 1.347.744 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν
ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)» (4,7%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό μαθητών β΄βάθμιας, που
ανέρχεται σε 693.323 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού
αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ» (57%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, που ανέρχεται σε 136.591 άτομα.

Παρατηρήσεις:


Οι

ακόλουθοι

δείκτες

εκροών

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

δεν

παρουσιάζουν συσχέτιση με τους δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και
χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:
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«Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»,



«Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Οι ακόλουθοι δείκτες αποτελέσματος δεν παρουσιάζουν συσχέτιση με τους δείκτες
σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:


«Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται

προς

καινοτόμες

κατευθύνσεις

στο

σύνολο

των

αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)»,


«Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία
των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ»,



«Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη
β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)»,



«Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου
και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ».
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2.2.2

Άξονας Προτεραιότητας 2

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 2 παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2.2-2

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 2

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας
εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ'βάθμιας εκπαίδευσης
που αναμορφώνονται και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία
Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς
πιστωτικών μονάδων
Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία
εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης
Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιστικής
εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών
αβάθμιας και ββάθμιας που επιμορφώνονται
Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται
Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε
ΤΠΕ
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας
εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων
προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)
Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης που
αξιολογήθηκαν
Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης
στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες
ΤΠΕ
Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν
την κατώτερη ββάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)
Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και
ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ



ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ/
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
415

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2015
200

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
200

480

43

43

0

18

καταργείται

0

17

17

0
51.376

13
19.400

33
17.740

30.368

35.000

22.325

-

-

223.247

27.250

30.000

15.041

0%

50%

50%

0%

100%

100%

0%

-

73%

6,1%

5,5%

4,7%

36,6%

79,0%

57%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών α΄βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (200) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται
στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(30.000 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 7,200 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 3% των κατηγοριών πράξης της Γενικής
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Κατηγορίας Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (43) κρίνεται εφικτή, καθώς προκύπτει από το
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (234.000
€), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει
βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου
12,074 εκατ. €. και αντιστοιχεί στο 10% των κατηγοριών πράξης της Γενικής Κατηγορίας
Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή). Η
συγκριτικά χαμηλή τιμή στόχος σε σχέση με την τιμή βάσης οφείλεται στην στρατηγική
επιλογή του ΕΠ να στοχεύσει επιλεκτικά στην αναβάθμιση ορισμένων προγραμμάτων
που αφορούν κυρίως σε θέματα αιχμής.
Ο δείκτης «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»
καταργείται
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα
οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης» (17), επίσης αποτελεί προγραμματικό
στόχο του ΕΠ και αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου των ιδρυμάτων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης. Με δεδομένη την κεντρική στρατηγική σημασία που αποδίδει το ΕΠ στην
αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης η τιμή στόχος κρίνεται εφικτή, δεν
μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση μοναδιαίου κόστους (αντίθετα, το μέσο
κόστος των παρεμβάσεων, με βάση την προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, που ανέρχεται σε 10,964 εκατ. € σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, προκύπτει ίσο με περίπου 581 χιλ. € ανά αξιολογούμενο τμήμα).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (33) θεωρείται εφικτή, δεν μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση
μοναδιαίου κόστους, καθότι πρόκειται για νέα δράση και, συνεπώς, δεν υπάρχουν
ιστορικά στοιχεία. Το μοναδιαίο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του
δείκτη ανέρχεται σε 75.000 € / πρόγραμμα. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να
διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την άτυπη κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 2,500 εκατ. €.
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν
σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (17.740)
κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (262 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 29,767 εκατ. €.
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών
αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (22.325) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (500 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 71,590 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας
και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (223.247) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο on going μοναδιαίο κόστος (50 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
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προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 71,590 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου
σε ΤΠΕ» (15.041) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος
των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο κατά 20% (1.500 €). Η
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 24,806 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και
β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο
σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)» (50%)
προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών θεωρώντας 50% των
αναμορφούμενων προγραμμάτων να έχουν καινοτομικά στοιχεία. Σύνολο
αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός ΕΠ) περίπου 200 (12 έτη * 10
μαθήματα * 2 φορές αναμόρφωση στην περίοδο 2007-13).
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο
δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, εφόσον η αξιολόγηση του
συνόλου των τμημάτων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κεντρικό προγραμματικό
στόχο του ΕΠ.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και
β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες
ΤΠΕ» (73%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το
ίδιο μέτρο εφικτή, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό
μαθητών α΄βάθμιας, β΄βάθμιας και σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ), που ανέρχεται σε 1.347.744 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν
ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)» (4,7%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό μαθητών β΄βάθμιας, που
ανέρχεται σε 693.323 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού
αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ» (57%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, που ανέρχεται σε 136.591 άτομα.

Παρατηρήσεις:


Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες εκροών
που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν
περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:





«Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»,



«Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Από τους ανωτέρω δείκτες αποτελέσματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι
δείκτες οι οποίοι δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και
χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:
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«Ποσοστό

προγραμμάτων

αναμορφώνονται

προς

αβάθμιας
καινοτόμες

και

ββάθμιας

κατευθύνσεις

εκπαίδευσης
στο

σύνολο

που
των

αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)»,


«Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία
των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ»,



«Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη
ββάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)»,



«Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου
και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ».
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2.2.3

Άξονας Προτεραιότητας 3

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 3 παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2.2-3

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 3

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας
και ββάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
γ'βάθμιας
εκπαίδευσης
που
αναμορφώνονται και εφαρμόζονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης
και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων
Αριθμός
ιδρυμάτων
ανωτάτης
εκπαίδευσης
στα
οποία
εφαρμόζονται
διαδικασίες
αξιολόγησης
Αριθμός
Προγραμμάτων
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών
που συμμετέχουν σε προγράμματα
ενισχυτικής
διδασκαλίας
και
διαπολιστικής εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών
εκπαιδευτικών
αβάθμιας
και
ββάθμιας που επιμορφώνονται
Μέσος
ετήσιος
αριθμός
εκπαιδευτικών
αβάθμιας
και
ββάθμιας που επιμορφώνονται
Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού
εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας
και ββάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις στο σύνολο των
αναμορφούμενων
προγραμμάτων
(εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)
Ποσοστό
τμημάτων
ιδρυμάτων
ανωτάτης
εκπαίδευσης
που
αξιολογήθηκαν
Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και
ββάθμιας
εκπαίδευσης
στην
διδασκαλία
των
οποίων
χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ
Μείωση του ποσοστού μαθητών που
δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη
ββάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)
Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού
αβάθμιας
και
ββάθμιας
εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
415

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
200

ΝΕΑ
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480

43

43

0

3
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0

3

3

0

13

33

3.299

1.300

1.205

1.950

2.300

1.516

-

-

15.159
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2.000
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0%

50%

50%

0%

100%

100%

0%

-

73%

6,1%

5,5%
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36,6%
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57%
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σε ΤΠΕ












Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών α΄βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (200) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται
στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(30.000 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 7,200 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 3% των κατηγοριών πράξης της Γενικής
Κατηγορίας Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης που αναμορφώνονται» (43) κρίνεται εφικτή, καθώς προκύπτει από το
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (234.000
€), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει
βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου
12,074 εκατ. €. και αντιστοιχεί στο 10% των κατηγοριών πράξης της Γενικής Κατηγορίας
Παρέμβασης 1.1.1 (εξαιρείται η κατηγορία πράξης Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή). Η
συγκριτικά χαμηλή τιμή στόχος σε σχέση με την τιμή βάσης οφείλεται στην στρατηγική
επιλογή του ΕΠ να στοχεύσει επιλεκτικά στην αναβάθμιση ορισμένων προγραμμάτων
που αφορούν κυρίως σε θέματα αιχμής.
Ο δείκτης «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»
καταργείται
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα
οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης» (3), επίσης αποτελεί προγραμματικό
στόχο του ΕΠ και αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου των ιδρυμάτων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης. Με δεδομένη την κεντρική στρατηγική σημασία που αποδίδει το ΕΠ στην
αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης η τιμή στόχος κρίνεται εφικτή, δεν
μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση μοναδιαίου κόστους (αντίθετα, το μέσο
κόστος των παρεμβάσεων, με βάση την προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την
χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, που ανέρχεται σε 0,753 εκατ. € σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, προκύπτει ίσο με περίπου 581 χιλ. € ανά αξιολογούμενο τμήμα).
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (33) θεωρείται εφικτή, δεν μπορεί όμως να επαληθευθεί με ανάλυση
μοναδιαίου κόστους, καθότι πρόκειται για νέα δράση και, συνεπώς, δεν υπάρχουν
ιστορικά στοιχεία. Το μοναδιαίο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του
δείκτη ανέρχεται σε 75.000 € / πρόγραμμα. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να
διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την άτυπη κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 2,500 εκατ. €.
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν
σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (1.205)
κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (262 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 2,045 εκατ. €.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών
αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (1.516) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων παρεμβάσεων του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο (500 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί
για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην
οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 4,919 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας
και β’βάθμιας που επιμορφώνονται» (15.159) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο on going μοναδιαίο κόστος (50 €/ώρα). Η δημόσια δαπάνη που
προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 4,919 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου
σε ΤΠΕ» (1.021) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος
των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσαυξημένο κατά 20% (1.500 €). Η
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 1,704 εκατ. €
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και
β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο
σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)» (50%)
προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών θεωρώντας 50% των
αναμορφούμενων προγραμμάτων να έχουν καινοτομικά στοιχεία. Σύνολο
αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός ΕΠ) περίπου 200 (12 έτη * 10
μαθήματα * 2 φορές αναμόρφωση στην περίοδο 2007-13).
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο
δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, εφόσον η αξιολόγηση του
συνόλου των τμημάτων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κεντρικό προγραμματικό
στόχο του ΕΠ.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και
β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες
ΤΠΕ» (73%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το
ίδιο μέτρο εφικτή, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό
μαθητών α΄βάθμιας, β΄βάθμιας και σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ), που ανέρχεται σε 1.347.744 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν
ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)» (4,7%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό μαθητών β΄βάθμιας, που
ανέρχεται σε 693.323 άτομα.
Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού
αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ» (57%) προκύπτει
άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή, με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, που ανέρχεται σε 136.591 άτομα.

Παρατηρήσεις:
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Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες εκροών
που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν
περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:





«Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων»,



«Αριθμός Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων
και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό

προγραμμάτων

αναμορφώνονται

προς

αβάθμιας
καινοτόμες

και

ββάθμιας

κατευθύνσεις

εκπαίδευσης
στο

που

σύνολο

των

αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠΕΔΒΜ)»


«Ποσοστό μαθημάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία
των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ»



«Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη
ββάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο)»



«Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου
και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ».

2.2.4

Άξονας Προτεραιότητας 4

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 4 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-4

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 4

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015

ΝΕΑ
ΣΤΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ

Αριθμός προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται

225

300

316

Αριθμός
υποτροφιών
αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης

17.517

24.000

33.627

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης
που
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται

437

650

100

Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που
δημιουργούνται ή ενισχύονται

267

55

55

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/
σπουδαστών από ενέργεις ΣΕΠ

212.500

420.000

420.000

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015

ΝΕΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή
μορφή συμβατή με το Σύστημα
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης

0%

100%

100%

Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών
ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

17,7%

23%

23%

Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων
από ενέργειες πρακτικής άσκησης
στο σύνολο των τελειοφοίτων
μαθητών και σπουδαστών της
ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης

2,7%

6%

4,5%



ΤΙΜΗ

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (316) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο μοναδιαίο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων που δόθηκε στην ΕΥΔΕΠΕΑΕΚ από τον αρμόδιο προγραμματικό φορέα του ΥΠΕΠΘ (ΟΕΕΚ). Τονίζεται ότι, παρά
την ονοματολογική ταυτότητα με σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο σχεδιασμός της Δράσης για την νέα προγραμματική περίοδο
προσβλέπει σε δραστικό ανασχεδιασμό και ποιοτική αναβάθμιση των εν λόγω
προγραμμάτων, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχεδόν δεκαπλασιασμό του
προβλεπόμενου μεσοσταθμικού μοναδιαίου κόστους ανά πρόγραμμα, από 6.555 €
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε 15.000 € για την νέα. Η δημόσια δαπάνη
που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με
την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε 4,742 εκατ. €.



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης» (33.627) κρίνεται εφικτή, με βάση το μοναδιαίο κόστος των εν λόγω
υποτροφιών που προσδιορίζεται στα 700 € και την δημόσια δαπάνη που προβλέπεται
να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
που ανέρχεται σε 26,349 εκατ. €. Σημειώνεται ότι, κατά την επταετία 2007-13,
προβλέπεται η υλοποίηση 2-3 κύκλων υποτροφιών, πράγμα που δικαιολογεί την υψηλή
τιμή-στόχο του δείκτη σε σχέση με τον μέσο ετήσιο αριθμό σπουδαστών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης.



Παρομοίως, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (100)
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κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (33.33 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη
που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων που τροφοδοτούν
τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται αθροιστικά σε περίπου 4,000 εκατ.
€.


Η

τιμή-στόχος

του

δείκτη

εκροών

«Αριθμός

γραφείων

διασύνδεσης

που

δημιουργούνται ή ενισχύονται» (55) κρίνεται εφικτή με βάση το μεσοσταθμικό
μοναδιαίο κόστος (78.753 €) που συνάδει με την επιδίωξη του ΕΠ για ποιοτική
αναβάθμιση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των γραφείων διασύνδεσης και την
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, που ανέρχεται σε 4,848 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών από ενέργειες ΣΕΠ»
(420.000) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται σε ένα μοναδιαίο κόστος (4,1 €) ανά
μαθητή που ωφελείται από ενέργειες ΣΕΠ, που προκύπτει αφενός από στοιχεία
αντίστοιχων Δράσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την επιδίωξη του
προγραμματικού σχεδιασμού για εξάπλωση και ποιοτική αναβάθμιση των σχετικών
υπηρεσιών. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση
αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η
ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, ανέρχεται σε 1,935 εκατ. €.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με
το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη
εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/
ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (23%)
προκύπτει από την υπόθεση εργασίας: 160.000 μαθητές / σπουδαστές ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ
(από 122.500 στα ΤΕΕ και ΤΕΣ) προς σύνολο 693.323 μαθητές. Στόχος χωρίς
περιφερειακή κατανομή - ίδιο ποσοστό σε όλες τις Περιφέρειες.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από
ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών
της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
(4,5%) προκύπτει επίσης από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο
μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες εκροών
που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν
περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 168 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"



«Αριθμός

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται»


«Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται».



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων
και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης»,


«Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,



«Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο
σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και
γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης».
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2.2.5

Άξονας Προτεραιότητας 5

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 5 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-5

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 5

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται
Αριθμός
υποτροφιών
αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης
που
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται
Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που
δημιουργούνται ή ενισχύονται
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/
σπουδαστών από ενέργεις ΣΕΠ
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή
μορφή συμβατή με το Σύστημα
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών
ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων
από ενέργειες πρακτικής άσκησης
στο σύνολο των τελειοφοίτων
μαθητών και σπουδαστών της
ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
225

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
300

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
316

22.257

30.000

43.174

437

650

100

267

70

71

270.000

540.000

539.246

0%

100%

100%

17,7%

23%

23%

2,5%

6%

4,5%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (316) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο μοναδιαίο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων που δόθηκε στην ΕΥΔΕΠΕΑΕΚ από τον αρμόδιο προγραμματικό φορέα του ΥΠΕΠΘ (ΟΕΕΚ). Τονίζεται ότι, παρά
την ονοματολογική ταυτότητα με σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο σχεδιασμός της Δράσης για την νέα προγραμματική περίοδο
προσβλέπει σε δραστικό ανασχεδιασμό και ποιοτική αναβάθμιση των εν λόγω
προγραμμάτων, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχεδόν δεκαπλασιασμό του
προβλεπόμενου μεσοσταθμικού μοναδιαίου κόστους ανά πρόγραμμα, από 6.555 €
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε 15.000 € για την νέα. Η δημόσια δαπάνη
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που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με
την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε 4,742 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης» (43.174) κρίνεται εφικτή, με βάση το μοναδιαίο κόστος των εν λόγω
υποτροφιών που προσδιορίζεται στα 700 € και την δημόσια δαπάνη που προβλέπεται
να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
που ανέρχεται σε 28,003 εκατ. €. Σημειώνεται ότι, κατά την επταετία 2007-13,
προβλέπεται η υλοποίηση 2-3 κύκλων υποτροφιών, πράγμα που δικαιολογεί την υψηλή
τιμή-στόχο του δείκτη σε σχέση με τον μέσο ετήσιο αριθμό σπουδαστών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης.



Παρομοίως, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (100)
κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (33.33 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη
που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων που τροφοδοτούν
τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται αθροιστικά σε περίπου 4,000 εκατ.
€.



Η

τιμή-στόχος

του

δείκτη

εκροών

«Αριθμός

γραφείων

διασύνδεσης

που

δημιουργούνται ή ενισχύονται» (71) κρίνεται εφικτή με βάση το μεσοσταθμικό
μοναδιαίο κόστος (78.753 €) που συνάδει με την επιδίωξη του ΕΠ για ποιοτική
αναβάθμιση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των γραφείων διασύνδεσης και την
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, που ανέρχεται σε 5,152 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών από ενέργειες ΣΕΠ»
(539.246) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται σε ένα μοναδιαίο κόστος (4,1 €) ανά
μαθητή που ωφελείται από ενέργειες ΣΕΠ, που προκύπτει αφενός από στοιχεία
αντίστοιχων Δράσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την επιδίωξη του
προγραμματικού σχεδιασμού για εξάπλωση και ποιοτική αναβάθμιση των σχετικών
υπηρεσιών. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση
αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η
ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, ανέρχεται σε 2,057 εκατ. €.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με
το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη
εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/
ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (23%)
προκύπτει από την υπόθεση εργασίας: 160.000 μαθητές / σπουδαστές ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ
(από 122.500 στα ΤΕΕ και ΤΕΣ) προς σύνολο 693.323 μαθητές. Στόχος χωρίς
περιφερειακή κατανομή - ίδιο ποσοστό σε όλες τις Περιφέρειες.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από
ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών
της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
(4,5%) προκύπτει επίσης από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο
μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες εκροών
που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν
περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Αριθμός

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται»


«Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται».



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων
και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης»,


«Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»



«Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο
σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και
γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης».
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2.2.6

Άξονας Προτεραιότητας 6

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 6 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-6

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 6

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται
Αριθμός
υποτροφιών
αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης
που
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται
Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που
δημιουργούνται ή ενισχύονται
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/
σπουδαστών από ενέργεις ΣΕΠ
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που
αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή
μορφή συμβατή με το Σύστημα
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών
ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων
από ενέργειες πρακτικής άσκησης
στο σύνολο των τελειοφοίτων
μαθητών και σπουδαστών της
ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης
και της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
225

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
300

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
316

1.443

2.000

2.932

437

650

100

267

5

5

17.500

36.500

36.616

0%

100%

100%

17,7%

23%

23%

2,5%

6%

4,5%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (316) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο μοναδιαίο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων που δόθηκε στην ΕΥΔΕΠΕΑΕΚ από τον αρμόδιο προγραμματικό φορέα του ΥΠΕΠΘ (ΟΕΕΚ). Τονίζεται ότι, παρά
την ονοματολογική ταυτότητα με σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο σχεδιασμός της Δράσης για την νέα προγραμματική περίοδο
προσβλέπει σε δραστικό ανασχεδιασμό και ποιοτική αναβάθμιση των εν λόγω
προγραμμάτων, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχεδόν δεκαπλασιασμό του
προβλεπόμενου μεσοσταθμικού μοναδιαίου κόστους ανά πρόγραμμα, από 6.555 €
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε 15.000 € για την νέα. Η δημόσια δαπάνη
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που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με
την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε 4,742 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης» (2.932) κρίνεται εφικτή, με βάση το μοναδιαίο κόστος των εν λόγω
υποτροφιών που προσδιορίζεται στα 700 € και την δημόσια δαπάνη που προβλέπεται
να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της Δράσης σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
που ανέρχεται σε 1,460 εκατ. €. Σημειώνεται ότι, κατά την επταετία 2007-13,
προβλέπεται η υλοποίηση 2-3 κύκλων υποτροφιών, πράγμα που δικαιολογεί την υψηλή
τιμή-στόχο του δείκτη σε σχέση με τον μέσο ετήσιο αριθμό σπουδαστών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης.



Παρομοίως, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» (100)
κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων
παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (33.33 €), προσαυξημένο κατά 20%. Η δημόσια δαπάνη
που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων που τροφοδοτούν
τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται αθροιστικά σε περίπου 4,000 εκατ.
€.



Η

τιμή-στόχος

του

δείκτη

εκροών

«Αριθμός

γραφείων

διασύνδεσης

που

δημιουργούνται ή ενισχύονται» (5) κρίνεται εφικτή με βάση το μεσοσταθμικό
μοναδιαίο κόστος (78.753 €) που συνάδει με την επιδίωξη του ΕΠ για ποιοτική
αναβάθμιση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των γραφείων διασύνδεσης και την
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της
Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, που ανέρχεται σε 0,268 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών από ενέργειες ΣΕΠ»
(36.616) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται σε ένα μοναδιαίο κόστος (4,1 €) ανά μαθητή
που ωφελείται από ενέργειες ΣΕΠ, που προκύπτει αφενός από στοιχεία αντίστοιχων
Δράσεων της

τρέχουσας

προγραμματικής περιόδου

και την

επιδίωξη

του

προγραμματικού σχεδιασμού για εξάπλωση και ποιοτική αναβάθμιση των σχετικών
υπηρεσιών. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση
αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η
ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της ex ante αξιολόγησης, ανέρχεται σε 0,107 εκατ. €.


Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με
το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης» (100%) προκύπτει άμεσα από τον αντίστοιχο δείκτη
εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/
ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (23%)
προκύπτει από την υπόθεση εργασίας: 160.000 μαθητές / σπουδαστές ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ
(από 122.500 στα ΤΕΕ και ΤΕΣ) προς σύνολο 693.323 μαθητές. Στόχος χωρίς
περιφερειακή κατανομή - ίδιο ποσοστό σε όλες τις Περιφέρειες.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από
ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών
της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
(4,5%) προκύπτει επίσης από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο
μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες εκροών
που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν
περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Αριθμός

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται»,


«Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται».



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος που δεν συσχετίζονται με δείκτες σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων
και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

που

αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης»,


«Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών /
σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,



«Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο
σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και
γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης».
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2.2.7

Άξονας Προτεραιότητας 7

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 7 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-7

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 7

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64
ετών σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7
Αριθμός
προγραμμάτων
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μητυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της
ηλιακής κατηγορίας
Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών
που
έχουν
ωφεληθεί
από
προγράμματα
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης



ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
88.856

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
99.300

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
78.005

0

21

858

0%

1,2%

1,2%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
ΑΠ7» (78.005) κρίνεται εφικτή καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των
αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (765 €), προσαυξημένο κατά 20%.. Η δημόσια
δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων που
τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η
ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 77,935 εκατ.
€



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (858) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο on going
μοναδιαίο κόστος (20.000 €). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση της Δράσης που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 17,151 εκατ. € για το σύνολο της επταετίας.



Δεν είναι προς το παρόν εφικτή η ποσοτικοποίηση του δείκτη αποτελεσμάτων
«Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας», καθότι τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν
συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα
παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που
έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (1,2%) κρίνεται
εφικτή, καθώς προκύπτει από την αξιοποίηση του 50% της μέγιστης δυναμικότητας των
αναπτυσσόμενων συστημάτων = 0,5*21*5.500 = 57.750. Πληθυσμός στόχος
(παρονομαστής) περίπου 5.000.000

Παρατηρήσεις:


Ο δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο
του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής κατηγορίας» δεν μπορεί να
ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής
περιόδου 2000-2006 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να καθοριστεί η νέα στοχοθεσία του.



Από τους ανωτέρω δείκτες, ο δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων ηλικίας 2564 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» δεν
παρουσιάζει συσχέτιση με δείκτη σε επίπεδο κατηγορίας πράξης και χρήζει
περαιτέρω εξέτασης.

2.2.8

Άξονας Προτεραιότητας 8

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 8 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-8

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 8

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64
ετών σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ8
Αριθμός
προγραμμάτων
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μητυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της
ηλιακής κατηγορίας
Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών
που
έχουν
ωφεληθεί
από
προγράμματα
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης



ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
112.900

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
127.500

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
100.151

0

21

858

-

-

-

0%

1,2%

1,2%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
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ΑΠ7» (100.151) κρίνεται εφικτή καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος
των αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (765 €), προσαυξημένο κατά 20%.. Η
δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων
που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει
βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου
86,865 εκατ. €


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (858) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο on going
μοναδιαίο κόστος (20.000 €). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση της Δράσης που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 17,151 εκατ. € για το σύνολο της επταετίας.



Δεν είναι προς το παρόν εφικτή η ποσοτικοποίηση του δείκτη αποτελεσμάτων
«Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας», καθότι τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν
συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα
παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που
έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (1,2%) κρίνεται
εφικτή, καθώς προκύπτει από την αξιοποίηση του 50% της μέγιστης δυναμικότητας των
αναπτυσσόμενων συστημάτων = 0,5*21*5.500 = 57.750. Πληθυσμός στόχος
(παρονομαστής) περίπου 5.000.000

Παρατηρήσεις:


Ο δείκτης αποτελέσματος «ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο
του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής κατηγορίας», δεν μπορεί να
ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής
περιόδου 2000-2006, αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να καθοριστεί νέα στοχοθεσία.



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο δείκτης
αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα
δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο
σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής κατηγορίας» δεν παρουσιάζει συσχέτιση με
δείκτη σε επίπεδο κατηγορίας πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης.
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2.2.9

Άξονας Προτεραιότητας 9

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 9 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-9

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 9

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64
ετών σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ9
Αριθμός
προγραμμάτων
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μητυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της
ηλιακής κατηγορίας
Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών
που
έχουν
ωφεληθεί
από
προγράμματα
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης



ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
7.317

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
8.500

ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
6.800

0

21

858

-

-

-

0%

1,2%

1,2%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη- τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του
ΑΠ7» (6.800) κρίνεται εφικτή καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος των
αντίστοιχων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (765 €), προσαυξημένο κατά 20%.. Η δημόσια
δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την χρηματοδότηση των Δράσεων που
τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η
ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 4,988 εκατ. €



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» (858) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο σταθμισμένο on going
μοναδιαίο κόστος (20.000 €). Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση της Δράσης που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή
πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης,
ανέρχεται σε περίπου 17,151 εκατ. € για το σύνολο της επταετίας.



Δεν είναι προς το παρόν εφικτή η ποσοτικοποίηση του δείκτη αποτελεσμάτων
«Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων
αυτής της ηλιακής κατηγορίας», καθότι τα διαθέσιμα στοιχεία εκροών αφορούν
συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα
παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που
έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (1,2%) κρίνεται
εφικτή, καθώς προκύπτει από την αξιοποίηση του 50% της μέγιστης δυναμικότητας των
αναπτυσσόμενων συστημάτων = 0,5*21*5.500 = 57.750. Πληθυσμός στόχος
(παρονομαστής) περίπου 5.000.000

Παρατηρήσεις:


Ο δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο
του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής κατηγορίας», δεν μπορεί να
ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής
περιόδου 2000-2006 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα.



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο δείκτης
αποτελέσματος «Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» δεν παρουσιάζει συσχέτιση με δείκτη
σε επίπεδο κατηγορία πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης.
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2.2.10

Άξονας Προτεραιότητας 10

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 10 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-10

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 10

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός
ενισχυόμενων
προγραμμάτων διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας
Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών
προγραμμάτων
Αριθμός
ερευνητών
που
συμμετέχουν
σε
ενισχυόμενα
ερευνητικά προγράμματα
Αριθμός
μετακαλούμενων
ερευνητών από το εξωτερικό
Αριθμός
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
σπουδών
που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό αύξησης της συνολικής
δαπάνης
για
ερευνητικά
προγράμματα ανθρώπινων πόρων
Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές
επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο
σύνολο των υποτροφιών
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015
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καταργείται

-

27%

27%

9,5%

30%

30%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής
και μεταδιδακτορικής έρευνας» (1.171) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (60.141€) των προβλεπόμενων προγραμμάτων των
Δράσεων Ηράκλειτος (ΥΠΕΠΘ) και ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Για την Δράση Ηράκλειτος, ο
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο
εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ δόθηκε
απευθείας από τη ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση των 2 Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 70,400εκατ. €. Σημειώνεται η μικρή μείωση της
τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες
παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, που οφείλεται στο γεγονός ότι,
σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΓΓΕΤ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν λιγότερα προγράμματα ΠΕΝΕΔ, μεγαλύτερης όμως
διάρκειας και προϋπολογισμού, τα οποία θα περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό
ερευνητών ανά πρόγραμμα. Η μείωση στον αριθμό των προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ δεν
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αντισταθμίζεται επαρκώς από την αντίστοιχη αύξηση των προγραμμάτων της Δράσης
Ηράκλειτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συνολικά μικρή μείωση στον αριθμό των
προγραμμάτων. Τονίζεται όμως με έμφαση ότι από την μείωση αυτή με κανένα τρόπο
δεν προκύπτει ελάττωση της συνολικής προσπάθειας στον τομέα της διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία, αντίθετα, όπως διαφαίνεται από την κατά 21,5%
αύξηση της διατιθέμενης στις δύο αυτές Δράσεις δημόσιας δαπάνης, σε σχέση με αυτή
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά.


Ο δείκτης εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων» αποτελεί
υπερσύνολο του πρώτου δείκτη εκροών του ΑΠ και αναφέρεται στα προγράμματα των
Δράσεων Ηράκλειτος, Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (ΥΠΕΠΘ) και
ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Η τιμή-στόχος του δείκτη (1.741) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (93.359€) των ανωτέρω Δράσεων, για τις
πρώτες τρεις εκ των οποίων ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-13 βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου
προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών
προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ, όπως προαναφέρθηκε, δόθηκε απευθείας από την
ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση των 4
Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία
έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 162,500 εκατ. €. Η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη σε σχέση με την τιμή
βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, οφείλεται εν μέρει στην μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων
προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, και εν μέρει στην
μείωση του αριθμού προγραμμάτων στις Δράσεις Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδωντου ΥΠΕΠΘ, λόγω μείωσης κατά περίπου 22 εκατ. € της αθροιστικής δημόσιας
δαπάνης για τις δύο αυτές Δράσεις, σε συνδυασμό με το προσαυξημένο μοναδιαίο
κόστος.



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε
ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα» (3.744) ομοίως αποτελεί υπερσύνολο της
αντίστοιχης τιμής-στόχου του δεύτερου δείκτη εκροών του ΑΠ και κρίνεται εφικτή με
βάση των αριθμό ερευνητών για τα προγράμματα των Δράσεων Ηράκλειτος και ΠΕΝΕΔ
και τον υπολογιζόμενο βαθμό ερευνητών στα προγράμματα Αρχιμήδης και Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων, με βάση το σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος και την εκτίμηση της
ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ ότι στις Δράσεις αυτές οι ερευνητές αποτελούν περίπου το 50% του
συνόλου των συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες. Η σημαντική μείωση της τιμήςστόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες Δράσεις της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, οφείλεται αφενός στην μείωση του συνολικού
αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων και αφετέρου στην πρόβλεψη μικρότερου
αριθμού ερευνητών ανά ερευνητικό πρόγραμμα στην Δράση ΠΕΝΕΔ, σύμφωνα με τα
όσα καταγράφηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το
εξωτερικό» (930) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο μέσο μοναδιαίο κόστος (80.000
€) ανά μετακαλούμενο ερευνητή που προκύπτει από τον σχεδιασμό της σχετικής
Δράσης. Παρατηρείται αύξηση της τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης που
καταγράφει την εκροή των αντίστοιχων παρεμβάσεων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, πράγμα που αναδεικνύει την εκτιμώμενη ωφελιμότητα της Δράσης για το
Ελληνικό ερευνητικό σύστημα και αποτυπώνεται και στο σημαντικό μερίδιο της
δημόσιας δαπάνης του ΕΠ που προβλέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότησή της, το
οποίο, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε 86,755 εκατ. €.



Ο

δείκτης

εκροών

«Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» καταργείται


Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης
για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων πόρων» (27%) προκύπτει άμεσα από τον
αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες
και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών» (30%) προκύπτει άμεσα από τον
προγραμματικό στόχο του ΕΠ και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο δείκτης εκροών
«αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται» δεν συσχετίζεται με δείκτη σε επίπεδο κατηγορίας πράξης και
χρήζει περαιτέρω εξέτασης.



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συσχέτιση με δείκτες σε επίπεδο
κατηγοριών πράξεων είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα
ανθρώπινων πόρων»,



«Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο
των υποτροφιών».

2.2.11

Άξονας Προτεραιότητας 11

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 11 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-11

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 11

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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Αριθμός
ενισχυόμενων
προγραμμάτων διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας
Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών
προγραμμάτων
Αριθμός
ερευνητών
που
συμμετέχουν
σε
ενισχυόμενα
ερευνητικά προγράμματα
Αριθμός
μετακαλούμενων
ερευνητών από το εξωτερικό
Αριθμός
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
σπουδών
που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό αύξησης της συνολικής
δαπάνης
για
ερευνητικά
προγράμματα ανθρώπινων πόρων
Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές
επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο
σύνολο των υποτροφιών



1.264

1.300

1.171

1.764

2.600

1.741

4.591

8.300

4.808

136

180

1.194

228

180

καταργείται

27%

27%

30%

30%

9,5%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής
και μεταδιδακτορικής έρευνας» (1.171) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (60.141€) των προβλεπόμενων προγραμμάτων των
Δράσεων Ηράκλειτος (ΥΠΕΠΘ) και ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Για την Δράση Ηράκλειτος, ο
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο
εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ δόθηκε
απευθείας από τη ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση των 2 Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 70,400 εκατ. €. Σημειώνεται η μικρή μείωση της
τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες
παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, που οφείλεται στο γεγονός ότι,
σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΓΓΕΤ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν λιγότερα προγράμματα ΠΕΝΕΔ, μεγαλύτερης όμως
διάρκειας και προϋπολογισμού, τα οποία θα περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό
ερευνητών ανά πρόγραμμα. Η μείωση στον αριθμό των προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ δεν
αντισταθμίζεται επαρκώς από την αντίστοιχη αύξηση των προγραμμάτων της Δράσης
Ηράκλειτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συνολικά μικρή μείωση στον αριθμό των
προγραμμάτων. Τονίζεται όμως με έμφαση ότι από την μείωση αυτή με κανένα τρόπο
δεν προκύπτει ελάττωση της συνολικής προσπάθειας στον τομέα της διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία, αντίθετα, όπως διαφαίνεται από την κατά 21,5%
αύξηση της διατιθέμενης στις δύο αυτές Δράσεις δημόσιας δαπάνης, σε σχέση με αυτή
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά.



Ο δείκτης εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων» αποτελεί
υπερσύνολο του πρώτου δείκτη εκροών του ΑΠ και αναφέρεται στα προγράμματα των
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Δράσεων Ηράκλειτος, Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (ΥΠΕΠΘ) και
ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Η τιμή-στόχος του δείκτη (1.741) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (93.359€) των ανωτέρω Δράσεων, για τις
πρώτες τρεις εκ των οποίων ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-13 βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου
προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών
προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ, όπως προαναφέρθηκε, δόθηκε απευθείας από την
ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση των 4
Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία
έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 162,500 εκατ. €. Η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη σε σχέση με την τιμή
βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, οφείλεται εν μέρει στην μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων
προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, και εν μέρει στην
μείωση του αριθμού προγραμμάτων στις Δράσεις Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδωντου ΥΠΕΠΘ, λόγω μείωσης κατά περίπου 22 εκατ. € της αθροιστικής δημόσιας
δαπάνης για τις δύο αυτές Δράσεις, σε συνδυασμό με το προσαυξημένο μοναδιαίο
κόστος.


Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε
ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα» (3.744) ομοίως αποτελεί υπερσύνολο της
αντίστοιχης τιμής-στόχου του δεύτερου δείκτη εκροών του ΑΠ και κρίνεται εφικτή με
βάση των αριθμό ερευνητών για τα προγράμματα των Δράσεων Ηράκλειτος και ΠΕΝΕΔ
και τον υπολογιζόμενο βαθμό ερευνητών στα προγράμματα Αρχιμήδης και Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων, με βάση το σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος και την εκτίμηση της
ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ ότι στις Δράσεις αυτές οι ερευνητές αποτελούν περίπου το 50% του
συνόλου των συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες. Η σημαντική μείωση της τιμήςστόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες Δράσεις της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, οφείλεται αφενός στην μείωση του συνολικού
αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων και αφετέρου στην πρόβλεψη μικρότερου
αριθμού ερευνητών ανά ερευνητικό πρόγραμμα στην Δράση ΠΕΝΕΔ, σύμφωνα με τα
όσα καταγράφηκαν αναλυτικά ανωτέρω.



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το
εξωτερικό» (1.194) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο μέσο μοναδιαίο κόστος
(80.000 €) ανά μετακαλούμενο ερευνητή που προκύπτει από τον σχεδιασμό της
σχετικής Δράσης. Παρατηρείται αύξηση της τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης
που καταγράφει την εκροή των αντίστοιχων παρεμβάσεων της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, πράγμα που αναδεικνύει την εκτιμώμενη ωφελιμότητα της
Δράσης για το Ελληνικό ερευνητικό σύστημα και αποτυπώνεται και στο σημαντικό
μερίδιο της δημόσιας δαπάνης του ΕΠ που προβλέπεται να διατεθεί για τη
χρηματοδότησή της, το οποίο, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει
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βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε 84,897
εκατ. €.


Ο

δείκτης

εκροών

«Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» καταργείται


Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης
για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων πόρων» (27%) προκύπτει άμεσα από τον
αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες
και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών» (30%) προκύπτει άμεσα από τον
προγραμματικό στόχο του ΕΠ και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Ο δείκτης «αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται
ή αναμορφώνονται» δεν παρουσιάζει συσχέτιση με δείκτη σε επίπεδο κατηγορίας
πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης.



Από τους ανωτέρω δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δείκτες
αποτελέσματος οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συσχέτιση σε επίπεδο κατηγοριών
πράξεων και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης είναι οι ακόλουθοι:


«Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα
ανθρώπινων πόρων»,



«Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο
των υποτροφιών»
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2.2.12

Άξονας Προτεραιότητας 12

Το πλέγμα δεικτών και οι ποσοτικοποιήσεις του άξονα προτεραιότητας 12 εικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2.2-12

Δείκτες Εκροών, Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 12
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ερευνητών από το εξωτερικό
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015

ΝΕΑ
ΣΤΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ

1.264

1.300

1.171

1.764

2.600

1.741

312

550

326

136

10

81

228

180

καταργείται

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2015

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

-

27%

27%

9,5%

30%

30%

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής
και μεταδιδακτορικής έρευνας» (1.171) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο
σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (60.141€) των προβλεπόμενων προγραμμάτων των
Δράσεων Ηράκλειτος (ΥΠΕΠΘ) και ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Για την Δράση Ηράκλειτος, ο
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο
εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ δόθηκε
απευθείας από τη ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για την
χρηματοδότηση των 2 Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την
κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της
αξιολόγησης, ανέρχεται σε περίπου 70,400 εκατ. €. Σημειώνεται η μικρή μείωση της
τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες
παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, που οφείλεται στο γεγονός ότι,
σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΓΓΕΤ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν λιγότερα προγράμματα ΠΕΝΕΔ, μεγαλύτερης όμως
διάρκειας και προϋπολογισμού, τα οποία θα περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό
ερευνητών ανά πρόγραμμα. Η μείωση στον αριθμό των προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ δεν
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αντισταθμίζεται επαρκώς από την αντίστοιχη αύξηση των προγραμμάτων της Δράσης
Ηράκλειτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συνολικά μικρή μείωση στον αριθμό των
προγραμμάτων. Τονίζεται όμως με έμφαση ότι από την μείωση αυτή με κανένα τρόπο
δεν προκύπτει ελάττωση της συνολικής προσπάθειας στον τομέα της διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία, αντίθετα, όπως διαφαίνεται από την κατά 21,5%
αύξηση της διατιθέμενης στις δύο αυτές Δράσεις δημόσιας δαπάνης, σε σχέση με αυτή
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά.


Ο δείκτης εκροών «Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων» αποτελεί
υπερσύνολο του πρώτου δείκτη εκροών του ΑΠ και αναφέρεται στα προγράμματα των
Δράσεων Ηράκλειτος, Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (ΥΠΕΠΘ) και
ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ – ΥΠΑΝ). Η τιμή-στόχος του δείκτη (1.741) κρίνεται εφικτή, καθώς
βασίζεται στο σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος (93.359€) των ανωτέρω Δράσεων, για τις
πρώτες τρεις εκ των οποίων ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-13 βασίστηκε σε αυτό της τρέχουσας περιόδου
προσαυξημένο κατά 20%, ενώ το μέσο εκτιμώμενο κόστος των ερευνητικών
προγραμμάτων της Δράσης ΠΕΝΕΔ, όπως προαναφέρθηκε, δόθηκε απευθείας από την
ΓΓΕΤ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση των 4
Δράσεων που τροφοδοτούν τον δείκτη, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία
έχει βασιστεί η ανάλυση ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε
περίπου 162,500 εκατ. €. Η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη σε σχέση με την τιμή
βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, οφείλεται εν μέρει στην μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων
προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, και εν μέρει στην
μείωση του αριθμού προγραμμάτων στις Δράσεις Αρχιμήδης και Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδωντου ΥΠΕΠΘ, λόγω μείωσης κατά περίπου 22 εκατ. € της αθροιστικής δημόσιας
δαπάνης για τις δύο αυτές Δράσεις, σε συνδυασμό με το προσαυξημένο μοναδιαίο
κόστος.



Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε
ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα» (326) ομοίως αποτελεί υπερσύνολο της
αντίστοιχης τιμής-στόχου του δεύτερου δείκτη εκροών του ΑΠ και κρίνεται εφικτή με
βάση των αριθμό ερευνητών για τα προγράμματα των Δράσεων Ηράκλειτος και ΠΕΝΕΔ
και τον υπολογιζόμενο βαθμό ερευνητών στα προγράμματα Αρχιμήδης και Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων, με βάση το σταθμισμένο μοναδιαίο κόστος και την εκτίμηση της
ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ ότι στις Δράσεις αυτές οι ερευνητές αποτελούν περίπου το 50% του
συνόλου των συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες. Η σημαντική μείωση της τιμήςστόχου σε σχέση με την τιμή βάσης, που αναφέρεται στις αντίστοιχες Δράσεις της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, οφείλεται αφενός στην μείωση του συνολικού
αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων και αφετέρου στην πρόβλεψη μικρότερου
αριθμού ερευνητών ανά ερευνητικό πρόγραμμα στην Δράση ΠΕΝΕΔ, σύμφωνα με τα
όσα καταγράφηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
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Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών «Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το
εξωτερικό» (81) κρίνεται εφικτή, καθώς βασίζεται στο μέσο μοναδιαίο κόστος (80.000
€) ανά μετακαλούμενο ερευνητή που προκύπτει από τον σχεδιασμό της σχετικής
Δράσης. Παρατηρείται αύξηση της τιμής-στόχου σε σχέση με την τιμή βάσης που
καταγράφει την εκροή των αντίστοιχων παρεμβάσεων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, πράγμα που αναδεικνύει την εκτιμώμενη ωφελιμότητα της Δράσης για το
Ελληνικό ερευνητικό σύστημα και αποτυπώνεται και στο σημαντικό μερίδιο της
δημόσιας δαπάνης του ΕΠ που προβλέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότησή της, το
οποίο, σύμφωνα με την κατανομή πόρων στην οποία έχει βασιστεί η ανάλυση
ρεαλιστικότητας στόχων της αξιολόγησης, ανέρχεται σε 4,804 εκατ. €.



Ο

δείκτης

εκροών

«Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» καταργείται


Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης
για ερευνητικά προγράμματα ανθρώπινων πόρων» (27%) προκύπτει άμεσα από τον
αντίστοιχο δείκτη εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.



Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων «Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες
και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών» (30%) προκύπτει άμεσα από τον
προγραμματικό στόχο του ΕΠ και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο εφικτή.

Παρατηρήσεις:


Ο δείκτης εκροών «αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» δεν παρουσιάζει συσχέτιση με δείκτη σε
επίπεδο κατηγορίας πράξης και χρήζει περαιτέρω εξέτασης.



Οι δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συσχέτιση με δείκτες σε
επίπεδο κατηγοριών πράξεων και χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης είναι οι
ακόλουθοι:


«Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα
ανθρώπινων πόρων»,



«Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο
των υποτροφιών».
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2.3

Μέτρηση της Δημιουργούμενης Απασχόλησης

Οι επιπτώσεις του ΕΠΕΔΒΜ στην απασχόληση εκτιμώνται σε δύο άξονες:


η εποχιακή απασχόληση, που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων



η μόνιμη απασχόληση, που δημιουργείται μετά το πέρας των έργων του ΕΠΕΔΒΜ

Εκτίμηση της Εποχιακής Απασχόλησης που δημιουργείται κατά την Υλοποίηση των Έργων
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων,
αναφέρονται σε πρόσκαιρη/ εποχιακή απασχόληση που δημιουργείται καθ’ όλο το
διάστημα που διαρκεί η υλοποίηση των έργων και οι οποίες θα πάψουν να υφίστανται
όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να συγχέονται με τις μόνιμες
θέσεις εργασίας που δημιουργεί το ΕΠΕΔΒΜ μετά το πέρας του.
Οι θέσεις που εκτιμώνται ή μετρώνται είναι μόνο οι άμεσα δημιουργούμενες από την
εκτέλεση των πράξεων. Δεν υπολογίζονται δηλαδή θέσεις που δημιουργούνται κατά την
παραγωγή λόγου χάριν εκπαιδευτικού υλικού ή εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων ή
θέσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα έμμεσης ή πολλαπλασιαστικής επίπτωσης από
την εκτέλεση μιας πράξης.
Επειδή οι θέσεις αυτές είναι εποχιακές εκφράζονται σε ισοδύναμα ανθρωποέτη, δηλαδή
υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν ανά έτος, για
να είναι εφικτή μία σαφής και συγκρίσιμη εικόνα των δημιουργηθεισών θέσεων
απασχόλησης.
Ο υπολογισμός των εποχιακών θέσεων εργασίας αναφέρεται στην


πραγματοποίηση



πρόβλεψη κατά την ένταξη του έργου

Ο υπολογισμός πραγματοποίησης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία
ένταξης του έργου διενεργείται με βάση τα στοιχεία των αναδόχων που συλλέγουν οι
Δικαιούχοι (αριθμός των εργαζομένων οι οποίοι απασχολήθηκαν στο κάθε έργο). Στη
συνέχεια αυτοί μετατρέπονται σε ισοδύναμα ανθρώπων ανά έτος (διαιρώντας συνήθως τον
αριθμό ανθρωποημερών απασχόλησης στο έργο δια 220 ημέρες), ούτως ώστε να είναι
εύκολη η σύγκριση με άλλα έργα αλλά και με την μόνιμη απασχόληση που δημιουργείται
από την οικονομική μεγέθυνση.
Ο υπολογισμός της πρόβλεψης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία
ένταξης του έργου, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία πράξης. Η μεθοδολογία
υπολογισμού διακρίνεται στις ακόλουθες προσεγγίσεις:
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i.

Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό
προϋπολογισμό.

ii.

Ειδικές προσεγγίσεις.

iii.

Κατά περίπτωση προσεγγίσεις.

(i) Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό προϋπολογισμό
Η παρούσα μεθοδολογία είναι απλή στη σύλληψη και εφαρμογή της και έχει ήδη
εφαρμοσθεί κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην απασχόληση από την υλοποίηση των
ΚΠΣ. Ωστόσο αφορά το μεγαλύτερο μέρος των έργων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής
και δεν έχει γενικά εφαρμογή στα έργα του ΕΚΤ. Βασίζεται στις εξής παραμέτρους:


στον προϋπολογισμό του κάθε έργου,



στο ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά σε δαπάνες εργατικού κόστους



σε έναν τυπικό μέσο ετήσιο μισθό

Ο υπολογισμός του ποσοστού εργατικού κόστους στις διάφορες κατηγορίες έργων,
βασίζεται στην αναζήτηση και διασταύρωση πραγματικών στοιχείων εργατικού κόστους
από τους αναδόχους έργων και από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι κάθε έργο
προϋπολογισμού Χ έχει Ψ % δαπάνες εργατικού κόστους, αν διαιρεθούν οι δαπάνες αυτές
με τον τυπικό μέσο ετήσιο μισθό τότε προκύπτει ο αριθμός των ισοδύναμων ετήσιων
θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται.
Ο υπολογισμός του τυπικού μέσου ετήσιου μισθού βασίζεται στις μέσες ακαθάριστες
αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εποχιακές θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση υπολογίζονται
με τον τύπο: Προϋπολογισμός Έργου * Ποσοστό Εργατικού Κόστους /τυπικό μέσο ετήσιο
μισθό
(ii) Ειδικές προσεγγίσεις
Έργα δια βίου εκπαίδευσης
Διενεργείται ειδική προσέγγιση για την εκτίμηση της εποχιακής απασχόλησης που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων π.χ. για τους εκπαιδευτικούς των
ολοήμερων σχολείων ή των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Συνήθως λαμβάνονται υπόψη
παράμετροι που αναφέρονται σε:


Κόστος ανά εκπαιδευόμενο



Αριθμό εκπαιδευομένων



Εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα



Αριθμός τμημάτων υλοποιούμενων προγραμμάτων



Διάρκεια εκπαίδευσης



Συνολικές ώρες εκπαίδευσης, κλπ
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(iii) Κατά περίπτωση προσεγγίσεις
Ένας αριθμός ενεργειών δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με ενιαία – έστω και
ενδεικτική – προσέγγιση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση,
ανάλογα με το περιεχόμενό τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε επίπεδο
υποέργου.
Εκτίμηση της μόνιμης απασχόλησης, που δημιουργείται μετά το πέρας των έργων του
ΕΠΕΔΒΜ


Ως νέες θέσεις εργασίας ορίζονται οι θέσεις εκείνες οι οποίες για να καλυφθούν
απαιτούν νέες προσλήψεις (δηλαδή δεν καλύπτονται με μετακινήσεις εσωτερικές ή
εξωτερικές ήδη απασχολουμένων)



Ως αποδιδόμενες στο ΕΠΕΔΒΜ θέσεις εργασίας ορίζονται οι θέσεις εκείνες, οι οποίες
δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν το ΕΠΕΔΒΜ δεν υφίστατο ως
χρηματοδότηση.

Συνεπώς το ζητούμενο είναι η καθαρή απασχόληση η οποία προκύπτει εάν από τις μόνιμες
θέσεις απασχόλησης που θα προκύψουν εάν αφαιρεθούν:


Το νεκρό βάρος, ήτοι το ποσοστό εκείνο θέσεων εργασίας που δεν αποδίδονται σαφώς
στη συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ, και



Η μετατόπιση, ήτοι οι θέσεις εργασίας που δεν θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις

Για να εκτιμηθούν οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από τις πράξεις του
ΕΠΕΔΒΜ, απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας στους δικαιούχους στο πλαίσιο εκπόνησης της
ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης.
Ωστόσο με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ που προκύπτουν από τα εξαμηνιαία ΔΠΠ, Ο δείκτης
της δημιουργούμενης απασχόλησης (κωδ. 501) «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης», ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές υλοποίησης, μέχρι την περίοδο αναφοράς 30/11/2011 (στοιχεία 1ου
εξαμήνου έτους 2011):
Άξονας Προτεραιότητας 1:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ
01

01

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

215369

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

215558

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο Εφαρμογή
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης(Α.Π. 1)
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ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
24,67

501,25
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

215606

«1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού
έτους 2008-2009 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΑΠ.1)

2,66

01

216968

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού
έτους 2009-2010 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

5,03

01

217081

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και
Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ1

01

295403

Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη
Θράκη

01

296386

01

01

207,26
1,5

296508

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας Προτεραιότητας
1
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες - ΑΠ1

327

01

296712

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός
και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 1»

73,99

01

296810

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

2,33

01

296811

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1,25

01

296812

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1,5

01

296813

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

1,1

01

296814

3,8

01

296815

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης
και οργάνωσης για το ‘Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία’- ΑΠ1

0,35

01

296818

Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης
και οργάνωσης για το "Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία" – ΑΠ1

0,05

01

299506

Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η
εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ1

01

299526

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,67

01

299720

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

0,73

01

299841

0,11

01

299901

01

299979

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού
έτους 2010-2011 – Α.Π. 1»
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

0

3

0,88

1,33
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

01

300606

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών – Α.Π. 1

0,32

01

300665

ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

0,67

01

300751

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1,17

01

300754

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1,17

01

302353

01

303167

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης - ΑΠ1

0,68

01

303328

Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια
εκπαιδευση - ΑΠ1

29,6

01

303331

Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια
εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ1

0

01

303860

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΕΑΠ

01

304015

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

01

304263

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου,
Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας - ΑΠ1

0

01

304275

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου,
Κρήτης και Βορείου Αιγαίου - ΑΠ1

0

01

312156

«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.1»

214

01

327908

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

0,63

01

328247

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία –
δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 1»

01

335648

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ

01

340404

ΜΟΔΙΠ του ΙΟΝΙΟΥ πανεπιστημίου

01

277425

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

01

295379

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή

01

295381

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

01

295450

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών

01

296437

01

296441

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής βάσης Γνώσης, Ψηφιακή
Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού
Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και
Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

0

0,3
0,29

1
0,4
2
3,28
0
0,5
9,63
19,23

1,7
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

01

296442

01

296579

01

298759

01

299660

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των
σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα
Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών
βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και
Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μ
Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών
σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών
σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην
Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση
Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή
και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων
για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του
στην εκπαιδευτική διαδικασία - Οριζόντια Πράξη

01

299701

01

300421

01

302561

Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας
σχεδίασης ανάπτυξης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικών
σεναρίων για την Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση
Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής
Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Υλικού και Ανάπτυξης των
Υποδομών για τη Ψηφιακή Βάση Γνώσεων
"Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία
για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής
παράδοσης - Εργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των
προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ" Οριζόντια Πράξη

01

303334

Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης μετεγγραφών

01

341280

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαιδευση

01

341282

Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε περιβάλλον
υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

0

4,43

180

0

0

0

2,22
3
0,3
0
1.636,98

Για τον άξονα προτεραιότητας 1, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
1.636,98.
Άξονας Προτεραιότητας 2

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ
02

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
200056

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
101,94
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

02

215370

02

215565

02

215607

02

216969

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 3 περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου (Α.Π. 2)
«1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2008-2009 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου» (ΑΠ.2)
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2009-2010 στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου

02

217082

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και
Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ2

02

296426

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας
Προτεραιότητας 2

02

296717

02

296816

02

296819

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση:
Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 2»
Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού,
αξιολόγησης και οργάνωσης για το ‘Πρόγραμμα πιλοτικής
εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία’- ΑΠ2
Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού,
αξιολόγησης και οργάνωσης για το "Πρόγραμμα πιλοτικής
εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς
εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία" – ΑΠ2

02

298321

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

02

298323

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

02

299508

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1,56

02

299512

Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η
εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ2

1,74

02

299516

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

02

299518

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

1,5

02

299669

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2,6

02

299844

02

299905

02

299980

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 2»
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

15,45

733,08

3

0,2
221,48
0
103,3

0,42

0,06
1,94
1,6

1

0,75

0,7

1,25
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

02

300607

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών –
Α.Π. 2

02

300664

ΜΟΔΙΠ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

02

302350

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ

02

302352

02

303169

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης -ΑΠ2

02

303329

02

303332

Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην
πρωτοβάθμια εκπαιδευση - ΑΠ2
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια
εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών ΑΠ2

02

304107

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

02

304274

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας, Αττικής και Νοτιου Αιγαίου - ΑΠ2

02

312167

«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.2»

322

02

327410

MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

0,45

02

328082

ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ

02

328287

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία
– δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 2»

02

335662

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0

02

344347

MOΔΙΠ της ΑΣΚΤ

0

0,5
1
0,48
10

4,26
29,6

0
1,25
0

0

ΣΥΝΟΛΑ

4,66

1.567,77

Για τον άξονα προτεραιότητας 2, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
1.567,77.
Άξονας Προτεραιότητας 3:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ
03

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
215371

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
5,95
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Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

03

215570

03

215608

03

216970

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου(Α.Π.3)
«1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2008-2009 στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου»
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2009-2010, στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

03

217083

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και
Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ3

03

296427

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας
Προτεραιότητας 3

03

296723

03

296817

03

296820

03

299514

03

299906

03

300120

Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η
εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ3
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 3»
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ3

03

300608

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών –
Α.Π. 3

0,03

03

302349

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,78

03

303330

Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση - ΑΠ3

0

03

304272

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου - ΑΠ 3

0

03

312182

«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.3»

03

328080

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λαμιας

03

328288

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία
– δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 3»

03

339794

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση:
Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 3»
Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού,
αξιολόγησης και οργάνωσης για το ‘Πρόγραμμα πιλοτικής
εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία’- ΑΠ3
Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού,
αξιολόγησης και οργάνωσης για το "Πρόγραμμα πιλοτικής
εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς
εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία" – ΑΠ3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

142,36

0,7

0,3
34,79
0
24,12

0,05

0
0

0,23

0,14

45
0
0,25
0
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
254,70

Για τον άξονα προτεραιότητας 3, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
254,70.
Άξονας Προτεραιότητας 4:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

216988

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ
αρμοδιότητας ΟΕΕΚ – ΑΠ 4

235

216994

Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) - ΑΠ4

136

217167

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ4

120

04

292652

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,32

04

296387

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - AΠ 4

916

04

299909

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

0

04

299910

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

0,38

04

299915

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

0,8

04

299916

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ

5,5

04

299919

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

04

299924

Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης

04

299926

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

0

04

299938

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

04

299960

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

0,08

04

303136

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

1,51

303202

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,13

04
04

04

04

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

0
0,03
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

04

303340

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

04

304267

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ

04

304298

Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επι πλοίου ετών
2008-2010 ΑΠ-4

928

04

304305

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

0,5

04

304307

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πολυτεχνείου Κρήτης

0,09

04

304310

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

8,7

04

304311

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

0

04

304314

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ

1,06

04

304315

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

0,58

04

304317

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1,02

04

304319

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ

0,92

04

304457

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

1,21

04

305581

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

0,29

04

305583

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ

0,83

04

311539

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

04

311540

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

04

327395

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

04

328091

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

0,79

04

328227

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

0,17

04

328230

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

0

04

328348

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY
ΑΙΓΑΙΟΥ

0

04

328450

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.

0

04

346938

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

0

04

349649

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

1,1
1

0
1,33
1
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

04

296195

04

296212

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Προπαρασκευαστική μελέτη έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων
ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής
κατάρτισης
Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους ΑΠ 4,5,6
- Οριζόντια Πράξη
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

0

2,2
2.368,74

Για τον άξονα προτεραιότητας 4, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
2.368,74.
Άξονας Προτεραιότητας 5:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

05

216989

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ
αρμοδιότητας ΟΕΕΚ – ΑΠ 5

05

216995

Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) - ΑΠ5

283

05

217169

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ5

97,5

05

292648

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

2,9

05

296389

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ5

1043

05

299925

Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

11,1

05

299927

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ

0

05

299929

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

0

05

299930

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α)

05

299931

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

0

05

299933

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

0

05

299937

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

0

05

299946

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

7

05

299952

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

423,5

0,42

0,1
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

05

299958

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

05

303106

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2,33

05

303203

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2,66

05

303204

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0

05

303809

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

05

304201

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

1,95

05

304218

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

0

05

304222

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2,51

05

304230

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

1,27

05

304299

Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών
2008-10 ΑΠ-5

1591

05

304302

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1

05

304303

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

0

05

304321

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ

0

05

304322

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ

0

05

304323

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3,43

05

305577

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

1

05

311527

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

0

05

327348

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

05

327465

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

05

327512

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

05

328078

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΕΜΠ

05

328222

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

05

328653

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

0

05

332280

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

3

1,53
0
2,17
0
0,5
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
3.483,87

Για τον άξονα προτεραιότητας 5, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
3.483,87.
Άξονας Προτεραιότητας 6:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

216990

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ
αρμοδιότητας ΟΕΕΚ – ΑΠ 6

40

216996

Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) - ΑΠ6

22

06

217170

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ6

30

06

292580

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

0

06

296390

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠ 6

106

06

299939

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,39

06

299973

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ

06

304300

Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών
2008-10 ΑΠ-6

06

339882

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

06
06

ΣΥΝΟΛΑ

0
132
0
330,39

Για τον άξονα προτεραιότητας 6, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
330,39.
Άξονας Προτεραιότητα 7:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

07

215614

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΠ7

245,32

07

216935

Σχολές Γονέων - ΑΠ7

07

277384

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΗΡΩΝ 2-ΑΠ7

117,8

07

277387

ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ7

75,6

07

277502

07

277690

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ7
ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π.
7

07

277703

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – Α.Π. 7

0

07

277707

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Α.Π. 7

0

07

277710

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠ7

0

07

277713

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Α.Π. 7

0,12

07

277716

07

277742

07

296121

07

279365

36,8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 7
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης ΑΠ7
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)
Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη
της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης
γλώσσας
ΣΥΝΟΛΑ

55,89

0,25

8

17,95
62,82

1,5
622,05

Για τον άξονα προτεραιότητας 7, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
622,05.
Άξονας Προτεραιότητας 8:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ
08

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
215616

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΠ8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
87,1
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

08

216463

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠ8

08

216957

Σχολές Γονέων -ΑΠ8

22,81

08

277389

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -ΗΡΩΝ 2 ΑΠ 8

96,15

08

277390

ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ8.

42,59

08

277503

08

277700

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ8
ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π.
8

08

277705

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΠ8

0

08

277708

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 8

0

08

277711

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ –
Α.Π. 8

0

08

277717

08

277743

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 8
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαιδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης ΑΠ8
ΣΥΝΟΛΑ

0

55,89

0,33

10

13,55
328,42

Για τον άξονα προτεραιότητας 8, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
328,42.
Άξονας Προτεραιότητας 9:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

09

215617

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΠ9

09

216465

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠ9

09

216958

Σχολές Γονέων -ΑΠ9

09

277391

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
49,11
0
5,36
23,79
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ9

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

09

277392

09

277504

09

277701

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ9
ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π.
9

09

277706

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΠ 9

0

09

277709

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 9

0

09

277712

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠ9

0

09

277715

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Α.Π. 9

0,05

09

277718

09

277744

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 9
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης ΑΠ9
ΣΥΝΟΛΑ

23,68
13,13

0,03

2

4,28
121,43

Για τον άξονα προτεραιότητας 9, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
121,43.
Άξονας Προτεραιότητας 10:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

10

339852

10

346720

10

346724

10

346791

10

346815

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

36

0,17

0

0

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

10

346819

10

346865

10

346880

10

346941

10

349309

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του
Ιόνιου Πανεπιστημίου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

43,33

4,2

0

0

0
83,70

Για τον άξονα προτεραιότητας 10, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
83,70.
Άξονας Προτεραιότητας 11:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

11

339865

11

341273

11

346637

11

346638

11

346725

11

346726

11

346780

11

346814

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
Ε.Μ.Π
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΑΣΚΤ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
1

0

0

0

0

3,3
0

6
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ
11

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΕΚΠΑ

346942

11

349253

11

349648

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
1

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - Ηράκλειτος ΙΙ,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΣΥΝΟΛΑ

0

0
11,30

Για τον άξονα προτεραιότητας 11, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
11,30.
Άξονας Προτεραιότητας 12:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

12

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

341231

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

0

Άξονας Προτεραιότητας 13:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

13

275781

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης
στο πλαίσιο της 74ης ΔΕΘ – επικαιροποίηση ενημερωτικού
εντύπου για το ΕΠΕΔΒΜ ΕΔΒΜ

13

277684

Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο
πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

292402

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ μέσω
Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων

13

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

10,88
3,78
5,6
20,26

Για τον άξονα προτεραιότητας 13, η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» είναι
20,26.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Συγκεντρωτικά, για κάθε άξονα προτεραιότητας η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα
ανθρωποέτη)» παρουσιάζεται ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

1

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

1.636,98

2

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

1.567,77

3

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

254,70

4

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

2.368,74

5

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

3.483,87

6

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

330,39

7

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

622,05

8

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

328,42

9

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

121,43

10

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

83,70

11

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

11,30

12

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

0

13

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

20,26

ΣΥΝΟΛΑ
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2.4

Αξιολόγηση του Τρόπου Παρακολούθησης των Δεδομένων
του Παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού Κανονισμού
1828/2006

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας ενότητας αξιολογείται ο τρόπος συγκέντρωσης
δεδομένων και παρακολούθησης των παρεμβάσεων σχετικά με τους συμμετέχοντες σε
πράξεις του ΕΚΤ του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.
Πιο συγκεκριμένα αποτιμάται η μέθοδος που ακολουθεί η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αναφορικά με:


την εισαγωγή - επεξεργασία των σχετικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από
διάφορους δικαιούχους του ΕΠΕΔΒΜ



την έκδοση διαφόρων αναφορών, με βάση τις ανάγκες παρακολούθησης της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ

Για την εκπόνηση της παρούσας αποτίμησης διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με συγκεκριμένα
στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ τα οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων των παρεμβάσεων σχετικά με τους συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ του
Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές
επισημάνσεις:


Παρά το γεγονός ότι η ΕΥΣΕΚΤ έχει εκπονήσει σχετικό Οδηγό Εφαρμογής «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 καθώς δεν έχουν εκπονηθεί και διανεμηθεί
στους Δικαιούχους αναλυτικές εξειδικευμένες για το ΕΠΕΔΒΜ οδηγίες συμπλήρωσης
για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως σαφές
σε όλους τους εμπλεκόμενους στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων το ακριβές
περιεχόμενο και η μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών



Επισημάνεται 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.

Κατά

συνέπεια,

η

συγκέντρωση

της

πληροφορίας αυτής απαιτεί τη διενέργεια χρονοβόρων διοικητικών ενεργειών.


Εξίσου δυσχερής είναι η εύρεση της πληροφορίας για τους συμμετέχοντες στο
Πρόγραμμα από ευάλωτες ομάδες ανά φύλο για τους ίδιους ως ανωτέρω λόγους. Η
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συγκέντρωση της πληροφορίας αυτής επίσης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Ειδικά
για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι ρομά, οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι,
συνήθως στα επίσημα αρχεία (σχολικών μονάδων κλπ) δεν αποτυπώνεται η
ιδιαιτερότητα αυτή. Αυτό συμβαίνει για προφανείς λόγους που σχετίζονται με την
τήρηση της αρχής της μη διάκρισης και της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων. Όμως
το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στη συλλογή των στοιχείων και
ενδεχομένως μειώνει την αξιοπιστία τους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η συμπλήρωση των δεικτών από τους δικαιούχους
περιλαμβάνει σημαντικά λάθη (π.χ. λανθασμένη μεταφορά δεικτών από το ένα εξάμηνο
στο άλλο με αποτέλεσμα τη διπλομέτρηση των δεικτών) τα οποία καταλήγουν στην
εμπλοκή του ΟΠΣ χωρίς να έχει παρασχεθεί έως και την εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης
η δυνατότητα παρακολούθησης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών από την Κεντρική
Υπηρεσία του ΟΠΣ.
Ως εκ τούτου κρίνεται απόλυτα αναγκαία η διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους
Δικαιούχους του ΕΠΕΔΒΜ με στόχο την αποφυγή εισαγωγής λανθασμένης πληροφορίας και
τη συμπλήρωση του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ) 1828/2006με αξιόπιστο
τρόπο.
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2.5

Απαντήσεις στα αξιολογητικά ερωτήματα της Ενότητας Β
“Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων του ΕΠΕΔΒΜ”

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και με υλοποιήσιμες προτάσεις
στα αξιολογικά ερωτήματα της ενότητας Β Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από την
αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων του Προγράμματος, την επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών
του ΕΠΕΔΒΜ, την αξιολόγηση του τρόπου παρακολούθησης των δεδομένων του
παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 και την εκτίμηση του
υπολογισμού της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα, τα αξιολογητικά ερωτήματα που επιχειρούνται να απαντηθούν είναι
κάτωθι:


Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι το σύστημα ποσοτικών στόχων του ΕΠ παραμένει ορθό και
αξιόπιστο; (Αξ. Ερ. Β1)



Επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με την επίτευξη των
ποιοτικών στόχων; (Αξ. Ερ. Β2)



Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας; (Αξ. Ερ. Β3)



Κατά πόσον οι μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων κρίνονται αξιόπιστες και
επίκαιρες; (Αξ. Ερ. Β4)



Το σύστημα δεικτών επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης
του ΕΠ και να τροφοδοτεί με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική παρακολούθηση και
αξιολόγηση; (Αξ. Ερ. Β5)



Πώς αξιολογείται ο τρόπος συγκέντρωσης και η αξιοπιστία των δεδομένων των
ωφελουμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού
Κανονισμού 1828/2006, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό
των δεικτών του Ε.Π στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού; (Αξ. Ερ. Β6)



Εκτιμάται ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα ποσοτικών στόχων του Προγράμματος
επηρεάζουν το σύστημα δεικτών του ΕΣΠΑ; (Αξ. Ερ. Β7)



Πώς αξιολογείται ο τρόπος σύνδεσης (μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών
που περιλαμβάνονται στο ΕΠ με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των συναφών στόχων της
Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης
(Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006); (Αξ. Ερ. Β8)
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Ποια είναι η εκτίμηση για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την
υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, στη βάση των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ;
(Αξ. Ερ. Β9)



Ποιές είναι οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις οποίες: α) δεν
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους, β) η
δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας γ) η
απασχόληση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι σημαντική και δ) η
απασχόληση που δημιουργείται μετά τη λήξη της παρέμβασης είναι σημαντική; (Αξ. Ερ.
Β10)

2.5.1

Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι το σύστημα ποσοτικών στόχων του ΕΠ
παραμένει ορθό και αξιόπιστο; (Αξ. Ερ. Β1)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β1.
«Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι το σύστημα ποσοτικών στόχων του ΕΠ παραμένει ορθό και
αξιόπιστο;» μέσω της αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
Με βάση την μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας
του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, το ΕΠΕΔΒΜ εμπεριέχει πλέγμα
ποσοτικών στόχων και δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) που χαρακτηρίζονται από
επάρκεια,

πληρότητα

και

εννοιολογική

καταλληλότητα

για

να

αποτυπώσουν

αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο του ΕΠΕΔΒΜ. Ειδικότερα, οι δείκτες καλύπτουν το
σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής και
αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ των
ΑΠ, με αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο τρόπο, προσφέροντας έτσι ικανοποιητική
ποσοτική βάση, με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, για την παρακολούθηση και την
περαιτέρω αξιολόγησή του.
Οι επιλεγμένοι δείκτες εκφράζουν την αναμενόμενη επίτευξη των Γενικών και Ειδικών
Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, μέσω της εκτίμησης των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων
των σημαντικότερων επιμέρους Δράσεών του. Υπό αυτή την έννοια οι 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. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λογική
συνάφεια μεταξύ της πυραμίδας στοχοθεσίας και του πλέγματος δεικτών καθώς και η αρχή
της αναλογικότητας.
Οι εξεταζόμενοι δείκτες είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς τις τιμές
βάσης και τις τιμές στόχου. Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί ο δείκτης «Ποσοστό
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ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μητυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλιακής
κατηγορίας (κωδ. 6710)» των ΑΠ 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση
της πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση), για τον οποίο
δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για την εκτίμηση των σχετικών τιμών βάσης και στόχου,
παρόλα αυτά θεωρείται πολύ σημαντικός και παρακολουθείται κατά την διάρκεια
υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ με ειδική πληροφορική εφαρμογή.
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. Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες καλύπτουν Δράσεις που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 59,9% της δημόσιας δαπάνης των ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος), μοναδική περίπτωση όπου
το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται του ημίσεως της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, η
οποία οφείλεται στην ανομοιογενή φύση των παρεμβάσεων αυτών των ΑΠ, ενώ στους ΑΠ
4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας) και 7,
8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης και μείωση του
κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση) το ποσοστό κάλυψης από δείκτες ανέρχεται σε
86,1% και 100% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης αντίστοιχα. Τέλος, στην περίπτωση
των ΑΠ 10, 11, 12 (Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία), που εμπεριέχει και
σημαντικό μέρος των νέων και καινοτόμων δράσεων του ΕΠ οι οποίες υποστηρίζουν
ιδιαίτερα την Στρατηγική της Λισσαβόνας, το ποσοστό της κατανεμημένης δημόσιας
δαπάνης που καλύπτεται από δείκτες ανέρχεται σε 100%.
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.
2.5.2

Επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με
την επίτευξη των ποιοτικών στόχων; (Αξ. Ερ. Β2)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β2.
«Επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με την επίτευξη των
ποιοτικών στόχων;» μέσω της αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας του
συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης
στόχων – δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ.
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Οι δείκτες καλύπτουν το σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της αναπτυξιακής
στρατηγικής και αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό
καθενός εκ των ΑΠ, με αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο τρόπο, προσφέροντας έτσι
ικανοποιητική ποσοτική βάση, με σαφείς και

μετρήσιμους

στόχους,

για την

παρακολούθηση και την περαιτέρω αξιολόγησή του.
Ειδικότερα, οι 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 προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι
δείκτες καλύπτουν Δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,9% της δημόσιας δαπάνης των
ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού
συστήματος), μοναδική περίπτωση όπου το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται του ημίσεως
της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, η οποία οφείλεται στην ανομοιογενή φύση των
παρεμβάσεων αυτών των ΑΠ, ενώ στους ΑΠ 4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας) και 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της
πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση) το ποσοστό
κάλυψης από δείκτες ανέρχεται σε 86,1% και 100% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης
αντίστοιχα. Τέλος, στην περίπτωση των ΑΠ 10, 11, 12 (Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης
με ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και
καινοτομία), που εμπεριέχει και σημαντικό μέρος των νέων και καινοτόμων δράσεων του
ΕΠ οι οποίες υποστηρίζουν ιδιαίτερα την Στρατηγική της Λισσαβόνας, το ποσοστό της
κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από δείκτες ανέρχεται σε 100%.
2.5.3

Σε

ποιο

βαθμό

εκτιμάται

ότι

έχει

τηρηθεί

η

αρχή

της

αναλογικότητας; (Αξ. Ερ. Β3)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β3.
«Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας;» μέσω της
αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
Οι επιλεγμένοι δείκτες εκφράζουν την αναμενόμενη επίτευξη των Γενικών και Ειδικών
Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, μέσω της εκτίμησης των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων
των σημαντικότερων επιμέρους Δράσεών του. Υπό αυτή την έννοια οι 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. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λογική
συνάφεια μεταξύ της πυραμίδας στοχοθεσίας και του πλέγματος δεικτών καθώς και η αρχή
της αναλογικότητας.
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2.5.4

Κατά πόσον οι μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων κρίνονται
αξιόπιστες και επίκαιρες; (Αξ. Ερ. Β4)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β4.
«Κατά πόσον οι μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων κρίνονται αξιόπιστες και
επίκαιρες;» μέσω της αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εφικτότητας του συστήματος ποσοτικών στόχων
και δεικτών του ΕΠ ανέδειξε τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13 εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων
και δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) που χαρακτηρίζονται από επάρκεια,
πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το
περιεχόμενο του ΕΠ.



Οι δείκτες καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,76% της δημόσιας
δαπάνης του ΕΠ, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ως ικανοποιητικό με δεδομένο α) ότι οι
δείκτες καλύπτουν το σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της
αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του ΕΠ συνολικά όσο
και αυτό καθενός εκ των επιμέρους ΑΠ με αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο τρόπο,
έτσι ώστε να προσφέρουν ικανή ποσοτική βάση, με σαφείς και μετρήσιμους
ποσοτικοποιημένους στόχους, για την παρακολούθηση και την αξιολόγησή του και β)
ότι το ΕΠ, εκτός των μεγάλων παρεμβάσεων που έχουν ποσοτικοποιηθεί, περιλαμβάνει
επίσης και μια σειρά από ανομοιογενείς, σε όρους μεγέθους και περιεχομένου,
παρεμβάσεις οι οποίες, παρά την σημαντικότητά τους, δεν προσφέρονται όμως για
αξιόπιστη ποσοτικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες καλύπτουν Δράσεις που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,9% της δημόσιας δαπάνης των ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος),
μοναδική περίπτωση όπου το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται του ημίσεως της
κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, η οποία οφείλεται στην ανομοιογενή φύση των
παρεμβάσεων αυτών των ΑΠ, ενώ στους ΑΠ 4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας) και 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης,
διευκόλυνση της πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην
εκπαίδευση) το ποσοστό κάλυψης από δείκτες ανέρχεται σε 86,1% και 100% της
κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης αντίστοιχα. Τέλος, στην περίπτωση των ΑΠ 10, 11,
12 (Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις
μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία), που εμπεριέχει και σημαντικό
μέρος των νέων και καινοτόμων δράσεων του ΕΠ οι οποίες υποστηρίζουν ιδιαίτερα την
Στρατηγική της Λισσαβόνας, το ποσοστό της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης που
καλύπτεται από δείκτες ανέρχεται σε 100%.
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Οι τιμές στόχου των επιλεγμένων δεικτών κρίνονται γενικά ως ορθές, ρεαλιστικές και
επιτεύξιμες, με δεδομένο ότι έχουν κατά κύριο λόγο στηριχθεί σε διεξοδική ανάλυση
του απολογιστικού μοναδιαίου κόστους αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχουν
υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο κυρίως του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα κλπ. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου, παρά την ονοματολογική
ομοιότητα ή και ταυτοσημία ορισμένων δεικτών με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται σημαντική ποσοτική ή
ποιοτική μεταβολή του περιεχομένου των εν λόγω δράσεων, το μοναδιαίο κόστος που
έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δεικτών έχει αντληθεί από τον αρμόδιο
προγραμματικό φορέα της κάθε δράσης. Ωστόσο η αξιόπιστη ποσοτικοποίηση των
στόχων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της
ενδιάμεσης αξιλόγησης με δεδομένο ότι κατά κύριο λόγο θα στηριχθεί σε διεξοδική
ανάλυση

του

απολογιστικού

μοναδιαίου

κόστους

σχετικών

υλοποιούμενων

παρεμβάσεων
Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων δεν κρίνονται
επίκαιρες λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη συμπλήρωση των
ΔΠΠ των πράξεων από τους Δικαιούχους του Προγράμματος ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
παρατηρούνται αναξιόπιστα δεδομένα κατά τη συμπλήρωση των τιμών στόχου των δεικτών
των ενταγμένων πράξεων.

2.5.5

Το σύστημα δεικτών επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη
εικόνα της υλοποίησης του ΕΠ και να τροφοδοτεί με τον τρόπο αυτό
την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση; (Αξ. Ερ. Β5)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β5.
«Το σύστημα δεικτών επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης του
ΕΠ και να τροφοδοτεί με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική παρακολούθηση και
αξιολόγηση;» μέσω της αξιολόγησης της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
Το

ΕΠΕΔΒΜ

εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων και

δεικτών (εκροών

και

αποτελεσμάτων) που χαρακτηρίζονται από επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική
καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο του ΕΠΕΔΒΜ.
Ειδικότερα, οι δείκτες καλύπτουν το σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της
αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά,
όσο και αυτό καθενός εκ των ΑΠ, με αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο τρόπο,
προσφέροντας έτσι ικανοποιητική ποσοτική βάση, με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, για
την παρακολούθηση και την περαιτέρω αξιολόγησή του.
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2.5.6

Πώς αξιολογείται ο τρόπος συγκέντρωσης και η αξιοπιστία των
δεδομένων των ωφελουμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006,
καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό των
δεικτών του Ε.Π στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού; (Αξ. Ερ. Β6)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β6.
«Πώς αξιολογείται ο τρόπος συγκέντρωσης και η αξιοπιστία των δεδομένων των
ωφελουμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού
Κανονισμού 1828/2006, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό των
δεικτών του Ε.Π στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού;» μέσω της αξιολόγησης του
τρόπου παρακολούθησης των δεδομένων του παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού
Κανονισμού 1828/2006.
Παρά το γεγονός ότι η ΕΥΣΕΚΤ έχει εκπονήσει σχετικό Οδηγό Εφαρμογής «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 καθώς δεν έχουν εκπονηθεί και διανεμηθεί στους
Δικαιούχους αναλυτικές εξειδικευμένες για το ΕΠΕΔΒΜ οδηγίες συμπλήρωσης για τα
συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως σαφές σε όλους
τους εμπλεκόμενους στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων το ακριβές περιεχόμενο
και η μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών
Επισημάνεται 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. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση της πληροφορίας
αυτής απαιτεί τη διενέργεια χρονοβόρων διοικητικών ενεργειών.
Εξίσου δυσχερής είναι η εύρεση της πληροφορίας για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα
από ευάλωτες ομάδες ανά φύλο για τους ίδιους ως ανωτέρω λόγους. Η συγκέντρωση της
πληροφορίας αυτής επίσης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Ειδικά για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες όπως οι ρομά, οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι, συνήθως στα
επίσημα αρχεία (σχολικών μονάδων κλπ) δεν αποτυπώνεται η ιδιαιτερότητα αυτή. Αυτό
συμβαίνει για προφανείς λόγους που σχετίζονται με την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης
και της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων. Όμως το γεγονός αυτό δημιουργεί
επιπρόσθετες δυσκολίες στη συλλογή των στοιχείων και ενδεχομένως μειώνει την
αξιοπιστία τους.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους η συμπλήρωση των δεικτών από τους δικαιούχους
περιλαμβάνει σημαντικά λάθη (π.χ. λανθασμένη μεταφορά δεικτών από το ένα εξάμηνο
στο άλλο με αποτέλεσμα τη διπλομέτρηση των δεικτών) τα οποία καταλήγουν στην
εμπλοκή του ΟΠΣ χωρίς να έχει παρασχεθεί έως και την εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης
η δυνατότητα παρακολούθησης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών από την Κεντρική
Υπηρεσία του ΟΠΣ.
Ως εκ τούτου κρίνεται απόλυτα αναγκαία η διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους
Δικαιούχους του ΕΠΕΔΒΜ με στόχο την αποφυγή εισαγωγής λανθασμένης πληροφορίας και
τη συμπλήρωση του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ) 1828/2006με αξιόπιστο
τρόπο.
2.5.7

Εκτιμάται ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα ποσοτικών στόχων
του Προγράμματος επηρεάζουν το σύστημα δεικτών του ΕΣΠΑ; (Αξ.
Ερ. Β7)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β7.
«Εκτιμάται ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα ποσοτικών στόχων του Προγράμματος
επηρεάζουν το σύστημα δεικτών του ΕΣΠΑ;» μέσω της επικαιροποίησης της
ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ.
Το ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων των δεικτών
στους δείκτες του ΕΣΠΑ, εκ των οποίων οι εξής τέσσερις (4) αποτελούν και δείκτες του
ΕΠΕΔΒΜ:


Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα διαβίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)



Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται



Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο σε ΤΠΕ



Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται

Είναι προφανές ότι ενδεχόμενες αλλαγές των ποσοτικών στόχων στους ανωτέρω δείκτες
του Προγράμματος επηρεάζουν κατ’ επέκταση και το σύστημα των δεικτών του ΕΣΠΑ.
Στον ακόλουθο πίνακα συστηματοποιούνται τα αποτελέσματα συνεισφοράς των ΑΠ και των
ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στους Δείκτες ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 2.5-1 Συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στους δείκτες του ΕΣΠΑ
Δείκτες ΕΣΠΑ

Δημόσιες Δαπάνες για
την
Παιδεία
ως
Ποσοστό του ΑΕΠ
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό του γενικού
πληθυσμού
25-64
ετών που συμμετέχει
σε προγράμματα διαβίου
μάθησης
(τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό
του
πληθυσμού ηλικίας
18-24
που
έχει
ολοκληρώσει
μόνο
τον
υποχρεωτικό
κύκλο σπουδών και
δεν βρίσκεται σε
σπουδές ή κατάρτιση
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό πληθυσμού
ηλικίας 20-24 ετών
απόφοιτοι
του
δεύτερου
κύκλου
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(Λύκεια,ΤΕΕ) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό τμημάτων
ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης
που
αξιολογούνται
Ποσοστό
εκπαιδευτικού
προσωπικού
εκπαιδευμένο
&
πιστοποιημένο σε ΤΠΕ
Αριθμός
προγραμμάτων
σπουδών (α’ βάθμιας.
Β’ βάθμιας,) που
αναμορφώνονται
Αριθμός Συμμετοχών
σε δράσεις δια-βίου
μάθησης

ΑΠ/ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες ΕΣΠΑ

Παρατηρήσεις

Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5
ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1

Τιμή Στόχου 2013

5%

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

6%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,

10%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,
ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2

86%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.2, 2.2, 3.2

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

100%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

75%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1, 2.1, 3.1

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

600

ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1
ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5

Στο
δείκτη
συνεισφέρουν το
ΕΠΕΔΒΜ
«Εκπαίδευση
και
Δια
–
Βίου
Μάθηση»,
το
ΕΠΕΔΒΜ «Βελτίωση
της
Διοικητικής
Ικανότητας
της
Δημόσιας Διοίκησης
2007-13»
και
ΕΠΕΔΒΜ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού».

1.300.000
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Αριθμός
ωφελουμένων
ευπαθών κοινωνικά
ομάδων
από
ενέργειες / δράσεις
του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.4, 2.4, 3.4

Στο
δείκτη
συνεισφέρουν το
ΕΠΕΔΒΜ
«Εκπαίδευση
και
Δια
–
Βίου
Μάθηση» και το
ΕΠΕΔΒΜ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού».

175.000

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν
αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και
κοινωνική συγκυρία.

2.5.8

Πώς αξιολογείται ο τρόπος σύνδεσης (μεθοδολογία υπολογισμού
τιμών) των δεικτών που περιλαμβάνονται στο ΕΠ με τους δείκτες
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των συναφών στόχων της Κοινότητας
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και
κατάρτισης (Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006); (Αξ. Ερ. Β8)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β8.
«Πώς αξιολογείται ο τρόπος σύνδεσης (μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών που
περιλαμβάνονται στο ΕΠ με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των συναφών στόχων της
Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης (Άρθρο
4(4) του Καν. 1081/2006)» μέσω της επικαιροποίησης της ποσοτικοποίησης στόχων –
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ.
Το ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων των δεικτών στους δείκτες
της ΕΣΑ, ένας (1) αποτελεί και δείκτη του ΕΠΕΔΒΜ: Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64
ετών που συμμετέχει σε προγράμματα δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)
Στον ακόλουθο πίνακα συστηματοποιούνται τα αποτελέσματα συνεισφοράς των ΑΠ και των
ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στους Δείκτες ΕΣΑ.
Πίνακας 2.5-2 Συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στους δείκτες της ΕΣΑ
Δείκτες ΕΣΠΑ

Δημόσιες Δαπάνες για
την
Παιδεία
ως
Ποσοστό του ΑΕΠ
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*

ΑΠ/ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες ΕΣΠΑ

Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ
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5%
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Ποσοστό του γενικού
πληθυσμού
25-64
ετών που συμμετέχει
σε προγράμματα διαβίου
μάθησης
(τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό
του
πληθυσμού ηλικίας
18-24
που
έχει
ολοκληρώσει
μόνο
τον
υποχρεωτικό
κύκλο σπουδών και
δεν βρίσκεται σε
σπουδές ή κατάρτιση
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό πληθυσμού
ηλικίας 20-24 ετών
απόφοιτοι
του
δεύτερου
κύκλου
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(Λύκεια,ΤΕΕ) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5
ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

6%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,

10%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,
ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2

86%

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν
αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και
κοινωνική συγκυρία.

2.5.9

Ποια

είναι

η

εκτίμηση

για

τις

θέσεις

απασχόλησης

που

δημιουργούνται κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων,
στη βάση των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ; (Αξ. Ερ. Β9)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β9.
«Ποια είναι η εκτίμηση για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την
υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, στη βάση των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ;» μέσω
της μέτρησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Συγκεντρωτικά, για κάθε άξονα προτεραιότητας η τιμή υλοποίησης του δείκτη 501 «Θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα
ανθρωποέτη)» παρουσιάζεται ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

1.636,98

2

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

1.567,77

3

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

254,70

1
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ

4

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

2.368,74

5

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

3.483,87

6

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

330,39

7

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

622,05

8

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

328,42

9

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

121,43

10

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

83,70

11

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

11,30

12

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

0

13

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

20,26

ΣΥΝΟΛΑ

2.5.10

10.829,61

Ποιές είναι οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις
οποίες: α) δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια
υλοποίησης τους, β) η δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας γ) η απασχόληση που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι σημαντική και δ) η
απασχόληση που δημιουργείται μετά τη λήξη της παρέμβασης είναι
σημαντική; (Αξ. Ερ. Β10)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Β10.
«Ποιές είναι οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις οποίες: α) δεν
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους, β) η δημιουργία
απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας γ) η απασχόληση που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι σημαντική και δ) η απασχόληση που
δημιουργείται μετά τη λήξη της παρέμβασης είναι σημαντική;» μέσω της μέτρησης της
δημιουργούμενης απασχόλησης.
Οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις οποίες δεν δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους, είναι:
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1.1.1.2
2.2.2.3
3.5.3.1
5.2.1.2
6.3.1.5
8.1.3.1
10.1.1.3
11.1.2.2
13.1.1.1
14.1.1.9
15.2.1.2

1.1.3.1
2.3.3.1
4.1.1.1
5.2.1.3
6.3.2.2
8.1.4.1
10.1.2.1
11.2.2.1
13.1.1.7
14.1.1.10
15.2.2.1

1.2.2.1
2.5.3.1
4.2.1.2
5.3.1.5
6.3.4.2
9.1.2.3
10.1.2.2
12.1.1.1
13.1.1.9
14.2.1.2

1.2.2.3
3.1.1.2
4.2.1.3
5.3.2.2
7.1.2.3
9.1.2.4
10.2.2.1
12.1.1.2
13.1.1.10
14.2.2.1

1.3.3.1
3.1.3.1
4.3.1.5
5.3.4.2
7.1.2.4
9.1.3.1
11.1.1.1
12.1.1.3
13.2.1.2
15.1.1.1

1.5.3.1
3.2.2.1
4.3.2.2
6.1.1.1
7.1.4.1
9.1.4.1
11.1.1.2
12.1.2.1
13.2.2.1
15.1.1.7

2.1.1.2
3.2.2.3
4.3.4.2
6.2.1.2
8.1.2.3
10.1.1.1
11.1.1.3
12.1.2.2
14.1.1.1
15.1.1.9

2.2.2.1
3.3.3.1
5.1.1.1
6.2.1.3
8.1.2.4
10.1.1.2
11.1.2.1
12.2.2.1
14.1.1.7
15.1.1.10

Οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις οποίες η δημιουργία
απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας, είναι
1.1.2.2
2.2.1.1
3.3.1.4
5.2.1.1
7.1.2.1
13.1.1.4
15.1.1.2

1.2.1.1
2.3.1.5
3.3.1.5
5.3.3.3
8.1.2.1
13.1.1.8
15.1.1.3

1.3.1.4
2.4.1.1
3.4.1.1
6.2.1.1
9.1.1.4
13.2.1.3
15.1.1.4

1.3.1.5
2.5.2.1
3.4.2.2
6.3.1.1
9.1.2.1
14.1.1.2
15.1.1.8

1.4.1.1
2.5.4.1
3.5.2.1
6.3.1.4
9.1.2.2
14.1.1.3
15.2.1.3

1.5.2.1
3.1.1.3
3.5.4.1
6.3.3.1
12.1.1.4
14.1.1.4

1.5.4.1
3.1.2.2
4.2.1.1
6.3.3.3
13.1.1.2
14.1.1.8

2.1.2.2
3.2.1.1
4.3.3.3
6.3.4.1
13.1.1.3
14.2.1.3

Οι περιπτώσεις κατηγοριών πράξεων / παρεμβάσεων στις οποίες η απασχόληση που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι σημαντική, είναι:
1.1.1.1
1.3.2.1
2.1.1.1
2.3.1.4
2.5.1.1
3.3.1.7
4.1.2.1
4.3.4.4
5.3.4.1
7.1.1.2
8.1.1.2
9.1.1.3
14.1.1.5

1.1.1.3
1.4.1.2
2.1.1.3
2.3.1.7
2.5.1.2
3.3.2.1
4.3.1.1
5.1.2.1
5.3.4.4
7.1.1.3
8.1.1.3
9.1.5.1
14.1.1.6

1.1.1.4
1.4.1.3
2.1.1.4
2.3.2.1
3.1.1.1
3.4.1.2
4.3.1.2
5.3.1.1
6.1.2.1
7.1.1.4
8.1.1.4
9.2.1.1
14.2.1.1
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1.1.1.5
1.4.2.1
2.1.1.5
2.4.1.2
3.1.1.4
3.4.1.3
4.3.1.3
5.3.1.2
6.3.1.2
7.1.2.2
8.1.2.2
10.1.1.4
15.1.1.5

1.2.2.2
1.4.2.2
2.1.3.1
2.4.1.3
3.1.1.5
3.4.2.1
4.3.1.4
5.3.1.3
6.3.1.3
7.1.3.1
8.1.5.1
11.1.1.4
15.1.1.6

1.3.1.2
1.4.3.1
2.2.2.2
2.4.2.1
3.2.2.2
3.4.3.1
4.3.2.1
5.3.1.4
6.3.2.1
7.1.5.1
8.2.1.1
13.1.1.5
15.2.1.1

1.3.1.3
1.5.1.1
2.3.1.2
2.4.2.2
3.3.1.2
3.5.1.1
4.3.3.1
5.3.2.1
6.3.4.4
7.2.1.1
9.1.1.1
13.1.1.6

1.3.1.7
1.5.1.2
2.3.1.3
2.4.3.1
3.3.1.3
3.5.1.2
4.3.4.1
5.3.3.1
7.1.1.1
8.1.1.1
9.1.1.2
13.2.1.1

Σελίδα 224 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

3

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας
Αποδοτικότητας Υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

και

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται από τον ΣΑ η αποτίμηση της φυσικής και οικονομικής
προόδου του Προγράμματος στο σύνολό του καθώς και σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.
Τα στοιχεία χρηματοοικονομικής και φυσικής ολοκλήρωσης που συμπεριλαμβάνονται στην
παρούσα ενότητα προέρχονται από την βάση του ΟΠΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των πράξεων
αφορούν την περίοδο υλοποίησης μέχρι και την 30/11/2011 ενώ τα στοιχεία φυσικής
υλοποίησης αφορούν την περίοδο μέχρι και 30/06/2011 (επισημαίνεται ότι τα στοιχεία
φυσικού αντικειμένου αντλήθηκαν από το ΟΠΣ την 10/11/2011 και περιλαμβάνουν τα
στοιχεία των δελτίων παρακολούθησης προόδου πράξεων για το 1ο εξάμηνο του 2011).
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί για την ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων
δημιουργήθηκε από τον ΣΑ Βάση Δεδομένων Αξιολόγησης, αναφορές της οποίας
παρατίθενται σε συγκεκριμένα τμήματα της παρούσας έκθεσης.
Με στόχο τη σύνδεση του Προγράμματος με τα δεδομένα οικονομικής και φυσικής
προόδου κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθεί συνοπτικά το ΕΠΕΔΒΜ πριν την παράθεση των
ευρημάτων της αξιολόγησης.
Το ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί ένα από τα επιχειρησιακά τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με μεγάλο αριθμό τελικών
δικαιούχων και πληθώρα διαφορετικών παρεμβάσεων με στόχο να:


αναδείξει την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, αφού τα θεμέλια για την
μετέπειτα επιτυχημένη απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων εντοπίζονται στα
πρώιμα χρόνια της ζωής.



περιορίσει περαιτέρω την εκπαιδευτική αποτυχία, την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου και τις ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες.



παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η προσέλκυση του
ενήλικου πληθυσμού στα προγράμματα της δια βίου μάθησης, μέσω της παροχής
κινήτρων, αποτελεί μια βασική στρατηγική επιλογή.



βελτιώσει την ποιότητα και την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά
εργασίας σημαίνει ότι το περιεχόμενο της γνώσης και γενικά των προσόντων που
αποκτούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και τη ζήτηση που διαμορφώνονται. Η υποστήριξη των προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι κεντρικά
σημεία στο στρατηγικό προγραμματισμό για την περίοδο 2007-2013.
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συνεχίσει την προσπάθεια εξάλειψης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του
αποκλεισμού.

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι η ακόλουθη:
Αρίθμηση

Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας

Α.Π.
Α.Π.1

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Α.Π.2

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Α.Π.3

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Α.Π.4

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Α.Π.5

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Α.Π.6

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Α.Π.7

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Α.Π.8

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου

Α.Π.9

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 28 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

Α.Π.10

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και
της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Α.Π.11

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και
της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Α.Π.12

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και
της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Α.Π.13

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Α.Π.14

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Α.Π.15

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 226 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση σε
επίπεδο στόχων είναι η κάτωθι:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατίθενται από το ΟΠΣ σε επίπεδο πράξης για τη μέτρηση της
οικονομικής και φυσικής προόδου των πράξεων, διαπιστώθηκε ότι στο ΕΠΕΔΒΜ είναι
καταχωρημένες 2.526 πράξεις στις οποίες περιλαμβάνονται συνολικά 210 οριζόντιες
πράξεις. Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των πράξεων στις οποίες αναλύεται το Πρόγραμμα
δηλώνει την πολυπλοκότητα του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος καθώς
υποδηλώνει πληθώρα ανόμοιων αντικειμένων που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
μικρότερο αριθμό κατηγοριών πράξεων. Από την άλλη συμβάλλει σε αυξημένο φόρτο
εργασίας της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κατά τις διαδικασίες ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης
του προγράμματος.

3.1

Αξιολόγηση
ΕΠΕΔΒΜ

της

Χρηματοοικονομικής

Πορείας

του

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» μέχρι τις 30/11/2011 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης τεσσάρων
βασικών οικονομικών μεγεθών ως ακολούθως:
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Το ποσοστό ενεργοποίησης (προσκλήσεις) ανέρχεται στο 111,15%,



το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 81%,



το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 53%,



το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 21,33%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.883,048 Μ€,



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.364,051 Μ€,



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 891,917 Μ€,



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 361,424 Μ€.

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%



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%.
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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%



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 23,161 Μ€, ήτοι το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται στο 19,42%.
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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:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 230 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"



ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 11,449 Μ€, ήτοι το ποσοστό
ενεργοποίησης ανέρχεται στο 132,43%



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%.

Για την πιο αποτελεσματική κατανόηση των όρων που σχετίζονται με την απορρόφηση
χρησιμοποιούνται οι εξής δυο διακριτές έννοιες:
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Η έννοια των «προγραμματικών δημοσίων δαπανών» (Π.Δ.Δ.) που αναφέρονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος



Η έννοια της «Δημόσιας Δαπάνης» (Δ.Δ.) των ενταγμένων Πράξεων η οποία
ενδεχομένως και να μην ταυτίζεται με τις Π.Δ.Δ. καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις
υπερβαίνει τον αρχικά ο εγκεκριμένο προϋπολογισμό (υπερδέσμευση).

Ειδικότερα την συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς (μέχρι και 31/11/2011) το Πρόγραμμα
παρουσιάζει 21,33% απορρόφηση επί της συνολικής προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
(συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Όπως παρουσιάζεται στον Error! Reference
source not found., η δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων (εφεξής καλούμενη
υλοποιούμενο τμήμα του Προγράμματος) αντιστοιχεί στο 80,52%. Η απορρόφηση επί της
δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων πράξεων είναι 26,50%.
Το Διάγραμμα 3.1-2 παρουσιάζει την απορρόφηση των αξόνων προτεραιότητας του
Προγράμματος επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης και επί της δημόσιας δαπάνης
των ενταγμένων έργων. Μεγαλύτερη απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας
δαπάνης παρουσιάζει ο ΑΠ3 με 76,12%, ενώ την μεγαλύτερη απορρόφηση επί του
υλοποιούμενου τμήματος παρουσιάζει ο ΑΠ3 με 76,12% ΑΠ9 με 60,01%. Σημαντική
χρηματοοικονομική υλοποίηση παρουσιάζει και ο ΑΠ2 με 40,42% απορρόφηση επί
προγραμματικού και 28,47 % επί υλοποιούμενου τμήματος.
Σε επίπεδο κατηγορίας πράξης (βλ. Πίνακα 6.2-1) τη μεγαλύτερη απορρόφηση επί του
υλοποιούμενου παρουσιάζουν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ): η κατηγορία πράξης
8.1.1.2 «ΚΕΕ» με 99,91% και 7.1.1.2 «ΚΕΕ» με 99,90%. Εξίσου μεγάλη απορρόφηση επί του
υλοποιούμενου παρουσιάζει το «Ολοήμερο Σχολείο»: η κατηγορία πράξης 2.4.2.1
«Ολοήμερα Σχολεία» με 99,32% % και η κατηγορία πράξης 1.4.2.1 «Ολοήμερα Σχολεία» με
98,38%. Στους άξονες 4,5 μεγάλη απορρόφηση επί του υλοποιούμενου παρουσιάζουν οι
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας: η
κατηγορία πράξης 5.3.3.4 «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας» με 98,97% και 4.3.3.4 «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας» με 98,96%.
Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση πόρων σε δεκατρείς (13) κατηγορίες
πράξεων, στις οποίες η απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
υπερβαίνει το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (κατηγορίες πράξεις 1.1.1.3,
2.4.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.4.1.3, 3.4.2.1, 6.3.1.3, 6.3.4.4, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4,
9.1.5.1).
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Διάγραμμα 3.1-1 Χρηματοοικονομική υλοποίηση (απορρόφηση) του ΕΠΕΔΒΜ σε
επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας

Η απορρόφηση στο επίπεδο του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από έντονη ομαδοποίηση
των κατηγοριών πράξεων που έχουν απορροφήσεις κυμαινόμενες μεταξύ 80 και 100%.
Ανάλογη ομαδοποίηση παρατηρείται και για τις κατηγορίες πράξεων που παρουσιάζουν
απορρόφηση που κυμαίνεται μεταξύ 0% και 20%.
Ο ΣΑ συστηματοποίησε τις κατηγορίες πράξεις σε τρεις (3) κλίμακες απορρόφησης και
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που δεσμεύουν. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:


15 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις μεγαλύτερες από το 80%,



56 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 20% και
80%



107 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις μικρότερες του 20%.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων
χρηματοοικονομικής υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ, ήτοι στοιχεία προσκλήσεων, εντάξεων
πράξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών συγκριτικά για τις περιόδους έως 30/11/2011,
έως 30/06/2011 και έως 31/12/2010.
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Διάγραμμα 3.1-2 Χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων χρηματοοικονομικής υλοποίησης
111,15%
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Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 το ΕΠΕΔΒΜ
αύξησε σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησης (δαπάνες) έναντι του προηγούμενου έτους. Με
βάση την πορεία της οικονομικής του υλοποίησης και την προβολή του μέσου ρυθμού
απορρόφησης εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων
του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης (2015).
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3.2

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

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 61 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



253.044 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.108 σχολικές
μονάδες, συμμετείχαν σε 2.888 περιβαλλοντικά προγράμματα



υλοποιήθηκαν 50.047 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 1.438.120 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



35.438 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης



24.287 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης



365 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο



6.776 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης



218 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ



1.553 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης



Αναπτύχθηκαν 181 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού



540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης
Ολοήμερων Σχολείων

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


3.588 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής
άσκησης



1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης



7,4% καταρτιζομένων Ιδιωτικών ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες



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



21.268 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης



114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14 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:


9.509 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα 8.409
είναι ηλικίας 25-64.



10.706 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των
οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64.
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50.179 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ
των οποίων τα 44.236 είναι ηλικίας 25-64.



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



48.157 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.385 είναι ηλικίας 25-64.



15.122 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών
και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 14.339 είναι ηλικίας 25-64.



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



1.097 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 1059 είναι ηλικίας 25-64

Στους Άξονες 10,11,12 παρουσιάζεται φυσική υλοποίηση σε προγράμματα διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, στα οποία παρέχεται ενίσχυση σε 220 ερευνητικά
προγράμματα.
Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 13,14,15 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.


1 μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη – έρευνα - αξιολόγηση.



36 υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης.



3 Σύμβουλοι δημοσιότητας άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 44.236 είναι ηλικίας 25-64.


Για

1 ενέργεια πληροφόρησης και δημοσιότητας
τον

υπολογισμό

της

αποτελεσματικότητας

χρησιμοποιείται

ο

δείκτης

αποτελεσματικότητας (Δαλ), ο οποίος εκφράζει την πρόοδο της φυσικής υλοποίησης του
προγράμματος σε κάθε επιμέρους επίπεδο και υπολογίζεται από το πηλίκο του
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου κατά τη στιγμή ελέγχου προς το αρχικά
προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο, βάσει της παρακάτω αριθμητικής σχέσης:

ΔΑλ

=

ΦΥ
ΦΣ

Βάσει της ανωτέρω μεθοδολογικής προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα
προαναφερθέντα στοιχεία υλοποίησης, αφετέρου τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα
6.2-2, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το Πρόγραμμα παρουσιάζει σταθμισμένη
αποτελεσματικότητα επί των προγραμματικών δημοσίων δαπανών 34,08%, ενώ η
αποτελεσματικότητα επί των δημοσίων δαπανών πράξεων διαμορφώνεται στο 42,32%.
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Η αποτελεσματικότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανάλογη της
απορρόφησης του Προγράμματος (21,33%). Σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας (Διάγραμμα
3.2 1) τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επί δημόσιας δαπάνης πράξεων παρουσιάζει ο
ΑΠ3 με 54,25% και επί προγραμματικής δημόσιας δαπάνης με 110,55% (αλλοίωση της τιμής
του δείκτη λόγω υπερδέσμευσης της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της
προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης). Τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα επί δημόσιας
δαπάνης πράξεων παρουσιάζουν οι ΑΠ11 και ΑΠ12 με τιμές 5,69% και 5,46% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 3.2-1 Αποτελεσματικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)
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Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ομαδοποίησε τις κατηγορίες πράξεων του Προγράμματος με
βάση την αποτελεσματικότητα σε τρεις (3) διακριτές ομάδες πράξεων και διαπίστωσε ότι:


83 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν φυσική ολοκλήρωση από 20% έως 100%.



27 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν φυσική ολοκλήρωση μικρότερη 20%



127 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν μηδενική φυσική ολοκλήρωση.

3.3

Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

Βασική δραστηριότητα του ΣΑ είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας στην υλοποίηση των
έργων του ΕΠΕΔΒΜ. Η ποσοτική εκτίμηση της έννοιας της αποδοτικότητας θα
πραγματοποιηθεί μέσω της συνεκτίμησης των στοιχείων της φυσικής και της οικονομικής
ολοκλήρωσης κατ’ αρχήν των επιμέρους έργων και, στη συνέχεια, όλων των υπολοίπων
επιπέδων του προγράμματος.
Η μέτρηση της αποδοτικότητας συνίσταται ουσιαστικά στην παρακολούθηση της εξέλιξης
του μοναδιαίου κόστους του φυσικού αντικειμένου των έργων, όπως αυτά υλοποιούνται
στην πράξη, σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος που είχε αρχικά προγραμματισθεί. Από την
ανάλυση αυτή αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την
«οικονομικότητα» της υλοποίησης των έργων και του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά (ήτοι αν το
πρόγραμμα υλοποιείται με οικονομικούς όρους καλύτερους, χειρότερους ή ακριβώς όπως
αρχικά είχε προγραμματισθεί).
Με βάση τα συμπεράσματα αυτά μπορούν στην συνέχεια να εξαχθούν αξιόπιστες
εκτιμήσεις για την επάρκεια των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ και όλων των επιμέρους συνθετικών
του μερών, για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου και για την
δυνατότητα επίτευξης των αρχικά τεθέντων αναπτυξιακών στόχων.
Η αποδοτικότητα θα υπολογιστεί με τη χρήση δευτερογενών δεικτών που συνάγονται από
το συνδυασμό των πρωτογενών δεικτών Απορρόφησης και Αποτελεσματικότητας. Οι
δευτερογενείς αυτοί δείκτες εκτιμούν την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης και την εν
γένει «καλή» διαχείριση του ΕΠΕΔΒΜ με τους ακόλουθους διακριτούς τρόπους:


Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω του μοναδιαίου κόστους.



Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω της αποτελεσματικότητας και της απορρόφησης



Συστηματοποίηση των έργων με βάση το μοναδιαίο κόστος



Εκτιμήσεις οικονομικότητας υλοποίησης

Πιο συγκεκριμένα ο Δείκτης Αποδοτικότητας ενός έργου ισούται με τον λόγο του Δείκτη
Αποτελεσματικότητας προς την Απορρόφηση, ήτοι υπολογίζεται από τον λόγο της φυσικής
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ολοκλήρωσης του κάθε επιπέδου του ΕΠΕΔΒΜ προς την αντίστοιχη απορρόφηση επί της
προγραμματικής δημόσιας δαπάνης (ή και επί της συνολικής δαπάνης των ενταγμένων
πράξεων) στο χρονικό σημείο αναφοράς.

Δείκτης Αποδοτικότητας (ΔΑδ)

=

ΔΑλ
Απορρόφηση

Βάσει των παραπάνω, 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 (βλ. Πίνακα 6.2-2). 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.
Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας πολύ υψηλή αποδοτικότητα εμφανίζει ο ΑΠ5 (2,22) και
ο ΑΠ4 (2,04). Εν αντιθέσει, χαμηλή αποδοτικότητα εμφανίζουν ο ΑΠ12 (0,20) και ο ΑΠ11
(0,24).
Στο

παράρτημα

παρουσιάζονται

οι

πίνακες

με

συγκεντρωτικά

στοιχεία

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και ΕΠΕΔΒΜ
συνολικά (βλ. Πίνακες 6.2-1 και 6.2-2).

3.4

Συνδυαστική απεικόνιση της αποτελεσματικότητας –
απορρόφησης – αποδοτικότητας

Ο Πίνακας 6.2-1 του παραρτήματος παρουσιάζει συνδυαστικά στοιχεία της απορρόφησης,
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προγράμματος επί των
προγραμματικών δημοσίων δαπανών με τιμές οι οποίες έχουν αποτυπωθεί από τον ΣΑ σε
δύο διακριτές χρονικές στιγμές: 30/6/2011 ως προς το φυσικό αντικείμενο και 31/11/2011
ως προς το οικονομικό αντικείμενο.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επίσης τα συνδυαστικά γραφήματα απορρόφησης
και φυσικής ολοκλήρωσης (αποτελεσματικότητας) επί της προγραμματικής δημόσιας
δαπάνης για κάθε Άξονα Προτεραιότητας και για το ΕΠΕΔΒΜ συνολικά.
Ειδικότερα στα ακόλουθα Διαγράμματα 3.4-1, 3.4-2, 3.4-3, 3.4-4, 3.4-5 απεικονίζεται η
συνδυασμένη

απορρόφηση

&

αποτελεσματικότητα

για

κάθε

τριάδα

αξόνων

προτεραιότητας και κατ’ επέκταση για το Πρόγραμμα.
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Στο διάγραμμα 3.4-1 παρατηρείται ότι ο ΑΠ3 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές φυσικής
υλοποίησης και απορρόφησης επί των προγραμματικών δημοσίων δαπανών σε σχέση με
τους ΑΠ1 και ΑΠ2.
Στο διάγραμμα 3.4-2 παρατηρείται ότι ο ΑΠ6 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές φυσικής
υλοποίησης και απορρόφησης επί των προγραμματικών δημοσίων δαπανών σε σχέση με
τους ΑΠ4 και ΑΠ6, στους οποίους ωστόσο τόσο η φυσική υλοποίηση όσο και η
απορρόφηση χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές.
Στο διάγραμμα 3.4-3 παρατηρείται ότι ο ΑΠ9 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές φυσικής
υλοποίησης και απορρόφησης επί των προγραμματικών δημοσίων δαπανών ενώ
παράλληλα ο ΑΠ8 παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές φυσικής υλοποίησης και
απορρόφησης σε σχέση με τους ΑΠ9 και ΑΠ7.
Στο διάγραμμα 3.4-4 παρατηρείται ότι ο ΑΠ10 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές φυσικής
υλοποίησης και ΑΠ11 υψηλότερες τιμές απορρόφησης επί των προγραμματικών δημοσίων
δαπανών, στους οποίους ωστόσο τόσο η φυσική υλοποίηση όσο και η απορρόφηση
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Στο διάγραμμα 3.4-5 παρατηρείται ότι ο ΑΠ15 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές φυσικής
υλοποίησης και απορρόφησης επί των προγραμματικών δημοσίων δαπανών με τους ΑΠ13
και ΑΠ14, στους οποίους ωστόσο τόσο η φυσική υλοποίηση όσο και η απορρόφηση
χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές
Συνολικά για το Πρόγραμμα μπορεί να αναφερθεί ότι υψηλές τιμές φυσικής υλοποίησης
και απορρόφησης παρατηρούνται στους ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, με τον ΑΠ3 να εμφανίζει τιμή
φυσικής υλοποίησης 110,55% και τιμή απορρόφησης 76,12%. Υψηλές τιμές απορρόφησης
παρατηρούνται στους ΑΠ9 (58,33%), ΑΠ15 (23,03%), ΑΠ7 (19,42%) και ΑΠ6 (18,05%).
Αντίθετα χαμηλές τιμές φυσικής υλοποίησης παρατηρούνται στους άξονες ΑΠ12 (1,13%),
ΑΠ11 (1,61%), ΑΠ10 (4,77%) και ΑΠ8 (9,06%). Χαμηλές τιμές απορρόφησης παρατηρούνται
επίσης στους ΑΠ10 (5,51%), ΑΠ12 (5,59%), ΑΠ11 (6,83%) και ΑΠ4 (8,38%).
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Διάγραμμα 3.4-1 Συνδυασμένη αποτελεσματικότητα και απορρόφηση των ΑΠ 1,2,3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ %

Συνδυασμένη Αποτελεσματικότητα & Απορρόφηση ΑΠ 1 , 2 , 3
90,00%

80,00%

ΑΠ3; 110,55%; 76,12%
70,00%
60,00%
50,00%

ΑΠ1
ΑΠ2; 67,34%; 40,42%

40,00%
30,00%

ΑΠ2
ΑΠ3

ΑΠ1; 52,68%; 28,42%

20,00%
10,00%
0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.) %

Διάγραμμα 3.4-2 Συνδυασμένη αποτελεσματικότητα και απορρόφηση των ΑΠ 4,5,6

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ %

Συνδυασμένη Αποτελεσματικότητα & Απορρόφηση ΑΠ 4 , 5 , 6
25,00%

20,00%

ΑΠ6; 29,89%; 18,05%
15,00%

ΑΠ4
ΑΠ5

ΑΠ5; 24,57%; 11,06%

10,00%

ΑΠ6

ΑΠ4; 17,11%; 8,38%
5,00%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.) %
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Διάγραμμα 3.4-3 Συνδυασμένη αποτελεσματικότητα και απορρόφηση των ΑΠ 7,8,9

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ %

Συνδυασμένη Αποτελεσματικότητα & Απορρόφηση ΑΠ 7 , 8 , 9
70,00%

60,00%

ΑΠ9; 34,35%; 58,33%

50,00%

40,00%

ΑΠ7
30,00%

ΑΠ8
ΑΠ9

20,00%

ΑΠ7; 26,24%; 19,42%
ΑΠ8; 9,06%; 13,18%

10,00%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)%

Διάγραμμα 3.4-4 Συνδυασμένη αποτελεσματικότητα και απορρόφηση των ΑΠ 10,11,12

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ %

Συνδυασμένη Αποτελεσματικότητα & Απορρόφηση ΑΠ 10 , 11 , 12
8,00%
7,00%

ΑΠ11; 1,61%; 6,83%

6,00%

ΑΠ12; 1,13%; 5,59%

ΑΠ10; 4,77%; 5,51%

5,00%

ΑΠ10

4,00%

ΑΠ11
3,00%

ΑΠ12

2,00%
1,00%

0,00%
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.) %
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Διάγραμμα 3.4-5 Συνδυασμένη αποτελεσματικότητα και απορρόφηση των ΑΠ 13,14,15

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ %

Συνδυασμένη Αποτελεσματικότητα & Απορρόφηση ΑΠ 13 , 14 , 15
30,00%

25,00%

ΑΠ15; 15,66%; 23,03%
20,00%

ΑΠ14; 10,13%; 14,89%
ΑΠ13

15,00%

ΑΠ14

ΑΠ13; 9,27%; 13,62%

ΑΠ15

10,00%

5,00%

0,00%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ (ΕΠΙ ΠΡΟΓ. Δ.Δ.) %
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3.5

Εκτιμήσεις οικονομικότητας υλοποίησης3

Ως έννοια, η “οικονομικότητα υλοποίησης του Προγράμματος” αναφέρεται στην επάρκεια
ή μη των διατιθέμενων πόρων για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου φυσικού
αντικειμένου των πράξεων και για τη δυνατότητα των τεθέντων αναπτυξιακών του στόχων.
Η εκτίμηση της ανάλυσης της οικονομικότητας υλοποίησης του Προγράμματος
πραγματοποιείται με βάση τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους ανά δείκτη εκροών
του Προγράμματος σε σχέση με την προγραμματική στοχοθεσία των επιχειρησιακών
δεικτών του. Η εκτίμηση του Προγραμματικού Μοναδιαίου Κόστους πραγματοποιείται
αντίστοιχα βάσει προϋπολογισμού ανά δείκτη εκροών για το σύνολο των πράξεων. Αν ήταν
δυνατή η εκτίμηση του μοναδιαίου αυτού κόστους, τότε θα ήταν δυνατό:


να υπολογισθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την επίτευξη των στόχων 2015 και
να

συγκριθεί

με

τους

διαθέσιμους

προγραμματικούς

πόρους

ανά

άξονα

προτεραιότητας οπότε να αποτιμηθεί η επάρκεια ή η έλλειψη πόρων


να επανεκτιμηθεί η στοχοθεσία του συνόλου του Προγράμματος για το 2015 με
δεδομένο ότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι.

Για την πραγματοποίηση των δύο παραπάνω προσεγγίσεων απαιτούνται στοιχεία
προγραμματικής κατανομής πόρων ανά δείκτη εκροών.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, η εκτίμηση της
οικονομικότητας υλοποίησης του Προγράμματος ήταν ανέφικτη καθώς δεν ήταν δυνατός ο
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους. Ο ΣΑ επεχείρησε να προσεγγίσει το πρόβλημα αυτό
αξιοποιώντας την φαινόμενη κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά δείκτη εκροών
δηλ. την ποσοστιαία κατανομή των προϋπολογισμών ενταγμένων πράξεων ανά δείκτη
εκροών με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως τη στιγμή ελέγχου. Με την παραδοχή ότι η
κατανομή αυτή παραμένει σταθερή για τον υπόλοιπο χρόνο υλοποίησης του
Προγράμματος, επεχείρησε να εκτιμήσει την ενδεχόμενη επάρκεια ή έλλειψη πόρων ανά
κατηγορία πράξης ή άξονα προτεραιότητας.
Η προσέγγιση αυτή ωστόσο παρουσιάζει δύο επισφάλειες:


Η φαινόμενη κατανομή των πόρων ανά δείκτη εκροών δύναται να αποκλίνει σημαντικά
από την πραγματική κατανομή δεδομένου ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία
υλοποίησης την παρούσα στιγμή ελέγχου

3

Ο όρος Οικονομικότητα Υλοποίησης αναφέρεται στη μέτρηση της αναλογίας φυσικής και οικονομικής υλοποίησης
προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια ή μη των διατιθέμενων πόρων για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου φυσικού
αντικειμένου των πράξεων. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στα τεύχη της μεθοδολογίας Ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια καθώς
επίσης στις αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ
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Η φαινόμενη κατανομή πόρων ανά δείκτη εκροών δύναται να μην διατηρείται σταθερή
κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα έκθεση του ΣΑ δεν ήταν εφικτή η ακριβής
εκτίμηση της οικονομικότητας υλοποίησης του προγράμματος. Κατά συνέπεια δεν ήταν
δυνατή ούτε η εκτίμηση των απαιτούμενων εφεξής πόρων για την επίτευξη των
προγραμματικών στόχων του Προγράμματος.
Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για τον ΣΑ απετέλεσε το γεγονός ότι κατά τη στιγμή ελέγχου
δεν υπήρχαν διαχειριστικώς ολοκληρωμένες πράξεις οι οποίες θα επέτρεπαν τη μέτρηση
του απολογιστικού μοναδιαίου κόστους (δηλ. του πηλίκου των τελικών πληρωμών προς τις
τελικά πραγματοποιηθείσες εκροές) για ορισμένους δείκτες εκροών. Εάν είχε υπολογισθεί
το απολογιστικό μοναδιαίο κόστος θα μπορούσε να συγκριθεί με το προγραμματικό
μοναδιαίο κόστος και να σχολιασθεί η οικονομικότητα της υλοποίησης δηλ. η
αποδοτικότητα της υλοποίησης καθώς και η αξιοπιστία του σχεδιασμού.
Με δεδομένο ότι υπάρχει πλέον ένας σημαντικός αριθμός πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που
εμφανίζονται στη βάση αξιολόγησης να έχουν ποσοστό φυσικής υλοποίησης >=100% θα
ήταν χρήσιμο στο πλαίσιο του Παραδοτέου της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης μέλλον για τις
ολοκληρωμένες πράξεις να μετρηθεί το απολογιστικό μοναδιαίο κόστος και να αποτιμηθεί
η οικονομικότητα της υλοποίησης.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω εργασίας καθίσταται σαφές ότι δύναται να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τυχόν σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους αρχικούς τεθέντες ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Η εργασία αυτή θα
επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκειας και της ρεαλιστικότητας του συστήματος
ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών, οι οποίοι είχαν αρχικά προσδιοριστεί κατά το
σχεδιασμό του ΕΠΕΔΒΜ.
Στη συνέχεια επιχειρείται επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης των διατιθέμενων
των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
Με βάση τους χρηματοδοτικούς πίνακες του ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
2007-13, όπως εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2007 {Ε(2007)546534/16-11-07 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής}, οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 2 δις €, αποτελούμενοι εξ
ολοκλήρου από πόρους ΕΚΤ. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτεί τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την
ανάπτυξη κτιρίων και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την αρχική
επαγγελματική κατάρτιση & τη δια βίου μάθηση, διαθέτει πόρους 1.160 εκ. €
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Το άθροισμα των πόρων της συνολικής δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για τον τομέα της
εκπαίδευσης, ξεπερνά σε απόλυτα μεγέθη αυτούς της περιόδου 2000-06, γεγονός που
αποδεικνύει έμπρακτα την υψηλή προτεραιότητα που δίνει η χώρα στην εκπαίδευση,
τουλάχιστον στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων.
Ωστόσο, η αλλαγή του οικονομικού κλίματος στη χώρα, με την εντεινόμενη κρίση χρέους να
πιέζει για μείωση των δαπανών του δημοσίου, είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των
χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΠΕΔΒΜ τον Σεπτέμβριο του 2011. Συγκεκριμένα, 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. Η μείωση της εθνικής συμμετοχής, παρέσυρε προς τα κάτω το σύνολο
της δημόσιας δαπάνης, και η μείωση ήταν της τάξης του 25 -30% σε όλους τους στόχους
του Προγράμματος.
Η κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ με βάση τους χρηματοδοτικούς πίνακες όπως έχουν
προκύψει σήμερα, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί (για λόγους πιο εύληπτης
κατανόησης από τον αναγνώστη, η κατανομή παρουσιάζεται σε επίπεδο Γενικών Στόχων,
αθροιστικά δηλαδή για όλες τις κατηγορίες Περιφερειών). Ο πίνακας πιστοποιεί την
προτεραιότητα που δίνει το ΕΠΕΔΒΜ στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπου δεσμεύεται περίπου το 42% των
πόρων, ενώ, το 23% των διαθέσιμων πόρων του ΕΠΕΔΒΜ ακολουθεί η αναβάθμιση της
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού συστήματος και των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Το
19% του συνόλου των πόρων κατευθύνεται προς την χρηματοδότηση δράσεων για την
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, το 15% προορίζεται για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ για την τεχνική υποστήριξη
της εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ διατίθεται το 2% του συνόλου των πόρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 247 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 3.5-1

Χρηματοδοτικές κατανομές του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση ανά Γενικό Στόχο
Χρηματοδοτικές κατανομές του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση ανά Γενικό Στόχο
Εγκεκριμένο ΕΠΕΔΒΜ "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"
ΣΤΟΧΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤ
ΗΤΑ

Αναθεώρηση ΕΠΕΔΒΜ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
29/9/2011
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

% Μείωσης
Συνολικής
Δημόσιας
Δαπάνης

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης

581.503.457

40%

884.465.385

40%

581.503.457

40%

705.921.747

42%

-25%

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής
κατάρτισης
και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

339.736.481

24%

522.580.767

24%

339.736.481

24%

383.689.996

23%

-36%

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης,
διευκόλυνση της πρόσβασης και μείωση του
κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

215.398.395

15%

331.324.615

15%

215.398.395

15%

247.709.887

15%

-34%

Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις
μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και
καινοτομία

281.765.418

20%

433.410.001

20%

281.765.418

20%

324.688.742

19%

-33%

21.596.249

1%

43.219.232

2%

21.596.249

1%

32.107.350

2%

-35%

1.440.000.000

100%

1.694.117.722

100%

-31%

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

ΣΥΝΟΛΟ
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1.440.000.000

100,00%

2.215.000.000

100,00%
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Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επιδράσει αρνητικά στην
προσπάθεια μεταρρύθμισης συνολικά του τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,
αλλά και στην αύξηση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και κατά
προέκταση στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι 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
το Νέο Σχολείο, την αναβάθμιση ανώτατης εκπαίδευσης, την αρχική επαγγελματική
κατάρτιση, την τεχνική εκπαίδευση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι
διαθέσιμοι πόροι ανεξαρτήτως του ύψους τους, θα είναι πάντα αποτελεσματικά
αξιοποιήσιμοι στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών του ΕΠΕΔΒΜ.
Εξετάζοντας την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων ανά Γενικό Στόχο με βάση τις εξελίξεις
στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Συνολικά η βαρύτητα των πόρων ανά Γενικό Στόχο δεν μεταβάλλεται σημαντικά αφού οι
μεταβολές είναι της τάξης του ± 1-2%. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν μόνο από τη μείωση
της εθνικής συμμετοχής, όπως προαναφέρθηκε.
Γενικός Στόχος 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης»
Στο επίπεδο του ΓΣ1 έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε θεσμικό αλλά και σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πρακτικής. 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 Δημοτικά 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 σε περίπου 500 σχολικές
μονάδες ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2011-2012 με στόχο τη γενίκευση της
εφαρμογής της από το 2012-2013.
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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 τη δημιουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και την
ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου που, σε πρώτη μορφή, είναι
ήδη διαθέσιμο 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, στην
εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, στην προώθηση της αριστείας και
στη 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 μην ικανοποιητική.
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 προσπάθεια για τον εξορθολογισμό της 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 Διευθυντών.
 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) Ευρίσκεται σε προετοιμασία η εφαρμογή 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
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τους φορείς Τεχνικής Εκπαίδευσης. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι
αφενός αναμένεται να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τις ενέργειες
εξορθολογισμού, και αφετέρου, εμφανίζεται σχετική έλλειψη ωρίμανσης σε παρεμβάσεις
που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο λόγω της εξέλιξης των
διαδικασιών εξορθολογισμού, όσο και εξαιτίας της δημιουργίας του 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 αξιολογείται ότι ενδεχομένως υπερβαίνουν τις δυνατότητες απορρόφησης
που υπάρχουν στην παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση όπου επανεξετάζεται συνολικά
ο θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
μείωσής τους.
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 Δια Βίου Εκπαίδευσης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που καταργούνται.
Χρονικά η δημιουργία των νέων αυτών σχολών ενδεχομένως να γίνει από το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013.
Οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ3 αξιολογούνται ως επαρκείς παρά την μείωση τους,
εξαιτίας της προαναφερθείσας συρρίκνωσης της εθνικής συμμετοχής. Ενδεχομένως
μάλιστα θα πρέπει να εξεταστεί 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.
Γενικός Στόχος 4: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία»
Με τον ΓΣ4 το ΕΠΕΔΒΜ 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.
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Στην περίοδο που ακολούθησε την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ 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, έχει ως μία από τις «βασικές πολιτικές επιλογές που καθόρισαν τη
σύνταξή του» τη «σύνδεση της έρευνας με την ανάγκη επένδυσής της στα δημόσια και
κοινωνικά αγαθά, αλλά και στην παραγωγή». Εξαιτίας ωστόσο της δημοσιονομικής κρίσης,
έχουν περιοριστεί σημαντικά οι πόροι (τόσο οι δημόσιοι, όσο και οι ιδιωτικοί ) που
δύνανται να διατεθούν στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους ερευνητικούς
οργανισμούς. Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης των πόρων που
διαθέτει

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

για

τη

χρηματοδότηση

ερευνητικών

δραστηριοτήτων, δεδομένου μάλιστα του μεγάλου ενδιαφέροντος και της αυξημένης
συμμετοχής στα ανάλογα προγράμματα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.
Επιπρόσθετα προς την ενίσχυση του ΓΣ4 συνδράμει 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.
Ενδεικτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση με το έτος 2005/2006) υπήρχαν
περίπου 28% (μέση ετήσια αύξηση 8,5%) περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 12%
(μέση ετήσια αύξηση που προσεγγίζει το 3,9%) περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές. Η τάση
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργεί τη «δεξαμενή» για την άντληση του
μελλοντικού ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
Με τα δεδομένα αυτά οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ4 αξιολογούνται ως μη
επαρκείς και πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησής τους.
Συνοψίζοντας:
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 παρέμβασής 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, ενισχυόμενα από αναδιανομή των πόρων των
υπολοίπων Γενικών Στόχων.
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3.6

Μέτρηση των αποκλίσεων μεταξύ αρχικού σχεδιασμού και
υλοποίησης

Οι σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης του ΣΑ
από την αξιολόγηση των στοιχείων του ΕΠΕΔΒΜ έως και το τέλος της περιόδου αναφοράς
(30/11/2011) αφορούν αφενός τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του
Προγράμματος και την παρατηρούμενη υπερδέσμευση (overbooking) του προϋπολογισμού
ενταγμένων πράξεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πράξης, αφετέρου της απόκλισης των
ποσοτικών στόχων που συναρτάται με τις τιμές των δεικτών του φυσικού αντικειμένου των
πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους επιχειρησιακούς του δείκτες.

3.6.1

Απόκλιση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών

Στο πλαίσιο αποτίμησης του οικονομικού αντικειμένου στο επίπεδο του συνολικού
Προγράμματος, ο ΣΑ επεχείρησε να προσδιορίσει τις ενδεχόμενες αποκλίσεις όπως αυτές
αποτυπώνονται στους κάτωθι διακριτούς δείκτες:


Στο δείκτη ενεργοποίησης ο οποίος προκύπτει από τον προϋπολογισμό των
προσκλήσεων σε συνάρτηση με την προγραμματική δημόσια δαπάνη



Στο δείκτη εντάξεων πράξεων ο οποίος προκύπτει από τον προϋπολογισμό σε
συνάρτηση με την προγραμματική δημόσια δαπάνη



Στο δείκτη νομικών δεσμεύσεων ο οποίος προκύπτει από τις αναληφθείσες νομικές
δεσμεύσεις σε συνάρτηση με την προγραμματική δημόσια δαπάνη



Στο δείκτη απορρόφησης ο οποίος προκύπτει από τις πιστοποιημένες δαπάνες των
πράξεων σε συνάρτηση με την προγραμματική δημόσια δαπάνη.

Στο σημείο αυτό παρατίθενται στοιχεία προβλέψεων του ετησίου προγράμματος
υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2011 για τις τιμές των προαναφερθέντων βασικών
χρηματοοικονομικών δεικτών.
Το ετήσιο πρόγραμμα συντάχθηκε το πρώτο δίμηνο του 2011 με βάση τις προβλέψεις των
Δικαιούχων (κυρίως ως προς τις πληρωμές/δαπάνες) και τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για
τα υπόλοιπα μεγέθη. Βάσει του ετήσιου αυτού προγράμματος προκύπτουν οι ακόλουθες
προβλέψεις έως το τέλος του 2011:


Οι προσκλήσεις θα αυξηθούν κατά 172 Μ€ και έως το τέλος του έτους η ενεργοποίηση
του Προγράμματος θα ανέλθει στο 85%.



Οι εντάξεις θα αυξηθούν κατά 473 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέλθει στο 75%
στο τέλος του 2011, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 23%.
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Η υψηλότερη μεταβολή θα πραγματοποιηθεί στις νομικές δεσμεύσεις και το αντίστοιχο
ποσοστό θα υπερβεί το 60% στο τέλος του 2011. Έως το τέλος του 2011 οι νομικές
δεσμεύσεις θα ξεπεράσουν τα 1.250 Μ€.



Οι ετήσιες δαπάνες για το 2011 θα προσεγγίσουν τα 350 Μ€ και το ποσοστό
απορρόφησης από 11% θα ανέλθει στο 28%. Οι δαπάνες στο τέλος του 2011 θα
ανέλθουν στα 571 Μ€. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις του Κανόνα
Ν+3/+2, όσο και του Μνημονίου. Επισημαίνεται ότι όπως και το 2010, σημαντική
αύξηση των δαπανών θα επιτευχθεί το β’ εξάμηνο και ειδικότερα το 6ο δίμηνο του
2011.

Οι παραπάνω προβλέψεις αξιοποιήθηκαν από τον ΣΑ ως βάση εκτίμησης των
προαναφερθέντων διακριτών δεικτών για τον προσδιορισμό των σημαντικών αποκλίσεων
που αναλύονται στην παρούσα ενότητα. Επισημαίνεται ότι στο κείμενο του ετήσιου
προγράμματος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2011 οι προβλέψεις αφορούν
δωδεκάμηνη υλοποίηση με επίτευξη των τιμών στις 31/12/2011. Ο ΣΑ προχώρησε στην
παραδοχή ότι οι τιμές των αντίστοιχων δεικτών για την περίοδο αναφοράς έως 30/11/2011
αποτιμώνται ως το 11/12 της ετήσιας τιμής πρόβλεψης. Ως εκ τούτου, ο ΣΑ υπολόγισε τις
αντίστοιχες τιμές για την περίοδο αναφοράς ανά κατηγορία χρηματοοικονομικού δείκτη.
Με βάση τα παραπάνω, η απόκλιση για κάθε κατηγορία δείκτη αποτιμήθηκε ως η διαφορά
μεταξύ της πραγματοποιηθείσας τιμής του κάθε δείκτη μέχρι σήμερα και της
προβλεπόμενης τιμής του δείκτη αυτού στις 30/11/2011.
Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 3.6-1 ο οποίος απεικονίζει τις τιμές των
χρηματοοικονομικών δεικτών στο σύνολο του Προγράμματος και την εκτιμηθείσα απόκλιση
έως και 30/11/2011.
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Πίνακας 3.6-1

Περίοδος
αναφοράς

Πρόοδος
υλοποίησης
ΕΠΕΔΒΜ έως
30/11/2011
Πρόβλεψη
προόδου
υλοποίησης
ΕΠΕΔΒΜ έως
31/12/2011
Πρόβλεψη
προόδου
υλοποίησης
ΕΠΕΔΒΜ έως
30/11/2011
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Απόκλιση των χρηματοοικονομικών δεικτών στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ

Π/Υ
Προσκλήσεων

%
Ενεργοποίησης

Π/Υ Ενταγμένων
Πράξεων

% Π/Υ
Εντάξεων

Π/Υ νομικών
δεσμεύσεις

% Νομικών
Δεσμεύσεων

Δαπάνες

Απορρόφηση

1.883.048.616

111,15%

1.364.051.922

80,52%

891.917.025

52,65%

361.424.642

21,33%

1.736.998.339

102,53%

1.559.588.582

92,06%

1.250.000.000

73,78%

571.000.000

33,70%

1.722.665.006

101,69%

1.520.171.916

89,73%

1.190.627.062

70,28%

541.867.270

31,99%

160.383.610

9,47%

-156.119.994

-9,22%

-298.710.037

-17,63%

-180.442.627

-10,65%
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα παρατηρείται θετική απόκλιση στον προϋπολογισμό
των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί έως 30/11/2011: έχουν δημοσιευθεί
προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.883.048.616€ έναντι του προβλεπόμενου
προϋπολογισμού των 1.722.665.006€ με τιμή θετικής απόκλισης 9,47%, ήτοι έχουν εκδοθεί
προσκλήσεις μεγαλύτερου προϋπολογισμού κατά 160.383.610€ για την περίοδο αναφοράς.
Παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων
έως 30/11/2011: έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.364.051.922€
έναντι του προβλεπόμενου προϋπολογισμού των 1.520.171.916€ με τιμή αρνητικής
απόκλισης 9,22%, ήτοι έχουν ενταχθεί πράξεις κατά 156.119.994€ χαμηλότερου
προϋπολογισμού του προβλεπόμενου κατά την περίοδο αναφοράς.
Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι 59 συνολικά κατηγορίες πράξεων
από τις 237 του προγράμματος παρουσιάζουν μηδενική ένταξη πράξεων, ήτοι ποσοστό 25%
στο σύνολο του Προγράμματος και δεσμεύουν συνολική προγραμματική δημόσια δαπάνη
480.351.957,59€ δηλ. 28% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος δεν έχει
ακόμα ενταχθεί.
Πίνακας 3.6-2-

Κατηγορίες πράξεων με μηδενική ένταξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠ

ΚΠ/

ΑΠ1

1.1.3.1

9.171.937,16

2,83%

0,00

ΑΠ1

1.2.2.3

275.158,11

0,08%

0,00

ΑΠ1

1.3.3.1

687.895,29

0,21%

0,00

ΑΠ1

1.5.3.1

3.210.178,00

0,99%

0,00

ΑΠ2

2.1.1.2

12.670.239,74

3,54%

0,00

ΑΠ2

2.2.2.3

304.085,75

0,08%

0,00

ΑΠ2

2.3.3.1

760.214,38

0,21%

0,00

ΑΠ2

2.5.3.1

3.547.667,13

0,99%

0,00

ΑΠ3

3.1.1.2

864.838,81

3,54%

0,00

ΑΠ3

3.1.3.1

691.871,05

2,83%

0,00

ΑΠ3

3.2.2.3

20.756,13

0,08%

0,00

ΑΠ3

3.3.3.1

51.890,33

0,21%

0,00

ΑΠ3

3.5.3.1

242.154,87

0,99%

0,00

ΑΠ4

4.1.1.1

2.325.395,59

1,24%

0,00
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ΑΠ4

4.2.1.2

1.961.366,05

1,04%

0,00

ΑΠ4

4.2.1.3

4.903.415,13

2,61%

0,00

ΑΠ4

4.3.1.5

16.279.338,22

8,65%

0,00

ΑΠ4

4.3.2.2

980.683,03

0,52%

0,00

ΑΠ4

4.3.4.2

43.499.614,14

23,12%

0,00

ΑΠ5

5.1.1.1

2.288.253,77

1,24%

0,00

ΑΠ5

5.2.1.2

1.930.038,60

1,04%

0,00

ΑΠ5

5.2.1.3

4.825.096,51

2,61%

0,00

ΑΠ5

5.3.1.5

16.019.320,41

8,65%

0,00

ΑΠ5

5.3.2.2

965.019,30

0,52%

0,00

ΑΠ5

5.3.4.2

42.804.827,03

23,12%

0,00

ΑΠ6

6.1.1.1

128.750,64

1,24%

0,00

ΑΠ6

6.2.1.2

108.595,35

1,04%

0,00

ΑΠ6

6.2.1.3

271.488,37

2,61%

0,00

ΑΠ6

6.3.1.5

901.341,37

8,65%

0,00

ΑΠ6

6.3.2.2

54.297,67

0,52%

0,00

ΑΠ6

6.3.4.2

2.408.451,83

23,12%

0,00

ΑΠ7

7.1.2.3

2.407.720,55

2,02%

0,00

ΑΠ7

7.1.2.4

3.707.889,64

3,11%

0,00

ΑΠ7

7.1.4.1

29.262.614,51

24,53%

0,00

ΑΠ8

8.1.2.4

3.763.870,82

3,11%

0,00

ΑΠ8

8.1.3.1

12.513.648,46

10,33%

0,00

ΑΠ8

8.1.4.1

29.704.417,22

24,53%

0,00

ΑΠ9

9.1.2.3

148.207,49

2,02%

0,00

ΑΠ9

9.1.2.4

228.239,53

3,11%

0,00

ΑΠ9

9.1.3.1

758.822,34

10,33%

0,00

ΑΠ9

9.1.4.1

1.801.263,27

24,53%

0,00

ΑΠ10

10.1.1.2

10.091.987,61

6,47%

0,00

ΑΠ10

10.1.1.3

29.122.592,81

18,66%

0,00

ΑΠ10

10.1.2.1

57.668.500,62

36,96%

0,00

ΑΠ10

10.1.2.2

4.752.241,03

3,05%

0,00

ΑΠ11

11.1.1.2

10.348.888,15

6,47%

0,00

ΑΠ11

11.1.1.3

29.863.934,38

18,66%

0,00

ΑΠ11

11.1.2.1

59.136.503,72

36,96%

0,00

ΑΠ11

11.1.2.2

4.873.213,57

3,05%

0,00

ΑΠ12

12.1.1.2

559.124,24

6,47%

0,00

ΑΠ12

12.1.1.3

1.613.472,81

18,66%

0,00

ΑΠ12

12.1.2.1

3.194.995,66

36,96%

0,00

ΑΠ12

12.1.2.2

263.287,40

3,05%

0,00
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ΑΠ13

13.2.1.2

381.825,99

2,65%

0,00

ΑΠ13

13.2.2.1

3.846.264,40

26,67%

0,00

ΑΠ14

14.2.1.2

448.463,29

2,65%

0,00

ΑΠ14

14.2.2.1

4.517.524,74

26,67%

0,00

ΑΠ15

15.2.1.2

19.710,72

2,65%

0,00

ΑΠ15

15.2.2.1

198.552,86

26,67%

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

480.351.957,59

Παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ανειλημμένων
νομικών δεσμεύσεων έως 30/11/2011: έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικού
προϋπολογισμού 891.917.025€ έναντι του προβλεπόμενου προϋπολογισμού των
1.190.627.062€ με τιμή αρνητικής απόκλισης 17,63%, ήτοι έχουν αναληφθεί νομικές
δεσμεύσεις κατά 298.710.037€ χαμηλότερου προϋπολογισμού του προβλεπόμενου κατά
την περίοδο αναφοράς.
Παρατηρείται αρνητική απόκλιση στις πιστοποιηθείσες δαπάνες έως 30/11/2011: έχουν
πιστοποιηθεί δαπάνες 361.424.642€ έναντι των προβλεπόμενων 541.867.270€ με τιμή
αρνητικής απόκλισης 10,65%, ήτοι έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες κατά 180.442.627€
χαμηλότερες των προβλεπόμενων κατά την περίοδο αναφοράς.
Εξίσου σημαντική παρατήρηση είναι ότι 30 συνολικά κατηγορίες πράξεων από τις 237 του
προγράμματος παρουσιάζουν μηδενική απορρόφηση, ήτοι ποσοστό 13% στο σύνολο του
Προγράμματος και δεσμεύουν συνολική προγραμματική δημόσια δαπάνη 169.413.947,72€
δηλ. 10% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος δεν παρουσιάζει δαπάνες.
Πίνακας 3.6-3

Κατηγορίες πράξεων με μηδενική απορρόφηση

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΠ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

4.127.371,72

1,27%

0,00%

1.3.1.5

4.127.371,72

1,27%

0,00%

ΑΠ1

1.3.2.1

1.146.492,14

0,35%

0,00%

ΑΠ1

1.4.1.1

917.193,72

0,28%

0,00%

ΑΠ1

1.4.1.2

687.895,29

0,21%

0,00%

ΑΠ1
ΑΠ2

1.4.2.2

9.171.937,16

2,83%

0,00%

1.5.1.1

36.687.748,62

11,33%

0,00%

ΑΠ2

2.3.1.4

4.561.286,31

1,27%

0,00%

ΑΠ

ΚΠ

ΑΠ1

1.3.1.4

ΑΠ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
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ΑΠ2

2.3.2.1

1.267.023,97

0,35%

0,00%

ΑΠ2

2.4.1.1

1.013.619,18

0,28%

0,00%

ΑΠ2

2.4.1.2

760.214,38

0,21%

0,00%

ΑΠ2
ΑΠ3

2.5.1.1

40.544.767,18

11,33%

0,00%

3.3.1.4

311.341,97

1,27%

0,00%

ΑΠ3

3.3.1.5

311.341,97

1,27%

0,00%

ΑΠ3

3.3.2.1

86.483,88

0,35%

0,00%

ΑΠ3

3.4.1.1

69.187,10

0,28%

0,00%

ΑΠ3

3.4.1.2

51.890,33

0,21%

0,00%

ΑΠ3

3.4.2.2

691.871,05

2,83%

0,00%

ΑΠ3
ΑΠ4

3.5.1.1

2.767.484,20

11,33%

0,00%

4.1.2.1

27.367.430,84

14,55%

0,00%

ΑΠ4

4.3.3.3

475.631,27

0,25%

0,00%

ΑΠ5

5.1.2.1

26.930.311,14

14,55%

0,00%

ΑΠ5

5.3.3.3

468.034,36

0,25%

0,00%

ΑΠ6

6.1.2.1

1.515.258,02

14,55%

0,00%

ΑΠ6

6.3.3.3

26.334,37

0,25%

0,00%

ΑΠ6

6.3.4.1

584.353,87

5,61%

0,00%

ΑΠ8

8.1.2.3

2.444.071,96

2,02%

0,00%

ΑΠ13

13.1.1.3

134.762,12

0,93%

0,00%

ΑΠ14

14.1.1.3

158.281,16

0,93%

0,00%

ΑΠ15

15.1.1.3

6.956,72

0,93%

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

169.413.947,72

Ακολουθεί το διάγραμμα 3.6-1 στο οποίο αποτυπώνεται το ποσοστό επίτευξης των τιμών
των χρηματοοικονομικών δεικτών σε συνάρτηση με τα ποσοστά απόκλισής τους από τις
προβλεπόμενες τιμές.
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Διάγραμμα 3.6-1 Συνδυασμός απόκλισης χρηματοοικονομικών δεικτών

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΚΤΩΝ (%)

Συνδυασμός απόκλισης χρηματοοικονομικών δεικτών
15,00%

% Ενεργοποίησης; 111,15%;
9,47%

10,00%
5,00%

0,00%

% Ενεργοποίησης
-5,00%

% Π/Υ Εντάξεων

-10,00%

Απορρόφηση; 21,33%; -10,65%

% Π/Υ Εντάξεων; 80,52%; 9,22%

% Νομικών Δεσμεύσεων
Απορρόφηση

-15,00%

% Νομικών Δεσμεύσεων;
52,65%; -17,63%

-20,00%
-25,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (%)

Διακρίνεται η θετική απόκλιση στο δείκτη ενεργοποίησης του Προγράμματος καθώς και οι
αρνητικές αποκλίσεις στους λοιπούς δείκτες με υψηλότερο ποσοστό απόκλισης στο δείκτη
των νομικών δεσμεύσεων (-17,63%).
Η σημαντική αυτή αρνητική απόκλιση δύναται να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ αύξησης των νομικών δεσμεύσεων ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για την
εφαρμογή του Ν+3/+2, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνονται λιγότερες νομικές δεσμεύσεις
από τις προβλεπόμενες.
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3.6.2

Υπερδέσμευση πόρων

Μία ακόμα σημαντική παράμετρος αποτίμησης της απόκλισης από τους αρχικούς στόχους
του προγράμματος αποτελεί η υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων
πράξεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων σε σχέση με τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της κατηγορίας πράξης. Η απόκλιση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας
δεδομένου ότι επιβάλλει την ανακατανομή των πόρων τόσο στο εσωτερικό των αξόνων
προτεραιότητας όσο και μεταξύ τους.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων στις οποίες
παρατηρείται υπερδέσμευση. Το ποσοστό υπερδέσμευσης κυμαίνεται από 0,15 % (ΚΠ
4.3.4.4

Θυρίδες

Επιχειρηματικότητας

για

την

ενθάρρυνση

της

νεανικής

επιχειρηματικότητας) έως και 758,08% (ΚΠ 3.5.1.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT).
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση που παρουσιάζουν οι ΑΠ1,2,3 όπου στον
ΑΠ3 το ποσοστό υπερδέσμευσης ανέρχεται σε 103,79%.
Πίνακας 3.6-4
Υπερδέσμευση
προτεραιότητας

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε

επίπεδο

κατηγορίας

πράξης

και

άξονα

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΕΔΕΣΜΕΥΣΗ

% ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1.1.1.1

55.041.596,04

69.080.900,80

125,51%

14.039.304,77

25,51%

1.1.1.3

4.585.968,58

6.290.014,00

137,16%

1.704.045,42

37,16%

1.1.1.4

29.808.795,75

35.174.527,14

118,00%

5.365.731,39

18,00%

1.1.2.2

2.292.984,29

3.320.730,00

144,82%

1.027.745,71

44,82%

1.2.1.1

2.292.984,29

2.945.880,00

128,47%

652.895,71

28,47%

1.2.2.1

5.273.863,86

6.116.890,50

115,98%

843.026,64

15,98%

1.2.2.2

4.585.968,58

5.819.928,00

126,91%

1.233.959,42

26,91%

1.3.1.2

25.681.424,03

29.159.397,01

113,54%

3.477.972,97

13,54%

1.3.1.3

5.961.759,15

8.795.304,00

147,53%

2.833.544,85

47,53%

1.3.2.1

1.146.492,14

1.984.500,00

173,09%

838.007,86

73,09%

1.4.1.1

917.193,72

1.262.746,17

137,67%

345.552,45

37,67%

1.4.3.1

18.343.874,31

24.612.209,28

134,17%

6.268.334,97

34,17%

1.5.1.1

36.687.748,62

69.510.390,00

189,46%

32.822.641,38

89,46%

1.5.1.2

4.585.968,58

22.497.490,00

490,57%

17.911.521,42

390,57%

1.5.2.1

6.557.935,07

9.848.488,00

150,18%

3.290.552,93

50,18%

1.5.4.1

458.596,86

929.901,50

202,77%

471.304,64

102,77%
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ΑΠ1

323.733.495,00

2.1.1.1

60.828.172,36

2.1.1.4

115,17%

49.120.204,89

15,17%

101.424.862,02

166,74%

40.596.689,66

66,74%

32.942.623,33

48.592.250,77

147,51%

15.649.627,44

47,51%

2.1.1.5

7.602.143,85

11.589.679,94

152,45%

3.987.536,09

52,45%

2.1.2.2

2.534.047,95

3.938.943,00

155,44%

1.404.895,05

55,44%

2.1.3.1

10.136.191,80

23.500.000,00

231,84%

13.363.808,20

131,84%

2.2.1.1

2.534.047,95

3.494.308,00

137,89%

960.260,05

37,89%

2.2.2.1

5.828.310,28

7.255.658,55

124,49%

1.427.348,27

24,49%

2.2.2.2

5.068.095,90

5.176.792,00

102,14%

108.696,10

2,14%

2.3.1.2

28.381.337,03

34.587.937,81

121,87%

6.206.600,78

21,87%

2.3.1.3

6.588.524,67

10.432.706,40

158,35%

3.844.181,73

58,35%

2.3.1.4

4.561.286,31

5.250.447,78

115,11%

689.161,47

15,11%

2.3.2.1

1.267.023,97

2.353.950,00

185,79%

1.086.926,03

85,79%

2.4.1.1

1.013.619,18

1.497.828,85

147,77%

484.209,67

47,77%

2.4.1.3

17.738.335,64

22.200.000,00

125,15%

4.461.664,36

25,15%

2.4.2.1

51.694.578,16

65.000.000,00

125,74%

13.305.421,84

25,74%

2.4.2.2

10.136.191,80

19.230.000,00

189,72%

9.093.808,20

89,72%

2.5.1.1

40.544.767,18

82.265.850,00

202,90%

41.721.082,82

102,90%

2.5.1.2

5.068.095,90

22.030.595,00

434,69%

16.962.499,10

334,69%

2.5.2.1

7.247.377,13

7.928.082,00

109,39%

680.704,87

9,39%

2.5.4.1

506.809,59

1.055.074,65

208,18%

548.265,06

108,18%

141,96%

150.135.320,73

41,96%

ΑΠ2

357.767.911,00

372.853.699,89

507.903.231,73

3.1.1.1

4.151.978,60

11.264.781,75

271,31%

7.112.803,15

171,31%

3.1.1.3

345.935,52

1.023.246,00

295,79%

677.310,48

195,79%

3.1.1.4

2.248.580,91

8.145.424,49

362,25%

5.896.843,58

262,25%

3.1.2.2

172.967,76

270.327,00

156,29%

97.359,24

56,29%

3.2.1.1

172.967,76

239.812,00

138,65%

66.844,24

38,65%

3.2.2.1

397.825,85

497.950,95

125,17%

100.125,10

25,17%

3.2.2.2

345.935,52

703.000,00

203,22%

357.064,48

103,22%

3.3.1.2

1.937.238,94

2.373.746,83

122,53%

436.507,89

22,53%

3.3.1.3

449.716,18

715.989,60

159,21%

266.273,42

59,21%

3.3.1.4

311.341,97

843.369,00

270,88%

532.027,03

170,88%

3.3.1.5

311.341,97

436.541,50

140,21%

125.199,53

40,21%

3.3.2.1

86.483,88

161.550,00

186,80%

75.066,12

86,80%

3.4.1.1

69.187,10

102.794,98

148,58%

33.607,88

48,58%

3.4.1.3

1.210.774,34

2.600.000,00

214,74%

1.389.225,66

114,74%

3.4.2.1

3.528.542,35

7.000.000,00

198,38%

3.471.457,65

98,38%

3.4.2.2

691.871,05

700.000,00

101,17%

8.128,95

1,17%

3.4.3.1

1.383.742,10

2.309.906,60

166,93%

926.164,50

66,93%

3.5.1.1

2.767.484,20

5.695.722,50

205,81%

2.928.238,30

105,81%

3.5.1.2

345.935,52

2.968.415,00

858,08%

2.622.479,48

758,08%
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3.5.2.1

494.687,80

1.105.362,00

223,45%

610.674,20

123,45%

3.5.4.1

34.593,55

108.302,85

313,07%

73.709,30

213,07%

203,79%

25.347.065,67

103,79%

ΑΠ3

24.420.341,00

49.767.406,67

4.3.1.3

14.465.074,62

14.700.000,00

101,62%

234.925,38

1,62%

4.3.3.1

4.560.176,07

5.216.160,82

114,39%

655.984,75

14,39%

4.3.4.4

2.753.845,71

2.757.895,57

100,15%

4.049,86

0,15%

5.1.2.1

26.930.311,14

27.252.809,61

101,20%

322.498,47

1,20%

5.3.1.1

37.193.020,73

37.768.640,62

101,55%

575.619,89

1,55%

5.3.1.3

14.234.034,70

19.125.000,00

134,36%

4.890.965,30

34,36%

5.3.3.1

4.487.339,75

5.068.526,60

112,95%

581.186,85

12,95%

6.1.2.1

1.515.258,02

1.802.330,10

118,95%

287.072,08

18,95%

6.3.1.1

2.092.698,54

2.360.470,11

112,80%

267.771,57

12,80%

6.3.1.2

690.367,77

1.051.989,34

152,38%

361.621,57

52,38%

6.3.1.3

800.890,68

1.400.000,00

174,81%

599.109,32

74,81%

6.3.1.4

263.343,71

485.790,55

184,47%

222.446,84

84,47%

6.3.3.1

252.484,18

476.175,23

188,60%

223.691,05

88,60%

6.3.4.4

152.472,73

652.640,95

428,04%

500.168,22

328,04%

7.1.2.2

7.777.418,92

9.842.500,00

126,55%

2.065.081,08

26,55%

7.1.3.1

12.327.529,21

26.549.790,00

215,37%

14.222.260,79

115,37%

8.1.2.2

7.894.841,26

12.416.949,00

157,28%

4.522.107,74

57,28%

8.1.2.3

2.444.071,96

7.217.660,00

295,31%

4.773.588,04

195,31%

8.1.5.1

1.888.778,81

2.100.000,00

111,18%

211.221,19

11,18%

9.1.1.1

727.733,15

2.068.000,00

284,17%

1.340.266,85

184,17%

9.1.1.2

554.829,55

1.700.000,00

306,40%

1.145.170,45

206,40%

9.1.1.3

177.256,16

570.000,00

321,57%

392.743,84

221,57%

9.1.1.4

146.725,41

606.000,00

413,02%

459.274,59

313,02%

9.1.2.2

478.739,83

891.551,00

186,23%

412.811,17

86,23%

9.1.5.1

114.534,75

314.000,00

274,15%

199.465,25

174,15%

9.2.1.1

508.397,98

888.794,96

174,82%

380.396,98

74,82%

10.1.1.4

17.252.493,10

17.384.450,00

100,76%

131.956,90

0,76%

11.1.1.1

15.178.369,29

16.142.280,00

106,35%

963.910,71

6,35%

11.1.1.4

17.691.670,70

20.576.349,00

116,31%

2.884.678,30

16,31%

12.1.1.1

820.048,88

1.105.720,00

134,84%

285.671,12

34,84%

13.1.1.9

134.762,12

210.850,00

156,46%

76.087,88

56,46%

14.1.1.1

184.661,35

189.525,00

102,63%

4.863,65

2,63%

14.1.1.2

342.942,51

351.975,00

102,63%

9.032,49

2,63%

14.1.1.9

158.281,16

270.750,00

171,06%

112.468,84

71,06%

15.1.1.1

8.116,18

12.880,01

158,70%

4.763,83

58,70%

15.1.1.2

15.072,90

23.920,00

158,70%

8.847,10

58,70%

15.1.1.5

86.908,23

125.807,31

144,76%

38.899,08

44,76%

15.1.1.6

112.397,48

157.779,56

140,38%

45.382,07

40,38%
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"
15.1.1.9

6.956,72

18.400,00

264,49%

11.443,28

164,49%

15.1.1.10

23.189,08

23.920,00

103,15%

730,92

3,15%

15.2.1.1

139.134,50

210.047,04

150,97%

70.912,54

50,97%

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση πόρων σε δεκατρείς (13) κατηγορίες
πράξεων, στις οποίες η απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
υπερβαίνει το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (κατηγορίες πράξεις 1.1.1.3,
2.4.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.4.1.3, 3.4.2.1, 6.3.1.3, 6.3.4.4, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4,
9.1.5.1).

3.6.3

Απόκλιση ποσοτικών στόχων

Κατά την παρούσα φάση υλοποίησης του Προγράμματος και εκπόνησης της έκθεσης, η
αποτίμηση της απόκλισης που συναρτάται με τις τιμές των δεικτών του φυσικού
αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους επιχειρησιακούς του
δείκτες βασίζεται σε μια πρώτη καταγραφή των δεδομένων των δεικτών φυσικής
υλοποίησης από τα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τις αποκλίσεις των ποσοτικών
στόχων των ενταγμένων πράξεων έναντι της αρχικής στοχοθεσίας των επιχειρησιακών
δεικτών του Προγράμματος ανά τριάδα αξόνων προτεραιότητας είναι οι ακόλουθες.
Στους άξονες προτεραιότητες 1,2,3 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς
καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, «Αριθμός
προγραμμάτων σπουδών γβάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και εφαρμόζονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία», «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς
πιστωτικών μονάδων», «Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία
εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης», «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» και «Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ». Αντίθετα
θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»,
«Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται» και «Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται».
Αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 1,2,3 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 3.6-5

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες 1,2,3

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

90

90

100,0%

-110

-55%

1

0

0,0%

-42

-98%

#DIV/0!

-39

-100%

67,6%

-1

-3%

#DIV/0!

-13

-100%

11.179

10,3%

72.330

203%

82.231

40.591

49,4%

17.731

27%

12.403

36.387

35.438

97,4%

23.984

193%

55.400

27.802

7.831

28,2%

-27.598

-50%

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6111

Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

415

200

6112

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γβάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

480

43

6113

Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων

39

6121

Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται
διαδικασίες αξιολόγησης

38

6131

Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

13

6141

Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα
ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

94.267

35.700

108.030

6151

Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας
που επιμορφώνονται

55.741

64.500

6152

Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται

6153

Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ
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Τιμή
βάσης

50.000

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

37
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Στους άξονες προτεραιότητες 4,5,6 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται»,

«Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται», «Αριθμός γραφείων διασύνδεσης
που δημιουργούνται ή ενισχύονται» και «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών
από ενέργειες ΣΕΠ». Αντίθετα θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στο δείκτη «Αριθμός
υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης».
Αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 4,5,6 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 3.6-6

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες 4,5,6

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6411

Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

6412

Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

6421

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
βάσης

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

#DIV/0!

-300

-100%

10,0%

9.213

16%

#DIV/0!

-650

-100%

225

300

41.217

56.000

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

437

650

6431

Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται

267

130

83

26

31,3%

-47

-36%

6432

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ

500.000

996.500

980.000

0

0,0%

-16.500

-2%
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65.213

6.541

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Στους άξονες προτεραιότητες 7,8,9 θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής,
μη-τυπικής και άτυπης)» και «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ». Στο
πλαίσιο των αξόνων 7,8,9, δεν παρατηρούνται αρνητικές αποκλίσεις.
Αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 7,8,9 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
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Πίνακας 3.6-7

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες 7,8,9

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6711

Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)

6721

Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
βάσης

199.073

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

245.300

390.666

154.822

39,6%

145.366

59%

21

250

214

85,6%

229

1090%

Σελίδα 270 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
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Στους άξονες προτεραιότητες 10,11,12 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός

ενισχυόμενων

ερευνητικών

προγραμμάτων,

«Αριθμός

ερευνητών

που

συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα», «Αριθμός μετακαλούμενων
ερευνητών από το εξωτερικό» και «Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται». Αντίθετα θετική απόκλιση παρατηρείται στον δείκτη
«Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας».
Αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 10,11,12 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
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Πίνακας 3.6-8

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες 10,11,12

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

220

13,8%

294

23%

200

0,0%

-2.400

-92%

15.250

200

0,0%

-15.050

-99%

136

330

25

0,0%

-305

-92%

228

180

#DIV/0!

-180

-100%

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
βάσης

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6911

Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1.383

1.300

1.594

6912

Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2.789

2.600

6913

Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά
προγράμματα

15.392

6914

Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό

6921

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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στόχους
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3.7

Συμπεράσματα

3.7.1

Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου (έως και 30/11/2011)

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» μέχρι έως και 30/11/2011 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%.

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%,



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%.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ωστόσο ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 το
ΕΠΕΔΒΜ αύξησε σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησης (δαπάνες) έναντι του προηγούμενου
έτους. Με βάση την πορεία της οικονομικής του υλοποίησης και την προβολή του μέσου
ρυθμού απορρόφησης εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των
πόρων του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης.
Συνολικά διαπιστώνεται μια 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.
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Επιπρόσθετα, με τη συμπλήρωση των εξαμηνιαίων δελτίων προόδου στο τέλος του
δεύτερου εξαμήνου του 2011 αναμένεται να προκύψει μια πληρέστερη εικόνα στην εξέλιξη
των δεικτών φυσικής υλοποίησης του αντικειμένου των πράξεων καθώς θα έχει
απορροφηθεί η υστέρηση στη συμπλήρωση των δεδομένων από τους Δικαιούχους των
πράξεων. Η συμπλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων φυσικού αντικειμένου θα
επιτρέψει την αποτίμηση των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για το
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κατηγοριών πράξεων εκεί που μέχρι σήμερα (μέχρι και τη
συγγραφή της παρούσας έκθεσης) δεν κατέστη εφικτό και θα παρέχει μια πληρέστερη και
ασφαλέστερη εικόνα της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνολικά.
3.7.2

Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου (έως και 30/11/2011)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΑΠ1,2,3 προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη
του φυσικού αντικειμένου:


Χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 61 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



253.044 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.108 σχολικές
μονάδες, συμμετείχαν σε 2.888 περιβαλλοντικά προγράμματα



υλοποιήθηκαν 50.047 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 1.438.120 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



35.438 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης



24.287 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης



365 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο



6.776 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης



218 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ



1.553 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης



Αναπτύχθηκαν 181 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού



540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης
Ολοήμερων Σχολείων

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΑΠ4,5,6 προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη
του φυσικού αντικειμένου:


.588 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής
άσκησης



1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης



7,4% καταρτιζομένων Ιδιωτικών ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες



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



21.268 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης
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114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14 Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΑΠ7,8,9 προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη
του φυσικού αντικειμένου:


9.509 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα 8.409
είναι ηλικίας 25-64.



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



50.179 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ
των οποίων τα 44.236 είναι ηλικίας 25-64.



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



48.157 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.385 είναι ηλικίας 25-64.



15.122 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών
και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 14.339 είναι ηλικίας 25-64.



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



1.097 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 1059 είναι ηλικίας 25-64

Στους Άξονες 10,11,12 παρουσιάζεται φυσική υλοποίηση σε προγράμματα διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, στα οποία παρέχεται ενίσχυση σε 220 ερευνητικά
προγράμματα.
Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 13,14,15 παρουσιάζει τις
ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.


1 μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη – έρευνα - αξιολόγηση.



36 υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης.



3 Σύμβουλοι δημοσιότητας άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 44.236 είναι ηλικίας 25-64.



1 ενέργεια πληροφόρησης και δημοσιότητας

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των πράξεων στις οποίες
αναλύεται το Πρόγραμμα και ο οποίος δηλώνει την πολυπλοκότητα του φυσικού
αντικειμένου του Προγράμματος. Η πληθώρα ανόμοιων αντικειμένων δεν επιτρέπει την
ομαδοποίηση σε μικρότερο αριθμό κατηγοριών πράξεων. Από την άλλη, συμβάλλει σε
αυξημένο φόρτο εργασίας της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κατά τις διαδικασίες ένταξης, διαχείρισης και
παρακολούθησης του προγράμματος.
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3.7.3

Δείκτες Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας

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%. Σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
επί δημόσιας δαπάνης πράξεων παρουσιάζει ο ΑΠ3 με 54,25% και επί προγραμματικής
δημόσιας δαπάνης με 110,55% (αλλοίωση της τιμής του δείκτη λόγω υπερδέσμευσης της
Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης).
Τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα επί δημόσιας δαπάνης πράξεων παρουσιάζουν οι
ΑΠ11 και ΑΠ12 με τιμές 5,69% και 5,46% αντίστοιχα..
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.
Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας πολύ υψηλή αποδοτικότητα εμφανίζει ο ΑΠ5 (2,22) και
ο ΑΠ4 (2,04). Εν αντιθέσει, χαμηλή αποδοτικότητα εμφανίζουν ο ΑΠ12 (0,20) και ο ΑΠ11
(0,24).

3.7.4

Οικονομικότητα Υλοποίησης

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης δεν κατέστη εφικτή η εκτίμηση της οικονομικότητας
υλοποίησης του Προγράμματος καθώς προϋποθέτει τον υπολογισμό του απολογιστικού
μοναδιαίου κόστους. Επισημαίνεται ότι κατά τη στιγμή ελέγχου δεν υπήρχαν
διαχειριστικώς ολοκληρωμένες πράξεις που θα επέτρεπαν τη μέτρηση αυτή. Κατά συνέπεια
δεν ήταν δυνατή ούτε η εκτίμηση των απαιτούμενων εφεξής πόρων για την επίτευξη των
προγραμματικών στόχων του Προγράμματος.
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.
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3.8

Απαντήσεις στα αξιολογητικά ερωτήματα της Ενότητας Γ
“Αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας
και
αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ”

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και με υλοποιήσιμες προτάσεις
στα αξιολογικά ερωτήματα της ενότητας Γ αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα
δεδομένα των χρηματοιοικονομικών δεικτών, των δεικτών φυσικής υλοποίησης καθώς και
των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας έως και το τέλος της περιόδου
αναφοράς (30/11/2011).
Στο πλαίσιο του εγχειρήματος αυτού συγκρίνεται ο αρχικός προγραμματισμός με την
πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης
καταδεικνύονται οι ενδεχόμενες αιτίες των παρατηρούμενων αποκλίσεων από τους αρχικά
τεθέντες στόχους του Προγράμματος και επιχειρούνται προβλέψεις εξέλιξής τους έως και
την ολοκλήρωση του ΕΠΕΔΒΜ.
Πιο συγκεκριμένα, τα αξιολογητικά ερωτήματα που επιχειρούνται να απαντηθούν στο
παρόν κεφάλαιο είναι κάτωθι:


Βαθμός επίτευξης ποιοτικών, ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ (Αξ.
Ερ. Γ1)



Εντοπισμός και αιτίες σημαντικών αποκλίσεων των πραγματοποιήσεων σε σχέση με
αρχικούς ποιοτικούς και ποσοστικούς στόχους (Αξ. Ερ. Γ2)



Εκτιμήσεις στόχων με χαμηλό βαθμό επίτευξης – διορθωτικές παρεμβάσεις (Αξ. Ερ. Γ3)



Εκτιμήσεις προβλέψεων σε σχέση με την επίτευξη των ποιοτικών, ποσοτικών και
χρηματοδοτικών στόχων (Αξ. Ερ. Γ4)



Συμβολή των ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του
ΕΣΠΑ (Αξ. Ερ. Γ5)



Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων βάσει των
διατιθέμενων πόρων (Αξ. Ερ. Γ6)



Αποτίμηση επίτευξης της δυνατότητας επίτευξης των ποσοτικών στόχων μέσω πιθανών
τροποποιήσεων της κατανομής πόρων του ΕΠΕΔΒΜ (Αξ. Ερ. Γ7)



Εντοπισμός προβλημάτων αποδοτικότητας, υπερβάσεων προϋπολογισμών, μοναδιαίου
κόστους (Αξ. Ερ. Γ8)



Αξιολόγηση της οικονομικής προόδου του ΕΠΕΔΒΜ κατά την περίοδο αναφοράς (Αξ. Ερ.
Γ9)



Εκτιμήσεις προόδου του οικονομικού αντικειμένου του ΕΠΕΔΒΜ (Αξ. Ερ. Γ10)
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3.8.1

Βαθμός επίτευξης ποιοτικών, ποσοτικών και χρηματοδοτικών
στόχων του ΕΠΕΔΒΜ (Αξ. Ερ. Γ1)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Γ1.
«Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ έως τώρα και σε ποιό βαθμό
έχουν επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι, στη βάση των
αρχικά τεθέντων στόχων εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων;» μέσω της αξιοποίησης των
στοιχείων της χρηματοοικονομικής πορείας του ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και μέσω της αξιολόγησης
της αποτελεσματικότητάς του.

3.8.1.1
Βαθμός επίτευξης χρηματοδοτικών στόχων
Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» μέχρι και 30/11/2011 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης τεσσάρων
βασικών οικονομικών μεγεθών όπως προϋπολογισμός των προσκλήσεων, προϋπολογισμός
των ενταγμένων πράξεων, νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων, δηλωθείσες
δαπάνες.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έκθεσης:


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%.

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των χρηματοδοτικών στόχων σε σχέση με
τους αρχικά τεθέντες στόχους, παρατίθενται στοιχεία προβλέψεων του ετησίου
προγράμματος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν το έτος 2011 για τις τιμές των
προαναφερθέντων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Επισημαίνεται ότι το ετήσιο
πρόγραμμα συντάχθηκε το πρώτο δίμηνο του 2011 με βάση αφενός τις προβλέψεις των
Δικαιούχων (προβλέψεις που αφορούν τις πληρωμές/δαπάνες), αφετέρου, τις εκτιμήσεις
της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τα υπόλοιπα μεγέθη. Βάσει του ετήσιου αυτού προγράμματος
προκύπτουν οι ακόλουθες προβλέψεις έως το τέλος του 2011:


Οι προσκλήσεις θα αυξηθούν κατά 172 Μ€ και έως το τέλος του έτους η ενεργοποίηση
του Προγράμματος θα ανέλθει στο 103%.



Οι εντάξεις θα αυξηθούν κατά 473 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέλθει στο 92%
στο τέλος του 2011, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 39%.
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Η υψηλότερη μεταβολή θα πραγματοποιηθεί στις νομικές δεσμεύσεις και το αντίστοιχο
ποσοστό θα υπερβεί το 45% στο τέλος του 2011. Έως το τέλος του 2011 οι νομικές
δεσμεύσεις θα ξεπεράσουν τα 1.250 Μ€.



Οι ετήσιες δαπάνες για το 2011 θα προσεγγίσουν τα 350 Μ€ και το ποσοστό
απορρόφησης από 11% θα ανέλθει στο 34%. Οι δαπάνες στο τέλος του 2011 θα
ανέλθουν στα 571 Μ€. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις του Κανόνα
Ν+3/+2, όσο τις απαιτήσεις και του Μνημονίου. Επισημαίνεται ότι όπως συνέβη και
κατά το 2010, σημαντική αύξηση των δαπανών αναμένεται να επιτευχθεί το β’ εξάμηνο
και ειδικότερα το 6ο δίμηνο του έτους 2011.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας ο οποίος παρουσιάζει το βαθμό επίτευξης
χρηματοδοτικών στόχων.
Πίνακας 3.8-1 Απόκλιση των χρηματοοικονομικών δεικτών στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ

Περίοδος αναφοράς

Πρόοδος υλοποίησης
ΕΠΕΔΒΜ έως
30/11/2011
Πρόβλεψη προόδου
υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ
έως 31/12/2011
Πρόβλεψη προόδου
υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ
έως 30/11/2011

Π/Υ
Προσκλήσεων

%
Ενεργοπ
οίησης

Π/Υ
Ενταγμένων
Πράξεων

% Π/Υ
Εντάξεων

Π/Υ νομικών
δεσμεύσεις

%
Νομικών
Δεσμεύσ
εων

Δαπάνες

Απορρόφ
ηση

1.883.048.616

111,15%

1.364.051.922

80,52%

891.917.025

52,65%

361.424.642

21,33%

1.736.998.339

102,53%

1.559.588.582

92,06%

1.250.000.000

73,78%

571.000.000

33,70%

1.722.665.006

101,69%

1.520.171.916

89,73%

1.190.627.062

70,28%

541.867.270

31,99%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα παρατηρείται θετική απόκλιση στον προϋπολογισμό
των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί έως 30/11/2011, έχουν δηλαδή δημοσιευθεί
προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.883.048.616 € έναντι του προβλεπόμενου
προϋπολογισμού των 1.722.665.006€ με τιμή θετικής απόκλισης. Παρατηρείται αρνητική
απόκλιση ωστόσο στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων έως 30/11/2011,
έχουν δηλαδή ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.364.051.922 € έναντι του
προβλεπόμενου προϋπολογισμού των 1.520.171.916 € με τιμή αρνητικής απόκλισης.
Παρατηρείται εξίσου αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ανειλημμένων
νομικών δεσμεύσεων έως 30/11/2011, έχουν δηλαδή αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις
συνολικού προϋπολογισμού 891.917.025 € έναντι του προβλεπόμενου προϋπολογισμού
των 1.190.627.062 € με τιμή αρνητικής απόκλισης. Τέλος, παρατηρείται αρνητική απόκλιση
στις πιστοποιηθείσες δαπάνες έως 30/11/2011, έχουν δηλαδή πιστοποιηθεί δαπάνες
361.424.642 € έναντι των προβλεπόμενων 541.867.270 € με τιμή αρνητικής απόκλισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 279 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Διαγραμματικά οι διαφοροποιήσεις στο βαθμό επίτευξης των χρηματοδοτικών στόχων
αποτυπώνονται ως ακολούθως:
Διάγραμμα 3.8-1 Βαθμός επίτευξης χρηματοδοτικών στόχων
120,00%

111,15%
101,69%

100,00%

89,73%
80,52%

80,00%

70,28%

60,00%

52,65%

40,00%

31,99%
21,33%

20,00%
0,00%
% Ενεργοποίησης

% Π/Υ Εντάξεων

% Νομικών Δεσμεύσεων

Απορρόφηση

Πρόοδος υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ έως 30/11/2011

Πρόβλεψη προόδου υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ έως 30/11/2011

3.8.1.2
Βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων
Ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μέχρι και 30/11/2011 (στοιχεία φυσικού αντικειμένου
1ου εξαμήνου 2011) εκτιμάται μέσω της αποτύπωσης της φυσικής υλοποίησης των
επιχειρησιακών δεικτών από την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων. Η εκτίμηση
αυτή πραγματοποιήθηκε για κάθε τριάδα αξόνων προτεραιότητας και για τους
επιχειρησιακούς δείκτες εκροών καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού των
δεικτών αποτελέσματος από τα ΤΔΠ. Επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό δεν
πραγματοποιείται η ανάλυση των αξόνων 13,14,15 που αναφέρονται στην Τεχνική Βοήθεια
καθώς δεν υφίστανται για τους άξονες αυτούς επιχειρησιακοί στόχοι.
Ειδικότερα ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Αξόνων 1,2,3 αποτυπώνεται ως
ακολούθως στον πίνακα 3.7 2:
Πίνακας 3.8-2 Βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων των αξόνων 1,2,3

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

Σελίδα 280 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

6111

6112

6113
6121

6131

6141

6151

6152
6153

Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και
ββάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες
κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Αριθμός
προγραμμάτων
σπουδών
γβάθμιας
εκπαίδευσης
που
αναμορφώνονται και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και
μεταφοράς πιστωτικών μονάδων
Αριθμός
ιδρυμάτων
ανωτάτης
εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται
διαδικασίες αξιολόγησης
Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν
σε
προγράμματα
ενισχυτικής
διδασκαλίας
και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών
εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας
που επιμορφώνονται
Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών
αβάθμιας
και
ββάθμιας
που
επιμορφώνονται
Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού
εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ

415

200

90

90

100,0%

480

43

1

0

0,0%

39

#DIV/0!

38

37

25

13

67,6%

#DIV/0!

94.267

35.700

108.030

11.179

10,3%

55.741

64.500

82.231

40.591

49,4%

12.403

36.387

35.438

97,4%

55.400

27.802

7.831

28,2%

50.000

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3 παρατηρείται φυσική
υλοποίηση σε έξι (6) από τους συνολικά εννέα (9) επιχειρησιακούς δείκτες ενώ οι δείκτες
“Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων” και “Αριθμός
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ” δεν εμφανίζουν τιμή στόχου στο επίπεδο
των ενταγμένων πράξεων. Σημαντικός βαθμός υλοποίησης παρατηρείται στους δείκτες
“Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που επιμορφώνονται”,
Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες
αξιολόγησης” και “ Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται” με αντίστοιχα ποσοστά της τάξεως του 97,4%, 67,6% και
49,4%.
Ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Αξόνων 4,5,6 αποτυπώνεται ως ακολούθως
στον πίνακα 3.7-3:
Πίνακας 3.8-3

Κωδ.
Δείκτη

Βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων των αξόνων 4,5,6

Ονομασία Δείκτη
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αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης που
δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αριθμός υποτροφιών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Αριθμός
προγραμμάτων
σπουδών
τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης
που
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αριθμός
γραφείων
διασύνδεσης
που
δημιουργούνται
ή
ενισχύονται
Αριθμός
ωφελούμενων
μαθητών / σπουδαστών από
ενέργειες ΣΕΠ

225

300

#DIV/0!

41.217

56.000

437

650

267

130

83

26

31,3%

500.000

996.500

980.000

0

0,0%

65.213

6.541

10,0%

#DIV/0!

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 παρατηρείται φυσική
υλοποίηση σε δύο (2) από τους συνολικά πέντε (5) επιχειρησιακούς δείκτες ενώ οι δείκτες
“Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται”

και

“Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται” δεν εμφανίζουν τιμή στόχου στο
επίπεδο των ενταγμένων πράξεων. Ικανοποιητικός βαθμός υλοποίησης παρατηρείται στους
δείκτες “Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης”, και “Αριθμός
γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται” με αντίστοιχα ποσοστά
υλοποίησης που ανέρχονται σε 10,0% και 31,3%.
Ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Αξόνων 7,8,9 αποτυπώνεται ως ακολούθως
στον πίνακα 3.7-4:
Πίνακας 3.8-4

Κωδ.
Δείκτη

6711

6721

Βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων των αξόνων 7,8,9

Ονομασία Δείκτη

Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
(τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)
Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

199.073

245.300

390.666

154.822

39,6%

21

250

214

85,6%

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9 παρατηρείται φυσική
υλοποίηση και στους δύο (2) επιχειρησιακούς δείκτες. Ο βαθμός υλοποίησης στους δείκτες
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“Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” και “Αριθμός συμμετοχών ατόμων
25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)”
ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως του 85,6% και 39,6% αντίστοιχα.
Ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Αξόνων 10,11,12 αποτυπώνεται ως
ακολούθως πίνακα 3.7 5:
Πίνακας 3.8-5

Κωδ.
Δείκτη

6911

6912
6913
6914

6921

Βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων των αξόνων 10,11,12

Ονομασία Δείκτη

Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων
διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών
προγραμμάτων.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε
ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα
Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το
εξωτερικό
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών
που
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται.Η
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τιμή
στόχος
ΕΠΕΔΒΜ

Τιμή
Στόχος
Πράξεων

Τιμή
υλοποίησης
πράξεων

Βαθμός
επίτευξης
υλοποίησης
πράξεων

1.383

1.300

1.594

220

13,8%

2.789

2.600

200

0,0%

15.392

15.250

200

0,0%

136

330

25

0,0%

228

180

Τιμή
βάσης

#DIV/0!

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα στους άξονες προτεραιότητας 10,11,12 παρατηρείται
φυσική υλοποίηση σε ένα (1) από τους συνολικά πέντε (5) επιχειρησιακούς δείκτες ενώ ο
δείκτης “Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται.” δεν εμφανίζει τιμή στόχου στο επίπεδο των ενταγμένων πράξεων.
Σημαντικός βαθμός υλοποίησης παρατηρείται μόνο στο δείκτη “Αριθμός ενισχυόμενων
προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας”, με ποσοστό υλοποίησης που
ανέρχεται σε 13,8%.

3.8.1.3
Βαθμός επίτευξης ποιοτικών στόχων
Για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των ποιοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ επιχειρήθηκε η
ποιοτική αποτίμηση των ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ σε συνάρτηση με τα δεδομένα
εκροών των ενταγμένων πράξεων που αντιστοιχούν στον κάθε ειδικό στόχο. Ως εκ τούτου
για τους κάτωθι ειδικούς στόχους των αξόνων προτεραιότητας 1,2,3:


1/2/3.1 «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 283 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"



1/2/3.2 «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού
συστήματος»



1/2/3.3 «Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία»



1/2/3.4 «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)»



1/2/3.5 «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην
καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

παρατηρούνται οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων πράξεων έως και 30/11/2011:


Χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 61 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



253.044 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.108 σχολικές
μονάδες, συμμετείχαν σε 2.888 περιβαλλοντικά προγράμματα



υλοποιήθηκαν 50.047 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 1.438.120 μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



35.438 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης



24.287 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης



365 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο



6.776 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης



218 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ



1.553 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης



Αναπτύχθηκαν 181 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού



540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης
Ολοήμερων Σχολείων

Ειδικότερα ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 1/2/3.1 «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός
και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του
μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού» βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα δεδομένου ότι
παρατηρείται σημαντική υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης
1/2/3.1.1.3 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»
και 1/2/3.1.1.4 «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» οι οποίες συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξή του.
Μικρότερος βαθμός υλοποίησης σημειώνεται στις κατηγορίες πράξης 1/2/3.1.1.1 «Νέο
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σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
πιλοτική εφαρμογή», 1/2/3.1.1.5 «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Ανάπτυξη
του συστήματος Αξιολόγησης», 1/2/3.1.2.2 «Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», 2.1.3.1 «Διεθνές Πανεπιστήμιο» και 1.1.1.2 «Αναμόρφωση
προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης / eclass» ενώ οι κατηγορίες πράξης 2/3.1.1.2 «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης / e-class». Οι συγκεκριμένες
κατηγορίες πράξεις δεν έχουν μέχρι και τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνεισφέρει
στην επίτευξη του εν λόγω ειδικού στόχου καθώς δεν έχουν ενταχθεί ακόμα πράξεις.
Παρατηρείται γενικά χαμηλός βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 1/2/3.2 «Αποτίμηση
της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος» δεδομένου ότι
σημειώνονται χαμηλά επίπεδα υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες
πράξης 1/2/3.2.1.1 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης και τεκμηρίωσης στην
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων)»,
1/2/3.2.2.1 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και
τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» και 1/2/3.2.2.2 «Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» οι οποίες βάσει του
αρχικού

προγραμματισμού

αναμένονταν

να

συνεισφέρουν

στην

επίτευξή

του.

Επιπρόσθετα, η κατηγορία πράξης 1/2/3.2.2.3 «Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Έρευνας» δεν έχει συνεισφέρει μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης
στο ελάχιστο στην επίτευξη του εν λόγω ειδικού στόχου καθώς δεν έχουν ενταχθεί ακόμα
πράξεις.
Παρομοίως ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 1/2/3.3 «Επιτάχυνση του ρυθμού
ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση
των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης 1/2/3.3.1.2 «Ανάπτυξη Ψηφιακού
Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία», 1/2/3.3.1.3 «Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά
προγράμματα» και 1/2/3.3.1.7 «Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» οι
οποίες βάσει του αρχικού προγραμματισμού αναμένονταν να συνεισφέρουν στην επίτευξή
του. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός κατηγοριών πράξης όπως για παράδειγμα οι 1/2/3.3.1.4
«Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», 1/2/3.3.1.5 «Πρόγραμμα
Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», 1/2/3.3.2.1
«Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας» και 1/2/3.3.3.1
«Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
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διαδικασίας» δεν έχουν μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνεισφέρει καθόλου
στην επίτευξη του εν λόγω ειδικού στόχου.
Σε σχέση με το βαθμό επίτευξης του ειδικού στόχου 1/2/3.4 «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)»
παρατηρείται σημαντική υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στην κατηγορία πράξης
1/2/3.4.2.1 «Ολοήμερα Σχολεία» και ως εκ τούτου σημειώνεται υψηλός βαθμός επίτευξης.
Επίσης μικρότερος βαθμός υλοποίησης σημειώνεται στις κατηγορίες πράξης 1/2/3.4.1.3
«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» και 1/2/3.4.3.1 «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» ενώ οι κατηγορίες
πράξης

1/2/3.4.1.1

«Αναλυτικά

προγράμματα

ειδικών

σχολείων»,

1/2/3.4.1.2

«Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ» και 1/2/3.4.1.2 «Δίκτυο
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ» δεν έχουν μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης
συνεισφέρει στην επίτευξη του εν λόγω ειδικού στόχου.
Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 1/2/3.5 «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή
υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης 1/2/3.5.1.2 «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών

σε

ICT»,

1/2/3.5.2.1

«Επιμόρφωση

εκπαιδευτικών/Εισαγωγική

Επιμόρφωση» και 1/2/3.5.4.1 «Προγράμματα ευαισθητοποίησης» που συνεισφέρουν στην
επίτευξή του. Αντίθετα οι κατηγορίες πράξης 1/2/3.5.1.1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης» και 1/2/3.5.3.1 «Μελέτες σε συνεργασία με
κοινωνικούς εταίρους» δεν έχουν μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνεισφέρει
στην επίτευξη του εν λόγω ειδικού στόχου.
Σε σχέση με τους κάτωθι ειδικούς στόχους των αξόνων προτεραιότητας 4,5,6:


4/5/6.1 «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της»



4/5/6.2 «Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση
της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της»



4/5/6.3 «Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά
εργασίας»

παρατηρούνται οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων πράξεων μέχρι και 30/11/2011:


3.588 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής
άσκησης
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1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης



7,4% καταρτιζομένων Ιδιωτικών ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες



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



21.268 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης



114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14 Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 4/5/6.1 «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της»
βρίσκεται σε μηδενικό επίπεδο, δεδομένου ότι παρατηρείται μηδενική υλοποίηση των
ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης 4/5/6.1.1.1 «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ
και λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης - Ανάπτυξη συστήματος
πιστωτικών μονάδων» και 4/5/6.1.2.1 «Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» οι
οποίες αναμένονταν να συνεισφέρουν στην επίτευξή του.
Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 4/5/6.2 «Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της»
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση των
ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης 4/5/6.2.1.1 «Αναμόρφωση προγραμμάτων
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ» ενώ παρατηρείται μηδενική υλοποίηση στις κατηγορίες πράξης 4/5/6.2.1.2
«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ» και 4/5/6.2.1.3 «Επιμόρφωση Καθηγητών
ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ» οι οποίες αναμένονταν να συνεισφέρουν στην επίτευξή του.
Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 4/5/6.3 «Αποτελεσματικότερη σύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες
πράξης 4/5/6.3.1.1 «Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης», 4/5/6.3.1.2 «Πρακτική
Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης», 4/5/6.3.1.3 «Πρακτική
Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας», 4/5/6.3.1.4 «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)»,
4/5/6.3.3.1 «Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης», 4/5/6.3.2.1 «ΣΕΠ α΄βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ», 4/5/6.3.4.1 «Επιχειρηματικότητα Νέων
γ΄βάθμιας εκπαίδευσης» και 4/5/6.3.4.4 «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας». Επιπρόσθετα μηδενική υλοποίηση
παρατηρείται για τις κατηγορίες πράξης 4/5/6.3.1.5 «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής
Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας», 4/5/6.3.2.2 «ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης», 4/5/6.3.3.3 «Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ» και
4/5/6.3.4.2 «Επιχειρηματικότητα Νέων ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης» στις οποίες μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης δεν έχουν ενταχθεί
πράξεις.
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Σε σχέση με τους κάτωθι ειδικούς στόχους των αξόνων προτεραιότητας 7,8,9:


7/8/9.1 «Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της
ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων»



7/8/9.2 «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

παρατηρούνται οι ακόλουθες τιμές ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων πράξεων μέχρι και 30/11/2011:


9.509 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα 8.409
είναι ηλικίας 25-64.



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



50.179 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ
των οποίων τα 44.236 είναι ηλικίας 25-64.



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



48.157 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.385 είναι ηλικίας 25-64.



15.122 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών
και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 14.339 είναι ηλικίας 25-64.



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



1.097 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 1059 είναι ηλικίας 25-64

Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 7/8/9.1 «Ενίσχυση του συστήματος και των
υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της
συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων» βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα,
δεδομένου ότι παρατηρείται σημαντική υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις
κατηγορίες πράξης 7/8/9.1.1.1 «ΣΔΕ», 7/8/9.1.1.2 «ΚΕΕ», 7/8/9.1.1.3 «Εκπαίδευση
Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες» και 7/8/9.1.1.4
«Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα» που συνεισφέρουν στην επίτευξή του.
Μικρότερος βαθμός υλοποίησης σημειώνεται στις κατηγορίες πράξης 7/8/9.1.2.1
«Προγράμματα Δια Βίου

Εκπαίδευσης», 7/8/9.1.2.2

«Λοιποί Φορείς Δια Βίου

Εκπαίδευσης», 7.1.3.1 «ΕΑΠ» και 7/8/9.1.5.1 «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» ενώ οι
κατηγορίες πράξης 7/8/9.1.2.3 «Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό»,
7/8/9.1.2.4 «Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» και 7/8/9.1.4.1 «Πιστωτικές
Μονάδες» δεν έχουν μέχρι τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνεισφέρει στην επίτευξη
του εν λόγω ειδικού στόχου καθώς δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.
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Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 7/8/9.2 «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα καθώς παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση των
ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης 7/8/9.2.1.1 «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση».
Όσον αφορά τους κάτωθι ειδικούς στόχους των αξόνων προτεραιότητας 10,11,12:


10/11/12.1 «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό»



10/11/12.2 «Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν
στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις
ΤΠΕ»

Στους Άξονες 10,11,12 παρουσιάζεται φυσική υλοποίηση σε προγράμματα διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας, στα οποία παρέχεται ενίσχυση σε 220 ερευνητικά
προγράμματα.
Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 10/11/12.1 «Ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» βρίσκεται σε χαμηλό
επίπεδο δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις
κατηγορίες πράξης 10/11/12.1.1.1 «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» και
10/11/12.1.1.4 «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» ενώ παρατηρείται μηδενική υλοποίηση των ενταγμένων
πράξεων στις κατηγορίες πράξης 10/11/12.1.1.2 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», 10/11/12.1.1.3 «Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων», 10/11/12.1.2.1 «ΘΑΛΗΣ» και 10/11/12.1.2.2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ».
Ο βαθμός επίτευξης του ειδικού στόχου 10/11/12.2 «Αναβάθμιση του επιπέδου
μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης
με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα δεδομένου ότι
παρατηρείται χαμηλή υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στις κατηγορίες πράξης
10/11/12.2.2.1 «Υποτροφίες» που αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξή του.

3.8.2

Εντοπισμός

και

πραγματοποιήσεων

αιτίες
σε

σημαντικών

σχέση

με

αποκλίσεων

αρχικούς

ποιοτικούς

των
και

ποσοστικούς στόχους (Αξ. Ερ. Γ2)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Γ2.
«Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους
αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες;» μέσω της
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αξιοποίησης των στοιχείων της χρηματοοικονομικής πορείας του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και μέσω
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του.

3.8.2.1

Εντοπισμός σημαντικών αποκλίσεων

3.8.2.1.1
Σημαντικές αποκλίσεις των χρηματοδοτικών στόχων
Σημαντικές επισημάνσεις της παρούσας έκθεσης που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις
παρατηρούμενες αποκλίσεις των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών 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%



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



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

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται το ποσοστό επίτευξης των τιμών των
χρηματοοικονομικών δεικτών σε συνάρτηση με τα ποσοστά απόκλισής τους από τις
προβλεπόμενες τιμές.
Διάγραμμα 3.8-2 Συνδυασμός απόκλισης των χρηματοοικονομικών δεικτών

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΚΤΩΝ (%)

Συνδυασμός απόκλισης χρηματοοικονομικών δεικτών
15,00%

% Ενεργοποίησης; 111,15%;
9,47%

10,00%
5,00%

0,00%

% Ενεργοποίησης
-5,00%

% Π/Υ Εντάξεων

-10,00%

Απορρόφηση; 21,33%; -10,65%

% Π/Υ Εντάξεων; 80,52%; 9,22%

% Νομικών Δεσμεύσεων
Απορρόφηση

-15,00%

% Νομικών Δεσμεύσεων;
52,65%; -17,63%
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (%)

Διακρίνεται η θετική απόκλιση στο δείκτη ενεργοποίησης του Προγράμματος (9,47%)
καθώς και οι αρνητικές αποκλίσεις στους λοιπούς δείκτες (%Π/Υ εντάξεων (-9,22%) και
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απορρόφησης (-10,65%)) με υψηλότερο ποσοστό απόκλισης στο δείκτη των νομικών
δεσμεύσεων (-17,63%).
Οι σημαντικές αυτές αρνητικές αποκλίσεις δύναται να ερμηνευτούν ως μια προσπάθεια της
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αύξησης των νομικών δεσμεύσεων ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για την
εφαρμογή του Ν+3/+2, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνονται λιγότερες νομικές δεσμεύσεις
από τις προβλεπόμενες.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ωστόσο ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 το ΕΠΕΔΒΜ
αύξησε σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησής του (δαπάνες) έναντι της απορρόφησης που
κατεγράφη κατά το προηγούμενο έτος. Με βάση την πορεία της οικονομικής του
υλοποίησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και την προβολή του μέσου ρυθμού
απορρόφησης εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων του
μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης.
Συνολικά διαπιστώνεται μια 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.

3.8.2.1.2
Σημαντικές αποκλίσεις ποσοτικών στόχων
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα φάση υλοποίησης του Προγράμματος και εκπόνησης
της έκθεσης, η αποτίμηση της απόκλισης που συναρτάται με τις τιμές των δεικτών του
φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους
επιχειρησιακούς του δείκτες βασίζεται σε μια πρώτη καταγραφή των δεδομένων των
δεικτών φυσικής υλοποίησης από τα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τις αποκλίσεις των ποσοτικών
στόχων των ενταγμένων πράξεων έναντι της αρχικής στοχοθεσίας των επιχειρησιακών
δεικτών του Προγράμματος ανά τριάδα αξόνων προτεραιότητας είναι οι ακόλουθες.
Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 1,2,3
Στους άξονες προτεραιότητες 1,2,3 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς
καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, «Αριθμός
προγραμμάτων σπουδών γβάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και εφαρμόζονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία», «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς
πιστωτικών μονάδων», «Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία
εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης», «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης» και «Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ». Αντίθετα
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θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες «Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που
συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»,
«Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται» και «Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται».
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 1,2,3 με βάση τη στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
Πίνακας 3.8-6

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3
Απόκλιση
των
πραγματοπ
οιήσεων σε
σχέση με
τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποι
ήσεων
σε
σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Κωδ. Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6111

Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

-110

-55%

6112

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γβάθμιας εκπαίδευσης που
αναμορφώνονται και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-42

-98%

6113

Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων

-39

-100%

6121

Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται
διαδικασίες αξιολόγησης

-1

-3%

6131

Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-13

-100%

6141

Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα
ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

72.330

203%

6151

Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας
που επιμορφώνονται

17.731

27%

6152

Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας που
επιμορφώνονται

23.984

193%

6153

Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ

-27.598

-50%

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 4,5,6
Στους άξονες προτεραιότητες 4,5,6 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται»,

«Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται», «Αριθμός γραφείων διασύνδεσης
που δημιουργούνται ή ενισχύονται» και «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών
από ενέργειες ΣΕΠ». Αντίθετα θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στο δείκτη «Αριθμός
υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης».
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 4,5,6 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
Πίνακας 3.8-7

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 4,5,6
Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6411

Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-300

-100%

6412

Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

9.213

16%

6421

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-650

-100%

-47

-36%

-16.500

-2%

6431
6432

Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή
ενισχύονται
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες
ΣΕΠ

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 7,8,9
Στους άξονες προτεραιότητες 7,8,9 θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής,
μη-τυπικής και άτυπης)» και «Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ». Στο
πλαίσιο των αξόνων 7,8,9, δεν παρατηρούνται αρνητικές αποκλίσεις.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 7,8,9 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
Πίνακας 3.8-8 Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 7,8,9

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6711

Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)

6721

Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

145.366

59%

229

1090%

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες 10,11,12
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Στους άξονες προτεραιότητες 10,11,12 αρνητικές αποκλίσεις παρατηρούνται στους δείκτες
«Αριθμός

ενισχυόμενων

ερευνητικών

προγραμμάτων,

«Αριθμός

ερευνητών

που

συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα», «Αριθμός μετακαλούμενων
ερευνητών από το εξωτερικό» και «Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
δημιουργούνται ή αναμορφώνονται». Αντίθετα θετική απόκλιση παρατηρείται στον δείκτη
«Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας».
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι αποκλίσεις των επιχειρησιακών
δεικτών των αξόνων προτεραιότητας 10,11,12 με βάση την στοχοθεσία των ενταγμένων
πράξεων σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μεταβολές.
Πίνακας 3.8-9
10,11,12

Αποκλίσεις των ποσοτικών στόχων στους άξονες προτεραιότητες

Απόκλιση
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Ποσοστό
αποκλίσεων
των
πραγματοποιήσεων
σε σχέση με τους
αρχικούς
ποσοτικούς
στόχους

Κωδ.
Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

6911

Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής έρευνας.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

294

23%

6912

Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων.Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-2.400

-92%

6913

Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα
ερευνητικά προγράμματα

-15.050

-99%

6914

Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό

-305

-92%

6921

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων
δημιουργούνται
ή
αναμορφώνονται.Η
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

-180

-100%

σπουδών που
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

3.8.2.2
Αιτίες σημαντικών αποκλίσεων
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η διερεύνηση και ανάλυση των βασικών αιτιών που
προκάλεσαν σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε συνάρτηση με τον αρχικό
σχεδιασμό του ΕΠΕΔΒΜ.
Αιτίες σημαντικών αποκλίσεων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3
Στο πλαίσιο υλοποίησης των κατηγοριών πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του
Ε.Π.Ε.ΔΒ.Μ κρίθηκε αναγκαία η αναδιαμόρφωση ορισμένων κατηγοριών παρεμβάσεων,
ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες της
Αναβάθμισης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Προώθησης της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης της χώρας. Επισημαίνεται ότι στους εν λόγω ΑΠ συμπεριλαμβάνονται
ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις για τις οποίες χρειάστηκε ένα ορισμένο χρονικό
διάστημα σχεδιασμού και ωρίμανσης το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε σχετική
καθυστέρηση στην υλοποίησή τους. Οι βασικές αυτές παρεμβάσεις αφορούσαν το Νέο
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Σχολείο και τη Ψηφιακή Τάξη, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, τις Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την Εξειδικευμένη Υποστήριξη των ΑμεΑ, κ.α. Η
αναδιαμόρφωση αυτή βασίστηκε στις προτάσεις των σχετικών σχεδίων δράσης τα οποία
και ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς όπως για παράδειγμα το Σχέδιο Δράσης
για τα Προγράμματα Σπουδών και την Επιμόρφωση καθώς και το Σχέδιο Δράσης για το
Ψηφιακό Σχολείο.
Αιτίες σημαντικών αποκλίσεων στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6
Παρομοίως τα προβλήματα στην ενεργοποίηση και υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας
4, 5 και 6 αφορούν στις καθυστερήσεις που ανέκυψαν στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού
ορισμένων κατηγοριών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές
επιλογές και προτεραιότητες. Στους συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας καταβλήθηκε
προσπάθεια

ανασχεδιασμού

των

Θυρίδων

Επιχειρηματικότητας

και

της

Επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ. Επιπρόσθετα για συγκεκριμένες βασικές κατηγορίες
Πράξεων απαιτήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων όπως παράδειγμα για τις δράσεις της Πρακτικής
Άσκησης και των Υποτροφιών των ΙΕΚ. Από την άλλη πλευρά, για την ένταξη συγκεκριμένων
πράξεων ήταν αναγκαία η ολοκλήρωση θεματικών αξιολογήσεων όπως π.χ. για τα έργα των
ΔΑΣΤΑ, των Γραφείων Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας οι οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες και
επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στον επανασχεδιασμό και την ένταξη των νέων
πράξεων.
Αιτίες σημαντικών αποκλίσεων στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9
Στο πλαίσιο υλοποίησης των κατηγοριών πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 του
Ε.Π.ΕΔΒΜ εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με έργα που ήδη υλοποιούνταν, αλλά και
καθυστερήσεις που ανέκυψαν στο πλαίσιο του απαραίτητου ανασχεδιασμού ορισμένων
κατηγοριών παρεμβάσεων. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν αδυναμίες του κύριου φορέα
υλοποίησης δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΕΚΕ), οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε
οργανωτικά προβλήματα που στη συνέχεια επιλύθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω της
επιτάχυνσης της εφαρμογής και υλοποίησης του νέου νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση. Ο
νέος νόμος αποτυπώνει τις εθνικές προτεραιότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη
εύστοχων και επιτυχών δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων οι οποίες αναμένεται να
συμβάλλουν δραστικά στην αύξηση του μέχρι σήμερα χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στη
δια βίου μάθηση στην Ελλάδα.
Αιτίες σημαντικών αποκλίσεων στους άξονες προτεραιότητας 10,11,12
Κατά τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με την ενεργοποίηση
και υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 σχετίζονται με σημαντικές
καθυστερήσεις στις διαδικασίες της αξιολόγησης πράξεων στα ερευνητικά προγράμματα
(π.χ. Πρόγραμμα Ηράκλειτος), εξαιτίας κυρίως των βελτιωτικών αλλαγών που
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αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και που αφορούσαν στην
αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων με βασική αλλαγή
την ενίσχυση της διαδικασίας μέσω της αξιοποίησης αξιολογητών του εξωτερικού.
Ειδικότερα στην β’ φάση αξιολόγησης του Προγράμματος Ηράκλειτος αντικαταστάθηκαν τα
ορισθέντα μέλη των Θεματικών Επιτροπών, οι οποίοι ήταν Έλληνες Πρυτάνεις και
Αντιπρυτάνεις Πανεπιστημίων, από διεθνείς ελληνόφωνους αξιολογητές και διαμορφώθηκε
η ηλεκτρονική υποδομή ώστε οι τελευταίοι να δύνανται να διενεργούν την αξιολόγηση εξ
αποστάσεως και να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης). Η αλλαγή αυτή,
που αναμφισβήτητα αναβάθμισε την ποιότητα της αξιολόγησης και η οποία δεοντολογικά
ανταποκρινόταν στις διεθνείς αρχές αξιολόγησης, είχε ως αποτέλεσμα κάποια εύλογη
καθυστέρηση στην ένταξη των πράξεων. Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2011
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης των σχετικών πράξεων και ξεκίνησε η
χρηματοδότηση. Αντίστοιχες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις δράσεις που αφορούσαν
τα

ερευνητικά

προγράμματα

«Αρχιμήδης»

,

«Θαλής»

και

τα

Προγράμματα

μεταδιδακτορικής έρευνας της ΓΓΕΤ.

3.8.3

Εκτιμήσεις στόχων με χαμηλό βαθμό επίτευξης – διορθωτικές
παρεμβάσεις (Αξ. Ερ. Γ3)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Γ3.
«Ποιοί είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της
προγραμματικής περιόδου και ποιές εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή;» μέσω της αξιολόγησης
της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Με βάση την αποτύπωση της φυσικής υλοποίησης των επιχειρησιακών δεικτών από την
πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων διαπιστώνεται χαμηλός ή και μηδενικός
βαθμός επίτευξης στόχων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3 στους ακόλουθους
επιχειρησιακούς δείκτες.
Χαμηλός βαθμός επίτευξης στόχων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3:


Αριθμός προγραμμάτων σπουδών γβάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μηδενικό βαθμό επίτευξης
υλοποίησης



Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, με μηδενικό
βαθμό επίτευξης υλοποίησης, με μηδενικό βαθμό επίτευξης υλοποίησης



Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με μηδενικό βαθμό επίτευξης
υλοποίησης
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Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με βαθμό επίτευξης υλοποίησης της
τάξεως του 10,3%

Με βάση την αποτύπωση της φυσικής υλοποίησης των επιχειρησιακών δεικτών από την
πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός επίτευξης
στόχων στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 στους ακόλουθους επιχειρησιακούς δείκτες.
Χαμηλός βαθμός επίτευξης στόχων στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6:


Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται, με μηδενικό βαθμό επίτευξης υλοποίησης



Αριθμός

προγραμμάτων

σπουδών

τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης

που

δημιουργούνται ή αναμορφώνονται, με μηδενικό βαθμό επίτευξης υλοποίησης


Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ, με μηδενικό βαθμό
επίτευξης υλοποίησης

Με βάση την αποτύπωση της φυσικής υλοποίησης των επιχειρησιακών δεικτών από την
πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός επίτευξης
στόχων στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9 στους ακόλουθους επιχειρησιακούς δείκτες.
Ικανοποιητικός βαθμός επίτευξης στόχων στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9:
Στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9 παρατηρείται ικανοποιητικός βαθμός επίτευξης σε
όλους τους επιχειρησιακούς δείκτες.
Με βάση την αποτύπωση της φυσικής υλοποίησης των επιχειρησιακών δεικτών από την
πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός επίτευξης
στόχων στους άξονες προτεραιότητας 10,11,12 στους ακόλουθους επιχειρησιακούς δείκτες.
Χαμηλός βαθμός επίτευξης στόχων στους άξονες προτεραιότητας 10,11,12:


Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων, με μηδενικό βαθμό επίτευξης
υλοποίησης



Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα, με
μηδενικό βαθμό επίτευξης υλοποίησης



Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό, με μηδενικό βαθμό επίτευξης
υλοποίησης



Αριθμός

μεταπτυχιακών

προγραμμάτων

σπουδών

που

δημιουργούνται

ή

αναμορφώνονται, με μηδενικό βαθμό επίτευξης υλοποίησης
Οι βασικές διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί ο χαμηλός βαθμός
επίτευξης των επιχειρησιακών δεικτών του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
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Επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των πράξεων και υλοποίησης των δράσεων οι
οποίες είναι σε εξέλιξη



Ενδεχόμενος ανασχεδιασμός των συγκεκριμένων πράξεων με χαμηλούς δείκτες
υλοποίησης σε συνάρτηση με τους δείκτες αξιολόγησης οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου.

3.8.4

Εκτιμήσεις προβλέψεων σε σχέση με την επίτευξη των ποιοτικών,
ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων (Αξ. Ερ. Γ4)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Γ4.
«Ποιές εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών,
ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ έως το τέλος της περιόδου
προγραμματισμού;» μέσω της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Κατά τη χρονική στιγμή εκπόνησης του παρόντος παραδοτέου, προβλέψεις σχετικά με την
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος δύνανται να διενεργηθούν μόνο αναφορικά με την
επίτευξη των χρηματοδοτικών στόχων έως και την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ,
καθώς δεν είναι εφικτή η εκτίμηση προβλέψεων αναφορικά με την επίτευξη των
ποσοστικών στόχων του Προγράμματος.
Οι προβλέψεις των χρηματοδοτικών στόχων βασίζονται στη μεθοδολογία αποτίμησης του
ρυθμού απορρόφησης του προγράμματος κατά την περίοδο αναφοράς σε συνάρτηση με
τους αντίστοιχους ρυθμούς απορρόφησης του προηγούμενου έτους. Ως εκ τούτου και
σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα από το οποίο διαπιστώνεται ότι κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2011 το ΕΠΕΔΒΜ αύξησε σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησης (δαπάνες)
έναντι του προηγούμενου έτους, εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το
σύνολο των πόρων του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης. Λαμβάνοντας
υπόψη τη χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων χρηματοοικονομικής υλοποίησης του
ΕΠΕΔΒΜ, ήτοι στοιχεία προσκλήσεων, εντάξεων πράξεων, νομικών δεσμεύσεων και
δαπανών συγκριτικά για τις περιόδους έως 31/12/2010, 30/06/2011 και έως 30/11/2011,
διαφαίνεται ότι η τάση αυτή προβλέπεται όχι μόνο να συνεχισθεί αλλά και να ενταθεί μέχρι
και την ολοκλήρωση του Προγράμματος με αποτέλεσμα την πλήρη επίτευξη των
χρηματοδοτικών στόχων του.
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Διάγραμμα 3.8-3 Χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων χρηματοοικονομικής υλοποίησης
111,15%

82,71%
76,04%

80,52%

58,39%
52,80%

52,65%
36,01%
26,12%

21,33%

14,83%

προσκλήσεις

εντάξεις πράξεων
30/11/2011

νομικές δεσμεύσεις
30/6/2011

10,76%

δαπάνες

31/12/2010

Με βάση την εξέλιξη των βασικών στοιχείων χρηματοοικονομικής υλοποίησης του
Προγράμματος κατά την περίοδο αναφοράς στην οποία βασίστηκε η παρούσα έκθεση
δύναται με ακρίβεια να εκτιμηθεί ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των
πόρων του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης (2015).

3.8.5

Συμβολή των ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ στην επίτευξη των
ποσοτικών στόχων του ΕΣΠΑ (Αξ. Ερ. Γ5)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Γ5
«Πώς οι ποσοτικοί στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ συνέβαλλαν έως τώρα στην επίτευξη των ποσοτικών
στόχων του ΕΣΠΑ; Πόσο αποτελεσματική κρίνεται η συμβολή αυτή;» μέσω της αξιολόγησης
της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Το ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων των δεικτών
στους δείκτες του ΕΣΠΑ, εκ των οποίων οι εξής τέσσερις (4) αποτελούν και δείκτες του
ΕΠΕΔΒΜ:


Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα διαβίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)



Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται



Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο σε ΤΠΕ



Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται

Στον ακόλουθο πίνακα συστηματοποιούνται τα αποτελέσματα συνεισφοράς των ΑΠ και των
ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στους Δείκτες ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 3.8-10
Δείκτες ΕΣΠΑ

Δημόσιες Δαπάνες για
την
Παιδεία
ως
Ποσοστό του ΑΕΠ
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό του γενικού
πληθυσμού
25-64
ετών που συμμετέχει
σε προγράμματα διαβίου
μάθησης
(τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό
του
πληθυσμού ηλικίας
18-24
που
έχει
ολοκληρώσει
μόνο
τον
υποχρεωτικό
κύκλο σπουδών και
δεν βρίσκεται σε
σπουδές ή κατάρτιση
(Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό πληθυσμού
ηλικίας 20-24 ετών
απόφοιτοι
του
δεύτερου
κύκλου
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(Λύκεια,ΤΕΕ) (Δείκτης
Λισσαβόνας)*
Ποσοστό τμημάτων
ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης
που
αξιολογούνται
Ποσοστό
εκπαιδευτικού
προσωπικού
εκπαιδευμένο
&
πιστοποιημένο σε ΤΠΕ
Αριθμός
προγραμμάτων
σπουδών (α’ βάθμιας.
Β’ βάθμιας,) που
αναμορφώνονται
Αριθμός Συμμετοχών
σε δράσεις δια-βίου
μάθησης

Συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στους δείκτες του ΕΣΠΑ
ΑΠ/ΕΣ του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες ΕΣΠΑ

Παρατηρήσεις

Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5
ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1

Τιμή Στόχου 2013

5%

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

6%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,

10%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5,
3.1.,3.3., 3.4, 3.5,
ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2

86%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.2, 2.2, 3.2

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

100%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

75%

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1, 2.1, 3.1

Υποστηρίζεται από
αντίστοιχο δείκτη
του ΕΠΕΔΒΜ

600

ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1
ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5

Στο
δείκτη
συνεισφέρουν το
ΕΠΕΔΒΜ
«Εκπαίδευση
και
Δια
–
Βίου
Μάθηση»,
το
ΕΠΕΔΒΜ «Βελτίωση
της
Διοικητικής
Ικανότητας
της
Δημόσιας Διοίκησης
2007-13»
και
ΕΠΕΔΒΜ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού».

1.300.000
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Αριθμός
ωφελουμένων
ευπαθών κοινωνικά
ομάδων
από
ενέργειες / δράσεις
του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.4, 2.4, 3.4

Στο
δείκτη
συνεισφέρουν το
ΕΠΕΔΒΜ
«Εκπαίδευση
και
Δια
–
Βίου
Μάθηση» και το
ΕΠΕΔΒΜ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού».

175.000

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν
αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και
κοινωνική συγκυρία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει στην επίτευξη
των δεικτών του ΕΣΠΑ, μέσω των ακόλουθων δεικτών:


«Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται», ο οποίος
παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 66% σε σχέση με την τιμή στόχου 100% (2013)



«Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο σε ΤΠΕ», ο
οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 39% σε σχέση με την τιμή στόχου 75% (2013)



«Αριθμός Συμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης», ο οποίος παρουσιάζει τιμή
υλοποίησης 154.822 συμμετοχές σε σχέση με την τιμή στόχου 1.300.000 (2013).

3.8.6

Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων βάσει των διατιθέμενων πόρων (Αξ. Ερ. Γ6)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα «Γ6.
Εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν οι ποιοτικοί (Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί) και
ποσοτικοί στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ με τους διατιθέμενους πόρους;» μέσω της αξιολόγησης της
αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Επισημαίνεται ότι ως έννοια, η “οικονομικότητα υλοποίησης του Προγράμματος”
αναφέρεται στην επάρκεια ή μη των διατιθέμενων πόρων για την ολοκλήρωση του
προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου των πράξεων και για τη δυνατότητα των
τεθέντων αναπτυξιακών του στόχων.
Η εκτίμηση της ανάλυσης της οικονομικότητας υλοποίησης του Προγράμματος
πραγματοποιείται με βάση τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους ανά δείκτη εκροών
του Προγράμματος σε σχέση με την προγραμματική στοχοθεσία των επιχειρησιακών
δεικτών του. Η εκτίμηση του Προγραμματικού Μοναδιαίου Κόστους πραγματοποιείται
αντίστοιχα βάσει προϋπολογισμού ανά δείκτη εκροών για το σύνολο των πράξεων. Αν ήταν
δυνατή η εκτίμηση του μοναδιαίου αυτού κόστους, τότε θα ήταν δυνατό:
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να υπολογισθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την επίτευξη των στόχων 2015 και
να

συγκριθεί

με

τους

διαθέσιμους

προγραμματικούς

πόρους

ανά

άξονα

προτεραιότητας οπότε και να αποτιμηθεί η επάρκεια ή η έλλειψη πόρων


να επανεκτιμηθεί η στοχοθεσία του συνόλου του Προγράμματος για το 2015 με
δεδομένο ότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι.

Για την πραγματοποίηση των δύο παραπάνω προσεγγίσεων απαιτούνταν στοιχεία
προγραμματικής κατανομής ανά δείκτη εκροών.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, η εκτίμηση της
οικονομικότητας υλοποίησης του Προγράμματος είναι ανέφικτη καθώς δεν είναι δυνατός ο
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους. Ο ΣΑ επεχείρησε να προσεγγίσει το πρόβλημα αυτό
αξιοποιώντας την φαινόμενη κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά δείκτη εκροών
δηλ. την ποσοστιαία κατανομή των προϋπολογισμών ενταγμένων πράξεων ανά δείκτη
εκροών, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως τη στιγμή ελέγχου. Με την παραδοχή ότι η
κατανομή αυτή παραμένει σταθερή για τον υπόλοιπο χρόνο υλοποίησης του
Προγράμματος, ο ΣΑ επεχείρησε να εκτιμήσει την ενδεχόμενη επάρκεια ή έλλειψη πόρων
ανά κατηγορία πράξης ή άξονα προτεραιότητας. Η προτεινόμενη αυτή προσέγγιση ωστόσο
παρουσιάζει δύο επισφάλειες οι οποίες οφείλουν να ληφθούν υπόψη για την κατανόηση
και αξιοποίηση των εκτιμήσεων. Οι επισφάλειες αυτές είναι οι ακόλουθες:


Η φαινόμενη κατανομή των πόρων ανά δείκτη εκροών δύναται να αποκλίνει σημαντικά
από την πραγματική κατανομή δεδομένου ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία
υλοποίησης την παρούσα στιγμή ελέγχου



Η φαινόμενη κατανομή πόρων ανά δείκτη εκροών δύναται να μην διατηρείται σταθερή
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

Για τους παραπάνω λόγους και όπως ήδη έχει προαναφερθεί, στην παρούσα έκθεση του ΣΑ
δεν ήταν εφικτή η ακριβής εκτίμηση της οικονομικότητας υλοποίησης του προγράμματος.
Κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατή ούτε η εκτίμηση των απαιτούμενων εφεξής πόρων για την
επίτευξη των προγραμματικών στόχων του Προγράμματος.
Επιπρόσθετο σημαντικό πρόβλημα για τον ΣΑ απετέλεσε το γεγονός ότι κατά τη στιγμή
ελέγχου δεν υπήρχαν διαχειριστικώς ολοκληρωμένες πράξεις οι οποίες θα επέτρεπαν τη
μέτρηση του απολογιστικού μοναδιαίου κόστους (δηλ. του πηλίκου των τελικών πληρωμών
προς τις τελικά πραγματοποιηθείσες εκροές) για ορισμένους δείκτες εκροών. Εάν είχε
υπολογισθεί το απολογιστικό μοναδιαίο κόστος θα μπορούσε να συγκριθεί με το
προγραμματικό μοναδιαίο κόστος και να σχολιασθεί η οικονομικότητα της υλοποίησης δηλ.
η αποδοτικότητα της υλοποίησης καθώς και η αξιοπιστία του σχεδιασμού.
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Ωστόσο, μία σημαντική παράμετρος αποτίμησης της δυνατότητας επίτευξης των
ποσοστικών στόχων βάσει των διατιθέμενων πόρων αποτελεί η υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων (υπερδέσμευση) σε συγκεκριμένες κατηγορίες
πράξεων σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της κατηγορίας πράξης. Η απόκλιση
αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας δεδομένου ότι επιβάλλει την ανακατανομή των πόρων
τόσο στο εσωτερικό των αξόνων προτεραιότητας όσο και μεταξύ τους.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων στις οποίες
παρατηρείται υπερδέσμευση. Το ποσοστό υπερδέσμευσης κυμαίνεται από 0,15 % (ΚΠ
4.3.4.4

Θυρίδες

Επιχειρηματικότητας

για

την

ενθάρρυνση

της

νεανικής

επιχειρηματικότητας) έως και 758,08% (ΚΠ 3.5.1.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT).
Σημαντικό

επίσης

στοιχείο

αποτελεί

η

συνολική

υπερδέσμευση

των

αξόνων

προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3 στους οποίους το ποσοστό υπεδέσμευσης ανέρχεται σε
15,17%, 41,96% και 103,79% αντίστοιχα και ως εκ τούτου απαιτείται η λήψη μέτρων για την
μεταφορά πόρων προς τους άξονες αυτούς.

Πίνακας 3.8-11 Υπερδέσμευση
προτεραιότητας

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε

επίπεδο

κατηγορίας

πράξης

και

άξονα

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΕΔΕΣΜΕΥΣΗ

% ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1.1.1.1

55.041.596,04

69.080.900,80

125,51%

14.039.304,77

25,51%

1.1.1.3

4.585.968,58

6.290.014,00

137,16%

1.704.045,42

37,16%

1.1.1.4

29.808.795,75

35.174.527,14

118,00%

5.365.731,39

18,00%

1.1.2.2

2.292.984,29

3.320.730,00

144,82%

1.027.745,71

44,82%

1.2.1.1

2.292.984,29

2.945.880,00

128,47%

652.895,71

28,47%

1.2.2.1

5.273.863,86

6.116.890,50

115,98%

843.026,64

15,98%

1.2.2.2

4.585.968,58

5.819.928,00

126,91%

1.233.959,42

26,91%

1.3.1.2

25.681.424,03

29.159.397,01

113,54%

3.477.972,97

13,54%

1.3.1.3

5.961.759,15

8.795.304,00

147,53%

2.833.544,85

47,53%

1.3.2.1

1.146.492,14

1.984.500,00

173,09%

838.007,86

73,09%

1.4.1.1

917.193,72

1.262.746,17

137,67%

345.552,45

37,67%

1.4.3.1

18.343.874,31

24.612.209,28

134,17%

6.268.334,97

34,17%

1.5.1.1

36.687.748,62

69.510.390,00

189,46%

32.822.641,38

89,46%

1.5.1.2

4.585.968,58

22.497.490,00

490,57%

17.911.521,42

390,57%

1.5.2.1

6.557.935,07

9.848.488,00

150,18%

3.290.552,93

50,18%

1.5.4.1

458.596,86

929.901,50

202,77%

471.304,64

102,77%

372.853.699,89

115,17%

49.120.204,89

15,17%

ΑΠ1

323.733.495,00
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2.1.1.1

60.828.172,36

101.424.862,02

166,74%

40.596.689,66

66,74%

2.1.1.4

32.942.623,33

48.592.250,77

147,51%

15.649.627,44

47,51%

2.1.1.5

7.602.143,85

11.589.679,94

152,45%

3.987.536,09

52,45%

2.1.2.2

2.534.047,95

3.938.943,00

155,44%

1.404.895,05

55,44%

2.1.3.1

10.136.191,80

23.500.000,00

231,84%

13.363.808,20

131,84%

2.2.1.1

2.534.047,95

3.494.308,00

137,89%

960.260,05

37,89%

2.2.2.1

5.828.310,28

7.255.658,55

124,49%

1.427.348,27

24,49%

2.2.2.2

5.068.095,90

5.176.792,00

102,14%

108.696,10

2,14%

2.3.1.2

28.381.337,03

34.587.937,81

121,87%

6.206.600,78

21,87%

2.3.1.3

6.588.524,67

10.432.706,40

158,35%

3.844.181,73

58,35%

2.3.1.4

4.561.286,31

5.250.447,78

115,11%

689.161,47

15,11%

2.3.2.1

1.267.023,97

2.353.950,00

185,79%

1.086.926,03

85,79%

2.4.1.1

1.013.619,18

1.497.828,85

147,77%

484.209,67

47,77%

2.4.1.3

17.738.335,64

22.200.000,00

125,15%

4.461.664,36

25,15%

2.4.2.1

51.694.578,16

65.000.000,00

125,74%

13.305.421,84

25,74%

2.4.2.2

10.136.191,80

19.230.000,00

189,72%

9.093.808,20

89,72%

2.5.1.1

40.544.767,18

82.265.850,00

202,90%

41.721.082,82

102,90%

2.5.1.2

5.068.095,90

22.030.595,00

434,69%

16.962.499,10

334,69%

2.5.2.1

7.247.377,13

7.928.082,00

109,39%

680.704,87

9,39%

2.5.4.1

506.809,59

1.055.074,65

208,18%

548.265,06

108,18%

141,96%

150.135.320,73

41,96%

ΑΠ2

357.767.911,00

507.903.231,73

3.1.1.1

4.151.978,60

11.264.781,75

271,31%

7.112.803,15

171,31%

3.1.1.3

345.935,52

1.023.246,00

295,79%

677.310,48

195,79%

3.1.1.4

2.248.580,91

8.145.424,49

362,25%

5.896.843,58

262,25%

3.1.2.2

172.967,76

270.327,00

156,29%

97.359,24

56,29%

3.2.1.1

172.967,76

239.812,00

138,65%

66.844,24

38,65%

3.2.2.1

397.825,85

497.950,95

125,17%

100.125,10

25,17%

3.2.2.2

345.935,52

703.000,00

203,22%

357.064,48

103,22%

3.3.1.2

1.937.238,94

2.373.746,83

122,53%

436.507,89

22,53%

3.3.1.3

449.716,18

715.989,60

159,21%

266.273,42

59,21%

3.3.1.4

311.341,97

843.369,00

270,88%

532.027,03

170,88%

3.3.1.5

311.341,97

436.541,50

140,21%

125.199,53

40,21%

3.3.2.1

86.483,88

161.550,00

186,80%

75.066,12

86,80%

3.4.1.1

69.187,10

102.794,98

148,58%

33.607,88

48,58%

3.4.1.3

1.210.774,34

2.600.000,00

214,74%

1.389.225,66

114,74%

3.4.2.1

3.528.542,35

7.000.000,00

198,38%

3.471.457,65

98,38%

3.4.2.2

691.871,05

700.000,00

101,17%

8.128,95

1,17%

3.4.3.1

1.383.742,10

2.309.906,60

166,93%

926.164,50

66,93%

3.5.1.1

2.767.484,20

5.695.722,50

205,81%

2.928.238,30

105,81%

3.5.1.2

345.935,52

2.968.415,00

858,08%

2.622.479,48

758,08%

3.5.2.1

494.687,80

1.105.362,00

223,45%

610.674,20

123,45%
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3.5.4.1
ΑΠ3

34.593,55
24.420.341,00

108.302,85
49.767.406,67

313,07%

73.709,30

213,07%

203,79%

25.347.065,67

103,79%

4.3.1.3

14.465.074,62

14.700.000,00

101,62%

234.925,38

1,62%

4.3.3.1

4.560.176,07

5.216.160,82

114,39%

655.984,75

14,39%

4.3.4.4

2.753.845,71

2.757.895,57

100,15%

4.049,86

0,15%

5.1.2.1

26.930.311,14

27.252.809,61

101,20%

322.498,47

1,20%

5.3.1.1

37.193.020,73

37.768.640,62

101,55%

575.619,89

1,55%

5.3.1.3

14.234.034,70

19.125.000,00

134,36%

4.890.965,30

34,36%

5.3.3.1

4.487.339,75

5.068.526,60

112,95%

581.186,85

12,95%

6.1.2.1

1.515.258,02

1.802.330,10

118,95%

287.072,08

18,95%

6.3.1.1

2.092.698,54

2.360.470,11

112,80%

267.771,57

12,80%

6.3.1.2

690.367,77

1.051.989,34

152,38%

361.621,57

52,38%

6.3.1.3

800.890,68

1.400.000,00

174,81%

599.109,32

74,81%

6.3.1.4

263.343,71

485.790,55

184,47%

222.446,84

84,47%

6.3.3.1

252.484,18

476.175,23

188,60%

223.691,05

88,60%

6.3.4.4

152.472,73

652.640,95

428,04%

500.168,22

328,04%

7.1.2.2

7.777.418,92

9.842.500,00

126,55%

2.065.081,08

26,55%

7.1.3.1

12.327.529,21

26.549.790,00

215,37%

14.222.260,79

115,37%

8.1.2.2

7.894.841,26

12.416.949,00

157,28%

4.522.107,74

57,28%

8.1.2.3

2.444.071,96

7.217.660,00

295,31%

4.773.588,04

195,31%

8.1.5.1

1.888.778,81

2.100.000,00

111,18%

211.221,19

11,18%

9.1.1.1

727.733,15

2.068.000,00

284,17%

1.340.266,85

184,17%

9.1.1.2

554.829,55

1.700.000,00

306,40%

1.145.170,45

206,40%

9.1.1.3

177.256,16

570.000,00

321,57%

392.743,84

221,57%

9.1.1.4

146.725,41

606.000,00

413,02%

459.274,59

313,02%

9.1.2.2

478.739,83

891.551,00

186,23%

412.811,17

86,23%

9.1.5.1

114.534,75

314.000,00

274,15%

199.465,25

174,15%

9.2.1.1

508.397,98

888.794,96

174,82%

380.396,98

74,82%

10.1.1.4

17.252.493,10

17.384.450,00

100,76%

131.956,90

0,76%

11.1.1.1

15.178.369,29

16.142.280,00

106,35%

963.910,71

6,35%

11.1.1.4

17.691.670,70

20.576.349,00

116,31%

2.884.678,30

16,31%

12.1.1.1

820.048,88

1.105.720,00

134,84%

285.671,12

34,84%

13.1.1.9

134.762,12

210.850,00

156,46%

76.087,88

56,46%

14.1.1.1

184.661,35

189.525,00

102,63%

4.863,65

2,63%

14.1.1.2

342.942,51

351.975,00

102,63%

9.032,49

2,63%

14.1.1.9

158.281,16

270.750,00

171,06%

112.468,84

71,06%

15.1.1.1

8.116,18

12.880,01

158,70%

4.763,83

58,70%

15.1.1.2

15.072,90

23.920,00

158,70%

8.847,10

58,70%

15.1.1.5

86.908,23

125.807,31

144,76%

38.899,08

44,76%

15.1.1.6

112.397,48

157.779,56

140,38%

45.382,07

40,38%

15.1.1.9

6.956,72

18.400,00

264,49%

11.443,28

164,49%
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15.1.1.10

23.189,08

23.920,00

103,15%

730,92

3,15%

15.2.1.1

139.134,50

210.047,04

150,97%

70.912,54

50,97%

Αξιοσημείωτο στοιχείο επίσης αποτελεί η υπερδέσμευση πόρων σε δεκατρείς (13)
κατηγορίες πράξεων, στις οποίες η απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας
δαπάνης υπερβαίνει το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (κατηγορίες πράξεις
1.1.1.3, 2.4.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.4.1.3, 3.4.2.1, 6.3.1.3, 6.3.4.4, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3,
9.1.1.4, 9.1.5.1).

3.8.7

Αποτίμηση επίτευξης της δυνατότητας επίτευξης των ποσοτικών
στόχων μέσω πιθανών τροποποιήσεων της κατανομής πόρων του
ΕΠΕΔΒΜ (Αξ. Ερ. Γ7)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα «Γ7.
Πώς πιθανές τροποποιήσεις της αρχικής κατανομής πόρων του ΕΠΕΔΒΜ στους κωδικούς
θέματος προτεραιότητας επηρεάζουν την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σε όρους
αποδοτικότητας και τις δεσμεύσεις του ΕΣΠΑ σχετικά με το earmarking;» μέσω της
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ είναι καθοριστική στην προτεραιότητα για τη
«Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου» για τις Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Σε όρους
χρηματοδοτικής προσπάθειας (earmarking) η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στις κατηγορίες παρέμβασης της προτεραιότητας αυτής
εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 3.8-12 Συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την
απασχόληση (earmarking)

Ποσό

Κωδικός

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο

72

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου
να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να
βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης
/κατάρτισης προς την αγορά εργασίας,
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73

74

και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του
εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία
καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία
βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.
Μέτρα για την αύξηση δια βίου
συμμετοχής στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις
για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης
από το σχολείο, του διαχωρισμού στα
γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις
φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης
στα αντικείμενα και στην ποιότητα της
υποχρεωτικής /επαγγελματικής και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας,
ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω
δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα
στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα
και τις επιχειρήσεις.

367.171.475

11.527.581

378.699.056

273.188.492

8.576.926

281.765.418

8.375.544

262.956

8.638.500

12.563.316

394.433

12.957.749

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

Τεχνική βοήθεια
85
86

Προετοιμασία, εφαρμογή
παρακολούθηση και επιθεώρηση
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες
και επικοινωνία

Σύνολο

Η κατανομή των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά στόχο είναι εκείνη που
υπαγορεύεται από το ΕΣΠΑ, και αναφέρεται στη χρηματοδοτική κατανομή των ΕΠΕΔΒΜ
ανά στόχο «Σύγκλισης» και «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης».
Σημειώνεται ότι η κατανομή των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά στόχο είναι
δεσμευτική και δύναται να υπάρξει μεταφορά πόρων μεταξύ των στόχων στη διάρκεια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς να δρομολογηθεί αναθεώρηση του
Προγράμματος.
Στην περίπτωση που υπάρξουν πιθανές τροποποιήσεις της αρχικής κατανομής πόρων του
ΕΠΕΔΒΜ στους κωδικούς θέματος προτεραιότητας, η αύξηση των πόρων θα προκαλέσει
μείωση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων σε όρους αποδοτικότητας ενώ
αντίθετα η μείωση των πόρων θα επιφέρει αύξηση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών
στόχων σε όρους αποδοτικότητας.

3.8.8

Εντοπισμός

προβλημάτων

αποδοτικότητας,

υπερβάσεων

προϋπολογισμών, μοναδιαίου κόστους (Αξ. Ερ. Γ8)
Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα «Γ8.
Πού εντοπίζονται προβλήματα αποδοτικότητας, υπερβάσεων του προϋπολογισμού και του
μοναδιαίου κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του;» μέσω της αξιολόγησης
της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων στις οποίες
παρατηρείται υπερδέσμευση. Το ποσοστό υπερδέσμευσης κυμαίνεται από 0,15 % (ΚΠ
4.3.4.4

Θυρίδες

Επιχειρηματικότητας

για

την

ενθάρρυνση

της

νεανικής

επιχειρηματικότητας) έως και 758,08% (ΚΠ 3.5.1.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT).
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση που παρουσιάζουν οι ΑΠ1,2,3 όπου στον
ΑΠ3 το ποσοστό υπερδέσμευσης ανέρχεται σε 103,79%.
Πίνακας 3.8-13 Υπερδέσμευση σε επίπεδο κατηγορίας πράξης και άξονα προτεραιότητας

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΕΔΕΣΜΕΥΣΗ

% ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1.1.1.1

55.041.596,04

69.080.900,80

125,51%

14.039.304,77

25,51%

1.1.1.3

4.585.968,58

6.290.014,00

137,16%

1.704.045,42

37,16%

1.1.1.4

29.808.795,75

35.174.527,14

118,00%

5.365.731,39

18,00%

1.1.2.2

2.292.984,29

3.320.730,00

144,82%

1.027.745,71

44,82%

1.2.1.1

2.292.984,29

2.945.880,00

128,47%

652.895,71

28,47%

1.2.2.1

5.273.863,86

6.116.890,50

115,98%

843.026,64

15,98%

1.2.2.2

4.585.968,58

5.819.928,00

126,91%

1.233.959,42

26,91%

1.3.1.2

25.681.424,03

29.159.397,01

113,54%

3.477.972,97

13,54%

1.3.1.3

5.961.759,15

8.795.304,00

147,53%

2.833.544,85

47,53%

1.3.2.1

1.146.492,14

1.984.500,00

173,09%

838.007,86

73,09%

1.4.1.1

917.193,72

1.262.746,17

137,67%

345.552,45

37,67%

1.4.3.1

18.343.874,31

24.612.209,28

134,17%

6.268.334,97

34,17%

1.5.1.1

36.687.748,62

69.510.390,00

189,46%

32.822.641,38

89,46%

1.5.1.2

4.585.968,58

22.497.490,00

490,57%

17.911.521,42

390,57%

1.5.2.1

6.557.935,07

9.848.488,00

150,18%

3.290.552,93

50,18%

1.5.4.1

458.596,86

929.901,50

202,77%

471.304,64

102,77%

372.853.699,89

115,17%

49.120.204,89

15,17%

ΑΠ1

323.733.495,00

2.1.1.1

60.828.172,36

101.424.862,02

166,74%

40.596.689,66

66,74%

2.1.1.4

32.942.623,33

48.592.250,77

147,51%

15.649.627,44

47,51%

2.1.1.5

7.602.143,85

11.589.679,94

152,45%

3.987.536,09

52,45%

2.1.2.2

2.534.047,95

3.938.943,00

155,44%

1.404.895,05

55,44%

2.1.3.1

10.136.191,80

23.500.000,00

231,84%

13.363.808,20

131,84%

2.2.1.1

2.534.047,95

3.494.308,00

137,89%

960.260,05

37,89%

2.2.2.1

5.828.310,28

7.255.658,55

124,49%

1.427.348,27

24,49%

2.2.2.2

5.068.095,90

5.176.792,00

102,14%

108.696,10

2,14%

2.3.1.2

28.381.337,03

34.587.937,81

121,87%

6.206.600,78

21,87%

2.3.1.3

6.588.524,67

10.432.706,40

158,35%

3.844.181,73

58,35%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 308 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"
2.3.1.4

4.561.286,31

5.250.447,78

115,11%

689.161,47

15,11%

2.3.2.1

1.267.023,97

2.353.950,00

185,79%

1.086.926,03

85,79%

2.4.1.1

1.013.619,18

1.497.828,85

147,77%

484.209,67

47,77%

2.4.1.3

17.738.335,64

22.200.000,00

125,15%

4.461.664,36

25,15%

2.4.2.1

51.694.578,16

65.000.000,00

125,74%

13.305.421,84

25,74%

2.4.2.2

10.136.191,80

19.230.000,00

189,72%

9.093.808,20

89,72%

2.5.1.1

40.544.767,18

82.265.850,00

202,90%

41.721.082,82

102,90%

2.5.1.2

5.068.095,90

22.030.595,00

434,69%

16.962.499,10

334,69%

2.5.2.1

7.247.377,13

7.928.082,00

109,39%

680.704,87

9,39%

2.5.4.1

506.809,59

1.055.074,65

208,18%

548.265,06

108,18%

141,96%

150.135.320,73

41,96%

ΑΠ2

357.767.911,00

507.903.231,73

3.1.1.1

4.151.978,60

11.264.781,75

271,31%

7.112.803,15

171,31%

3.1.1.3

345.935,52

1.023.246,00

295,79%

677.310,48

195,79%

3.1.1.4

2.248.580,91

8.145.424,49

362,25%

5.896.843,58

262,25%

3.1.2.2

172.967,76

270.327,00

156,29%

97.359,24

56,29%

3.2.1.1

172.967,76

239.812,00

138,65%

66.844,24

38,65%

3.2.2.1

397.825,85

497.950,95

125,17%

100.125,10

25,17%

3.2.2.2

345.935,52

703.000,00

203,22%

357.064,48

103,22%

3.3.1.2

1.937.238,94

2.373.746,83

122,53%

436.507,89

22,53%

3.3.1.3

449.716,18

715.989,60

159,21%

266.273,42

59,21%

3.3.1.4

311.341,97

843.369,00

270,88%

532.027,03

170,88%

3.3.1.5

311.341,97

436.541,50

140,21%

125.199,53

40,21%

3.3.2.1

86.483,88

161.550,00

186,80%

75.066,12

86,80%

3.4.1.1

69.187,10

102.794,98

148,58%

33.607,88

48,58%

3.4.1.3

1.210.774,34

2.600.000,00

214,74%

1.389.225,66

114,74%

3.4.2.1

3.528.542,35

7.000.000,00

198,38%

3.471.457,65

98,38%

3.4.2.2

691.871,05

700.000,00

101,17%

8.128,95

1,17%

3.4.3.1

1.383.742,10

2.309.906,60

166,93%

926.164,50

66,93%

3.5.1.1

2.767.484,20

5.695.722,50

205,81%

2.928.238,30

105,81%

3.5.1.2

345.935,52

2.968.415,00

858,08%

2.622.479,48

758,08%

3.5.2.1

494.687,80

1.105.362,00

223,45%

610.674,20

123,45%

3.5.4.1

34.593,55

108.302,85

313,07%

73.709,30

213,07%

203,79%

25.347.065,67

103,79%

ΑΠ3

24.420.341,00

49.767.406,67

4.3.1.3

14.465.074,62

14.700.000,00

101,62%

234.925,38

1,62%

4.3.3.1

4.560.176,07

5.216.160,82

114,39%

655.984,75

14,39%

4.3.4.4

2.753.845,71

2.757.895,57

100,15%

4.049,86

0,15%

5.1.2.1

26.930.311,14

27.252.809,61

101,20%

322.498,47

1,20%

5.3.1.1

37.193.020,73

37.768.640,62

101,55%

575.619,89

1,55%

5.3.1.3

14.234.034,70

19.125.000,00

134,36%

4.890.965,30

34,36%

5.3.3.1

4.487.339,75

5.068.526,60

112,95%

581.186,85

12,95%

6.1.2.1

1.515.258,02

1.802.330,10

118,95%

287.072,08

18,95%
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6.3.1.1

2.092.698,54

2.360.470,11

112,80%

267.771,57

12,80%

6.3.1.2

690.367,77

1.051.989,34

152,38%

361.621,57

52,38%

6.3.1.3

800.890,68

1.400.000,00

174,81%

599.109,32

74,81%

6.3.1.4

263.343,71

485.790,55

184,47%

222.446,84

84,47%

6.3.3.1

252.484,18

476.175,23

188,60%

223.691,05

88,60%

6.3.4.4

152.472,73

652.640,95

428,04%

500.168,22

328,04%

7.1.2.2

7.777.418,92

9.842.500,00

126,55%

2.065.081,08

26,55%

7.1.3.1

12.327.529,21

26.549.790,00

215,37%

14.222.260,79

115,37%

8.1.2.2

7.894.841,26

12.416.949,00

157,28%

4.522.107,74

57,28%

8.1.2.3

2.444.071,96

7.217.660,00

295,31%

4.773.588,04

195,31%

8.1.5.1

1.888.778,81

2.100.000,00

111,18%

211.221,19

11,18%

9.1.1.1

727.733,15

2.068.000,00

284,17%

1.340.266,85

184,17%

9.1.1.2

554.829,55

1.700.000,00

306,40%

1.145.170,45

206,40%

9.1.1.3

177.256,16

570.000,00

321,57%

392.743,84

221,57%

9.1.1.4

146.725,41

606.000,00

413,02%

459.274,59

313,02%

9.1.2.2

478.739,83

891.551,00

186,23%

412.811,17

86,23%

9.1.5.1

114.534,75

314.000,00

274,15%

199.465,25

174,15%

9.2.1.1

508.397,98

888.794,96

174,82%

380.396,98

74,82%

10.1.1.4

17.252.493,10

17.384.450,00

100,76%

131.956,90

0,76%

11.1.1.1

15.178.369,29

16.142.280,00

106,35%

963.910,71

6,35%

11.1.1.4

17.691.670,70

20.576.349,00

116,31%

2.884.678,30

16,31%

12.1.1.1

820.048,88

1.105.720,00

134,84%

285.671,12

34,84%

13.1.1.9

134.762,12

210.850,00

156,46%

76.087,88

56,46%

14.1.1.1

184.661,35

189.525,00

102,63%

4.863,65

2,63%

14.1.1.2

342.942,51

351.975,00

102,63%

9.032,49

2,63%

14.1.1.9

158.281,16

270.750,00

171,06%

112.468,84

71,06%

15.1.1.1

8.116,18

12.880,01

158,70%

4.763,83

58,70%

15.1.1.2

15.072,90

23.920,00

158,70%

8.847,10

58,70%

15.1.1.5

86.908,23

125.807,31

144,76%

38.899,08

44,76%

15.1.1.6

112.397,48

157.779,56

140,38%

45.382,07

40,38%

15.1.1.9

6.956,72

18.400,00

264,49%

11.443,28

164,49%

15.1.1.10

23.189,08

23.920,00

103,15%

730,92

3,15%

15.2.1.1

139.134,50

210.047,04

150,97%

70.912,54

50,97%

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση πόρων σε δεκατρείς (13) κατηγορίες
πράξεων, στις οποίες η απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
υπερβαίνει το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (κατηγορίες πράξεις 1.1.1.3,
2.4.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.4.1.3, 3.4.2.1, 6.3.1.3, 6.3.4.4, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4,
9.1.5.1).
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3.8.9

Αξιολόγηση της οικονομικής προόδου του ΕΠΕΔΒΜ κατά την περίοδο
αναφοράς (Αξ. Ερ. Γ9)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα «Γ9.
Πώς αξιολογείται η οικονομική πρόοδος του ΕΠΕΔΒΜ έως τώρα;» μέσω της αξιοποίησης
των στοιχείων της χρηματοοικονομικής πορείας του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και μέσω της
αξιολόγησης της αποδοτικότητάς του.
Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» μέχρι τις 30/11/2011 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης τεσσάρων
βασικών οικονομικών μεγεθών ως ακολούθως:


Το ποσοστό ενεργοποίησης (προσκλήσεις) ανέρχεται στο 111,15%,



το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 81%,



το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 53%,



το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 21,33%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως:


ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.883,048 Μ€,



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.364,051 Μ€,



οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 891,917 Μ€,



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 361,424 Μ€.

Για την πιο αποτελεσματική κατανόηση των όρων που σχετίζονται με την απορρόφηση
χρησιμοποιούνται οι εξής δυο διακριτές έννοιες:


Η έννοια των «προγραμματικών δημοσίων δαπανών» (Π.Δ.Δ.) που αναφέρονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος



Η έννοια της «Δημόσιας Δαπάνης» (Δ.Δ.) των ενταγμένων Πράξεων η οποία
ενδεχομένως και να μην ταυτίζεται με τις Π.Δ.Δ. καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις
υπερβαίνει τον αρχικά ο εγκεκριμένο προϋπολογισμό (υπερδέσμευση).

Ειδικότερα την συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς (μέχρι και 31/11/2011) το Πρόγραμμα
παρουσιάζει 21,33% απορρόφηση επί της συνολικής προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
(συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2-2, η
δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων (εφεξής καλούμενη υλοποιούμενο τμήμα του
Προγράμματος) αντιστοιχεί στο 80,52%. Η απορρόφηση επί της δημόσιας δαπάνης των
ενταγμένων πράξεων είναι 26,50%.
Το Διάγραμμα 3.7 4 παρουσιάζει την απορρόφηση των αξόνων προτεραιότητας του
Προγράμματος επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης και επί της δημόσιας δαπάνης
των ενταγμένων έργων. Μεγαλύτερη απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας
δαπάνης παρουσιάζει ο ΑΠ3 με 76,12%, ενώ την μεγαλύτερη απορρόφηση επί του
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υλοποιούμενου τμήματος παρουσιάζει ο ΑΠ3 με 76,12% ΑΠ9 με 60,01%. Σημαντική
χρηματοοικονομική υλοποίηση παρουσιάζει και ο ΑΠ2 με 40,42% απορρόφηση επί
προγραμματικού και 28,47 % επί υλοποιούμενου τμήματος.
Σε επίπεδο κατηγορίας πράξης (βλ. Πίνακα 3.8 14) τη μεγαλύτερη απορρόφηση επί του
υλοποιούμενου παρουσιάζουν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ): η κατηγορία πράξης
8.1.1.2 «ΚΕΕ» με 99,91% και 7.1.1.2 «ΚΕΕ» με 99,90%. Εξίσου μεγάλη απορρόφηση επί του
υλοποιούμενου παρουσιάζει το «Ολοήμερο Σχολείο»: η κατηγορία πράξης 2.4.2.1
«Ολοήμερα Σχολεία» με 99,32% % και η κατηγορία πράξης 1.4.2.1 «Ολοήμερα Σχολεία» με
98,38%. Στους άξονες 4,5 μεγάλη απορρόφηση επί του υλοποιούμενου παρουσιάζουν οι
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας: η
κατηγορία πράξης 5.3.3.4 «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας» με 98,97% και 4.3.3.4 «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας» με 98,96%.
Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η υπερδέσμευση πόρων σε δεκατρείς (13) κατηγορίες
πράξεων, στις οποίες η απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης
υπερβαίνει το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (κατηγορίες πράξεις 1.1.1.3,
2.4.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.4.1.3, 3.4.2.1, 6.3.1.3, 6.3.4.4, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4,
9.1.5.1).
Διάγραμμα 3.8-4 Χρηματοοικονομική υλοποίηση (απορρόφηση) του ΕΠΕΔΒΜ σε
επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας

Η απορρόφηση στο επίπεδο του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από έντονη ομαδοποίηση
των κατηγοριών πράξεων που έχουν απορροφήσεις κυμαινόμενες μεταξύ 80 και 100%.
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Ανάλογη ομαδοποίηση παρατηρείται και για τις κατηγορίες πράξεων που παρουσιάζουν
απορρόφηση που κυμαίνεται μεταξύ 0% και 20%.
Ο ΣΑ συστηματοποίησε τις κατηγορίες πράξεις σε τρεις (3) κλίμακες απορρόφησης και
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που δεσμεύουν. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:


15 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις μεγαλύτερες από το 80%,



56 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 20% και
80%



107 κατηγορίες πράξεις παρουσιάζουν απορροφήσεις μικρότερες του 20%.

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 (βλ. Πίνακα 6.2-2). Ωστόσο χρειάζεται να επισημανθεί ότι ο δείκτης
αποδοτικότητας δεν παρέχει ασφαλή τιμή λόγω αλλοίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας
δεδομένου της υπερδέσμευσης της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της
προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης σε αρκετές κατηγορίες πράξης.
Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας πολύ υψηλή αποδοτικότητα εμφανίζει ο ΑΠ5 (2,22) και
ο ΑΠ4 (2,04). Εν αντιθέσει, χαμηλή αποδοτικότητα εμφανίζουν ο ΑΠ12 (0,20) και ο ΑΠ11
(0,24).

3.8.10

Εκτιμήσεις προόδου του οικονομικού αντικειμένου του ΕΠΕΔΒΜ (Αξ.
Ερ. Γ10)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα «Γ11.
Ποιές είναι οι εκτιμήσεις αναφορικά με την πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου του
ΕΠΕΔΒΜ έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού;» μέσω της αξιολόγησης της
αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων
χρηματοοικονομικής υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ, ήτοι στοιχεία προσκλήσεων, εντάξεων
πράξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών συγκριτικά για τις περιόδους έως 30/11/2011,
έως 30/06/2011 και έως 31/12/2010.
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Διάγραμμα 3.8-5 Χρονική εξέλιξη βασικών στοιχείων χρηματοοικονομικής υλοποίησης
111,15%

82,71%
76,04%

80,52%

58,39%
52,80%

52,65%
36,01%
26,12%

21,33%

14,83%

προσκλήσεις

εντάξεις πράξεων
30/11/2011

νομικές δεσμεύσεις
30/6/2011

10,76%

δαπάνες

31/12/2010

Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 το ΕΠΕΔΒΜ
αύξησε σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησης (δαπάνες) έναντι του προηγούμενου έτους. Με
βάση την πορεία της οικονομικής του υλοποίησης και την προβολή του μέσου ρυθμού
απορρόφησης εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων
του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης (2015).
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4

Ειδικά Αξιολογητικά Ερωτήματα

4.1

Αξιολόγηση της Οριζόντιας Εφαρμογής και Συμμόρφωσης
με τις Αρχές α) της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών, β) της Μη Διάκρισης και γ) της
Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας του ΣΑ αποτελεί η αξιολόγηση της οριζόντιας
εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές


της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,



της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισμού) και



της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης του Παραδοτέου Δ: Έκθεση Αξιολόγησης του
Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση
Αξιολόγησης) θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση της αξιολόγησης Οριζόντιας
Εφαρμογής και Συμμόρφωσης με τις Αρχές της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, της
Μη Διάκρισης και της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη και την πρόοδο υλοποίησης που θα έχει σημειωθεί στις σχετικές πράξεις του
προγράμματος.
Ισότητα Φύλων
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση αποτελεί
βασική αναπτυξιακή επιλογή η ανάδειξη των θεμάτων ισότητας των δυο φύλων κατά τρόπο
που να καθιστά την αντιμετώπισή τους ενιαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης
της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα θέματα αυτά πλέον αποδεσμεύονται από την κατηγορία
των περιθωριακών θεμάτων και ανάγονται σε βασικά στοιχεία πολιτικής με σημαντικό
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, αναφορικά με την
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του
Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του.
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Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται σχετικές πράξεις
κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Ειδικότερα υλοποιούνται πράξεις που προωθούν την Ισότητα Φύλων στις ακόλουθες
παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ:


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



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης



Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση



Ολοήμερα Σχολεία



Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση



Προγράμματα ευαισθητοποίησης



Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης



Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης



Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας



ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας



ΣΔΕ



ΚΕΕ



Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
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Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



ΕΑΠ



Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση



Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους
Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο
στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με
έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω
φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών
στρωμάτων ή γεωγραφικής απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και
λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για
όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις όπως
ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα Σχολεία - Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες
παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των
μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας
προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και η δια βίου
συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με
χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών
μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις
για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα:


Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων στο
πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού και
της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας
υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες
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Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης,
με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.



Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.



Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από
περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες μέσω
δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι
χαμηλοί και ουσιαστικά θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο μαθητικό
πληθυσμό της. Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των μαθητών ως
εκπαιδευτικός πόλος έλξης.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής στην
εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, οι
παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της
συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής.

4.2

Αξιολόγηση της Συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στη Χωρική
Διάσταση

Η αξιολόγηση της χωρικής διάστασης του ΕΠΕΔΒΜ είναι πολύ περιορισμένη, με δεδομένη
την οριζόντια εφαρμογή των παρεμβάσεών του στο σύνολο της χώρας, αλλά και την
διαπίστωση ότι οι περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες (κυρίως σε
ότι αφορά σε δυνητικές παρεμβάσεις ΕΚΤ) στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης είναι πολύ περιορισμένες.
Το ΕΠΕΔΒΜ 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.
Σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή κατανομή των πόρων, ποσοστό 47,3% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης του ΕΠΕΔΒΜ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1,
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49,6%% προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου στον Στόχο 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων για την προγραμματική
περίοδο 2007-13. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ
μεταξύ των τριών κατηγοριών Περιφερειών δεν αποτελεί επιλογή του αναπτυξιακού
σχεδιασμού του ΕΠΕΔΒΜ, αλλά απορρέει από την κεντρική κατανομή των πόρων του ΕΚΤ
ανάμεσα στα 3 ΕΠΕΔΒΜ που συγχρηματοδοτούνται από αυτό, με βάση και τα
συμφωνημένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανώτατα χρηματοδοτικά όρια ανά Στόχο και
κατηγορία Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αυτών των ανώτατων χρηματοδοτικών ορίων, καθώς και των
αντίστοιχων ορίων για κάθε μια από τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, οδηγούν στην
πράξη σε μια διαφοροποιημένη εφαρμογή εκείνων των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ που
δεν συναρτώνται με κεντρικά υλοποιούμενες δράσεις εθνικής εμβέλειας που αφορούν στο
σύνολο της χώρας και που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν χωρικά (όπως π.χ. οι
δράσεις για την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν την ανάπτυξη ή αναμόρφωση βιβλίων και
εκπαιδευτικών πακέτων τα οποία χρησιμοποιούνται στο σύνολο των σχολείων της χώρας,
οι οποίες δράσεις λογίζονται στο σύνολο των Περιφερειών με βάση τις συμφωνηθείσες
χρηματοδοτικές αναλογίες διαπεριφερειακής κατανομής πόρων που χρησιμοποιούνται και
στους χρηματοδοτικούς πίνακες του ΕΠΕΔΒΜ). Για τις λοιπές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ, είτε
αυτές αποτελούν παρεμβάσεις με σαφή χωρικό προσδιορισμό είτε αφορούν παρεμβάσεις
εθνικής εμβέλειας ως προς την πολιτική, αλλά με χωρικό προσδιορισμό ως προς την
εφαρμογή, η ύπαρξη των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών ορίων ενδεχομένως οδηγεί
σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση, όπου δράσεις που θα υποστηριχθούν μέσω του
ΕΠΕΔΒΜ στις 8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 (π.χ. Ολοήμερο Σχολείο, ορισμένες μορφές
πρόσθετης διδασκαλίας κλπ.) θα δύνανται να καλύπτουν το κατώφλι του ΕΠΕΔΒΜ για
κάποιες τουλάχιστον από τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, απαιτώντας την
χρηματοδότησή τους από αμιγώς εθνικούς πόρους ή/και επιβάλλοντας επιλογές και
περιορισμούς πολιτικής, που δεν έχουν προβλεφθεί σε προγραμματικό επίπεδο, ως προς
τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες Περιφέρειες.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι παρά το γεγονός ότι οι χωρικές αναφορές είναι
σχετικά περιορισμένες, αντίθετα, κατά το στάδιο της υλοποίησης, οι παρεμβάσεις
αποκτούν μια πολύ σαφή και διακριτή χωρική διάσταση, καθότι αυτές δεν αναφέρονται
απλά στην χωρική καταγραφή, αλλά αναδεικνύεται και μια σαφής χωρική διαφοροποίηση
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ στην πράξη, η οποία θα αμβλύνεται (ενδεχομένως όμως όχι
πλήρως), μόνο αν στην εικόνα προστεθούν και οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από
αμιγώς εθνικούς πόρους. Μια τέτοια ανάλυση όμως θα καταστεί δυνατή, και μάλιστα ως
ένα από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του
ΕΠΕΔΒΜ. Σε κάθε περίπτωση, η χωρική διαφοροποίηση της στρατηγικής χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, έτσι ώστε καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για
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την απρόσκοπτη και χωρίς αποκλίσεις από τον προγραμματισμό υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ
(στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης με βάση τους
περιορισμούς που απορρέουν από τον κανόνα «ν+3 / ν+2»), αλλά και για να εξασφαλισθεί
ο απαιτούμενος συντονισμός των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με αυτές που υποστηρίζονται
από αμιγώς εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προγραμματικά και χρονικά
ισόρροπη εφαρμογή των πολιτικών της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στο σύνολο της
Ελληνικής επικράτειας.

4.3

Αξιολόγηση της Οριζόντιας Εφαρμογής και Συμμόρφωσης
με τις Αρχές της EQUAL

Οι αρχές της EQUAL σχετίζονται με όλους τους γενικούς στόχους της θεματικής
προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι οι γενικοί
αυτοί στόχοι συγκεντρώνουν περίπου 2.975 εκ. κοινοτική συνδρομή οι οποίοι αποτελούν το
15% των συνολικών πόρων κοινοτικής συνδρομής του ΕΣΠΑ.
Οι γενικοί στόχοι της θεματικής προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» είναι
οι εξής:


Γενικός στόχος 7: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων



Γενικός στόχος 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.



Γενικός στόχος 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.



Γενικός στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και
θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.



Γενικός στόχος 11: Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική
συνοχή).

Ειδικότερα στο πλαίσιο του γενικού στόχου 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» διατυπώνεται ρητά ως ειδικός στόχος «η ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL
στην

αναπτυξιακή

πολιτική

(συμπεριλαμβανομένων

παρεμβάσεων

συστημικού

χαρακτήρα), τόσο σε προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, καθώς
αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του σχεδιασμού και απορρέει ως υποχρέωση από τους
νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων».
Σαφείς αναφορές συσχέτισης με τις αρχές της EQUAL διατυπώνονται και στον γενικό στόχο
11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
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προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή). Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι για τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιμότητας και τη διασφάλιση προσβάσιμων
μονάδων φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων θα αξιοποιηθούν, μεταξύ των
άλλων, οι καλές πρακτικές της Κ.Π. EQUAL.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ρητά ορίζεται ότι «...Η εξυπηρέτηση
των παραπάνω Γενικών Στόχων θα στηριχθεί σε βασικές αρχές και οριζόντιες πολιτικές
όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) και οι ίσες
ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και
της μη διακριτικής μεταχείρισης, η αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
καθώς και η ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς εταίρους, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό, εφαρμογή και
αποτίμηση των παρεμβάσεων. Θα επιζητηθεί επίσης η συστηματική αξιολόγηση νέων και
τρεχουσών παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η αύξηση
της εξωστρέφειας των παρεμβάσεων (πειραματισμός και μεταφορά ορθών πρακτικών) και
η προώθηση λύσεων στο χώρο της μη τεχνολογικής (κοινωνικής) καινοτομίας».
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης του Παραδοτέου Δ: Έκθεση Αξιολόγησης του
Προγράμματος για το 2012 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση
Αξιολόγησης) θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση της αξιολόγησης Οριζόντιας
Εφαρμογής και Συμμόρφωσης με τις Αρχές της EQUAL λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και
την πρόοδο υλοποίησης που θα έχει σημειωθεί στις σχετικές πράξεις του προγράμματος.
Αρχές υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal
Η EQUAL, ως η μοναδική Κοινοτική Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο
Γ ΚΠΣ και στους δύο κύκλους εφαρμογής της (2002-2005 & 2005-2008) προσέφερε το
γόνιμο έδαφος για πειραματισμό στο χώρο της πολιτικής Απασχόλησης και Κοινωνικής
Συνοχής, αλλά και όσον αφορά στις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης. Σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε για να καταστήσει δυνατή την πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων και
καινοτόμων δράσεων και διαδικασιών/ μηχανισμών με δυνατότητα ενσωμάτωσης στον
κορμό της εθνικής πολιτικής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.
Τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
αντιμετώπισαν, ειδικότερα, το ζήτημα των διακρίσεων που υφίστανται όλες οι ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού στην προσπάθειά τους να εισέλθουν και να παραμείνουν με
αξιώσεις στην αγορά εργασίας. Με την EQUAL επιδιώχθηκε, οι μεμονωμένες παρεμβάσεις
που θα εφαρμόζονταν σε πιλοτικό επίπεδο, εφόσον επιτύγχαναν, να γενικευθούν και να
αποτελέσουν κεντρικές πολιτικές επιλογές και /ή καθημερινές πρακτικές φορέων.
Όπως απέδειξε η αξιολόγηση του Προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
Βασικές Αρχές Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, δηλαδή η εταιρικότητα σε εθνικό και
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διακρατικό επίπεδο, η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση παρεμβάσεων, η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η οριζόντια
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δράσεις και τις πολιτικές (gender
mainstreaming) και η ενσωμάτωση (mainstreaming) καινοτομιών στις τρέχουσες
πρακτικές και στις εθνικές πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ανάγονται
σε ιδιαιτέρως καινοτόμο στοιχείο, προστιθέμενης αξίας, για την εφαρμογή ολιστικών
παρεμβάσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 θα αποτελέσουν το
δοκιμαστικό έδαφος για την αξιοποίηση της παραπάνω εμπειρίας, καθώς οι αρχές
υλοποίησης της EQUAL προτάσσονται ως δομικά στοιχεία των Προγραμμάτων του ΕΚΤ.
Εταιρικότητα
Η αρχή της εταιρικότητας αποτελεί ένα εργαλείο κινητοποίησης όλων των θεσμικών
παραγόντων, κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ, των ίδιων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για
την οικοδόμηση κοινών στόχων, δημιουργώντας από κοινού δίκτυα και υπηρεσίες
υποστήριξης με σκοπό τον συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών και δομών
υποστήριξης για την πληρέστερη αντιμετώπισης των προβλημάτων του αποκλεισμού από
την αγορά εργασίας.
Η σημασία της αρχής της εταιρικότητας υπογραμμίζεται και από την αναγνώριση ότι η
οικονομική ανάπτυξη και η ικανότητα της ανταπόκρισης στην οικονομική και κοινωνική
αλλαγή δεν εξαρτάται μόνο από το διαθέσιμο φυσικό κεφάλαιο και από την ποιότητα του
προσβάσιμου ανθρώπινου δυναμικού αλλά και από την ανάπτυξη του «κοινωνικού
κεφαλαίου». Ως κοινωνικό κεφάλαιο νοούνται οι σύνδεσμοι και αλληλεπιδράσεις που
υπάρχουν ανάμεσα σε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες και στον τρόπο που αυτοί
οργανώνονται και συστηματοποιούνται προκειμένου να δημιουργήσουν ανάπτυξη,
καλύπτοντας άτυπα κοινωνικά δίκτυα και δημιουργώντας γέφυρες και δεσμούς ανάμεσα
στα κοινωνικά σύνολα, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο σχέσεις επικοινωνίας ανάμεσα
στους οργανισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης
του διαλόγου, της κοινής δράσης και συμμετοχής στα θέματα της αγοράς εργασίας,
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην καλή διακυβέρνηση και στην επίτευξη των στόχων
της Λισσαβόνας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχή και υποστήριξη του
εκσυγχρονισμού και της παράδοσης των πολιτικών της αγοράς εργασίας από
διαπιστευμένους οργανισμούς μπορεί εν συνεχεία να βοηθήσει στην αύξηση της αποδοχής
των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες.
Από τα ως άνω αναδύεται και μία άλλη σημαντική και συναφή αρχή, η ενδυνάμωση, καθώς
η εργασία υπό την αρχή της εταιρικότητας μπορεί να βοηθήσει στην άμεση πρόσληψη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να
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συμμετάσχουν στα πολιτικά δρώμενα και να αναπτύξουν την ικανότητα να δρουν
στρατηγικά. Κατά συνέπεια, οι αρχές της εταιρικότητας και της ενδυνάμωσης εν τέλει
διασφαλίζουν βιώσιμες λύσεις σε ζητήματα της αγοράς εργασίας.
Διακρατικότητα
Στόχος της διακρατικής συνεργασίας κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 είναι
να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή με την μεταφορά εμπειριών,
αποτελεσμάτων, προϊόντων και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) που αποτελεί το κατ’ εξοχήν χρηματοδοτικό μέσο για
την πραγματοποίηση των στόχων της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας στον
τομέα της απασχόλησης, προωθεί τη διακρατική συνεργασία μέσα από συγκεκριμένες
κατευθύνσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νέο κανονισμό 1081/2006. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται «Η Επιτροπή προωθεί ιδίως τις ανταλλαγές εμπειριών, τις
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, τα σεμινάρια, τη δικτύωση και τις αξιολογήσεις που
χρησιμεύουν για να εντοπισθούν και να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές, ενθαρρύνει δε
την αμοιβαία μάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με στόχο την
ενίσχυση της διάστασης που αφορά την άσκηση πολιτικής και της συμβολής του ΕΚΤ στην
επίτευξη των στόχων της Κοινότητας όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη» (Κανονισμός ΕΚΤ 1081/2006 αρθ. 5).
Στηρίζει τις διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις, με την κοινή ανταλλαγή
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών και με την ανάπτυξη
αλληλοσυμπληρούμενων

προσεγγίσεων

και

συντονισμένων

ή

κοινών

δράσεων.

(Κανονισμός ΕΚΤ 1081/2006 αρθ. 3 παρ. 6).
Όπως σημειώνεται στα αποτελέσματα του σεμιναρίου του ΕΚΤ για τη διακρατική και τη
διαπεριφερειακή συνεργασία στη περίοδο 2007-13, το κύριο χαρακτηριστικό της νέας
περιόδου είναι η μετατόπιση της ευθύνης για διακρατική συνεργασία από την Επιτροπή
προς τα κράτη – μέλη. Αυτό σηματοδοτεί την ανάδειξη της διακρατικότητας ως
αναπόσπαστου στοιχείου όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ και βεβαίως,
τη μετάθεση της ευθύνης μάθησης μέσω των ανταλλαγών και των καλών πρακτικών προς
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Σημειώνεται επίσης σχετικά, πως προκειμένου στο νέο
αυτό πλαίσιο να καταστεί η διακριτικότητα λειτουργική, θα πρέπει: α) να εξασφαλιστεί
μέσω των Ε.Π. η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών, β) να εξασφαλιστούν οι σχετικοί
πόροι, γ) να εξειδικευτούν μέσω των διατάξεων εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο με σαφή και
απλό τρόπο οι όροι, το πλαίσιο, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες για ανάπτυξη
συνεργασίας με διακρατικούς εταίρους.
Ειδικότερα προωθεί, την ενσωμάτωση στα πεδία παρέμβασης του ΕΚΤ τις καινοτόμες
διακρατικές και διαπεριφερειακές δραστηριότητες προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 323 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

των κρατών μελών, προγραμματίζοντας τις διακρατικές και περιφερειακές δράσεις βάσει
μιας οριζόντιας προσέγγισης ή με ειδικό άξονα προτεραιότητας, παρέχοντας ως κίνητρο την
αύξηση της συγχρηματοδότησης κατά 10% για τις δράσεις αυτές. Η αυξημένη αυτή
συνεισφορά

δεν

περιλαμβάνεται

κατά

τον

υπολογισμό

των

ανώτατων

ορίων

χρηματοδότησης που καθορίζει το άρθρο 53 του γενικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
(Κανονισμός ΕΚΤ 1081/2006 αρθρ. 8 παρ.1).
Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει ο κανονισμός του ΕΚΤ στην διακρατική συνεργασία
προκύπτει και από το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις και οι καλές πρακτικές της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας της EQUAL έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη
αξία της, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ένταξης στην αγορά εργασίας των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Παράγει επίσης σημαντικά οφέλη
δεδομένου ότι:


Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και η ανάπτυξη επαφών μεταξύ των κρατών μελών
δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις και για μελλοντική συνεργασία, ενώ
ταυτόχρονα προσθέτουν ευρωπαϊκή διάσταση στις δράσεις των αναπτυξιακών
εταιρικών συμπράξεων.



Η σύνδεση με τις εξελίξεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον παρέχουν την
δυνατότητα αντιπαραβολής και σύγκρισης των προσεγγίσεων στις πολιτικές και
πρακτικές στο τομέα της αγοράς εργασίας .



Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και κατανόηση των εξελίξεων και μεταβολών σχετικά με
τις ευρωπαϊκές πολιτικές.



Επιτρέπει την πρόσβαση σε νέες ιδέες, στη διάδοση και συζήτησή τους.



Ενθαρρύνει τη αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας διαμέσου της
εφαρμογής πρακτικών, μεθόδων, νέων προϊόντων και την ενσωμάτωσή τους στη
συνέχεια στις εθνικές πολιτικές.



Διευκολύνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.



Διευκολύνει το πειραματισμό σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.



Διευρύνει την ανάπτυξη της εμπειρίας, των γλωσσικών, επικοινωνιακών και άλλων
δεξιοτήτων και προσφέρει ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική.



Διευρύνει τις πηγές πληροφόρησης και επαφών.



Παρέχει ευαισθητοποίηση και κατανόηση των ισχυρών και αδύναμων σημείων των
εθνικών πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού

Καινοτομία
Οι δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι στο κέντρο της
ανανεωμένης θεματολογίας της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Μεταρρυθμίσεις που αφορούν
την στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της αγοράς εργασίας σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση στις
ραγδαίες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας και των
σχετικών πολιτικών.
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Οι σημερινές πολιτικές δοκιμάζονται από την τεχνολογία και την παγκοσμιοποίηση, την
δημογραφική γήρανση και τις προσδοκίες αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη.
Επιπρόσθετα, νέες λύσεις χρειάζονται για να προσαρμοστούν τα συστήματα υλοποίησης με
σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, οι οποίες
διασταυρώνονται με τις παραδοσιακές θεσμικές υποχρεώσεις.
Η απάντηση στις προσκλήσεις αυτές απαιτεί τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών
πολιτικών και την προσαρμογή στην νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Κατά
συνέπεια, απαιτούνται νέες λύσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών
και μηχανισμών υλοποίησης.
Η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας αναφέρει ότι «η γνώση και η καινοτομία
είναι στη καρδιά της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης» και ότι η Ευρώπη πρέπει να απομακρύνει τα
εμπόδια και να προσδώσει κίνητρα για τεχνολογικές και οικολογικές καινοτομίες
προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας και της ζωής, αλλά και για να
ενισχύσει την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Η έμφαση που δίνει η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας στην ενεργή γνώση, την
εκπαίδευση και την καινοτομία δεν αναφέρεται μόνο στις τεχνολογικές καινοτομίες αλλά
και στις κοινωνικές, π.χ. αλλαγή των Επιχειρησιακών αξιών, δομών και διαδικασιών, καθώς
και στις διασυνδέσεις μεταξύ των ιδρυμάτων.
Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για δύο δυναμικές
διαδικασίες, υποστηριζόμενες από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας: τον εκσυγχρονισμό της
οικονομίας και το μετασχηματισμό των πολιτικών και των δράσεων για την απασχόληση και
την κοινωνική ένταξη.
Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε τις κοινωνικές καινοτομίες κατηγοριοποιώντας τις σε
δύο πλαίσια:
1)

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οικονομίας, ο μετασχηματισμός της οποίας

σε μία οικονομία βασισμένη στην γνώση απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε νέες τεχνολογίες,
αλλά και σε καινοτομίες οργάνωσης που θα διευκολύνουν την απόκτηση ικανοτήτων και
προσόντων, την προσαρμογή της οργάνωσης της εργασίας και των συναλλακτικών ηθών ή
και την εγκαθίδρυση επιχειρηματικών δικτύων, καθώς και εταιρικών σχέσεων μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών.
2)

στο πλαίσιο της υλοποίησης μεταρρυθμιστικών πολιτικών, οι οποίες για να

ανταποκριθούν στους στόχους της Λισσαβόνας, ενεργοποιώντας την απασχόληση, την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενεργό γνώση, απαιτούν επενδύσεις σε καινοτομίες
πολιτικής, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πολιτικών προσεγγίσεων και νέων
τρόπων εφαρμογής.
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Οι προτεραιότητες στον Κανονισμό 1081 (2006) του ΕΚΤ είναι πλήρως συντεταγμένες με τις
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ώστε να
διασφαλίσουν τη συνέργεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και τις
παρεμβάσεις του ΕΚΤ στη νέα προγραμματική περίοδο. Κατ’ αυτήν την έννοια, ο νέος
Κανονισμός του ΕΚΤ παρέχει στα Κράτη Μέλη το πλαίσιο για την προαγωγή της καινοτομίας
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η κανονιστικά
προβλεπόμενη καινοτομία στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ παρέχει αφενός
τη δυνατότητα για τη δοκιμασία εναλλακτικών τρόπων επένδυσης στο ανθρώπινο
κεφάλαιο και αφετέρου για τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής όλων των ομάδων και
ειδικά αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας.
Η κεντρική σημασία της καινοτομίας ως κομβικής αρχής του νέου κανονιστικού πλαισίου
του ΕΚΤ αναδεικνύεται ιδιαίτερα:


στο άρθρο 3 (5) του Κανονισμού 1081 (2006) του ΕΚΤ, όπου ζητείται από τα κράτη μέλη
η στήριξη και η προώθηση της ενσωμάτωσης των καινοτόμων ενεργειών,



στο άρθρο 7 του ίδιου Κανονισμού, όπου απαιτείται η απόδοση της απαιτούμενης
προσοχής για την προώθηση και ενσωμάτωση των καινοτόμων ενεργειών στο πλαίσιο
εκάστου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι
Διαχειριστικές Αρχές να επιλέξουν τις θεματικές περιοχές στις οποίες θα
χρηματοδοτηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο της εταιρικότητας και να καθορίσουν τα
κατάλληλα σχήματα υλοποίησης.

Ενδυνάμωση / Ενεργός συμμετοχή
Η αρχή της ενδυνάμωσης για τις επωφελούμενες ομάδες ισοδυναμεί με την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων αυτών, ώστε να έχουν
αυξημένα κίνητρα και ευκαιρίες για ολοκληρωμένη κοινωνική ένταξη, πέρα από την
επαγγελματική αποκατάσταση. Σε επίπεδο σχεδιασμού η ενεργός συμμετοχή μεταφράζεται
ως συμμετοχή των ομάδων στόχου στην επιλογή και υλοποίηση των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, γεγονός που δημιουργεί διπλό όφελος για τα προγράμματα και τους
συμμετέχοντες. Σε επίπεδο υλοποίησης, η αρχή της ενεργού συμμετοχής ισοδυναμεί με την
ισότιμη συμμετοχή όλων των εταίρων στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή τους.
Ισότητα Ευκαιριών
Η ενσωμάτωση (mainstreaming) καινοτομιών στις τρέχουσες πρακτικές και στις εθνικές
πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL διέφερε από τα συνήθη προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, καθώς λειτούργησε σαν ένα εργαστήρι ανάπτυξης νέων τρόπων για
την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Επιχείρησε, με
άλλα λόγια, την εξεύρεση και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τρόπων επίτευξης των
πολιτικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, της κοινωνικής
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ενσωμάτωσης, αλλά και των αντίστοιχων στόχων των κρατών μελών, όπως αυτοί έχουν
διατυπωθεί στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και την Κοινωνική
Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕν). Απώτερο στόχο της Πρωτοβουλίας αποτέλεσε η υιοθέτηση των
θετικότερων αποτελεσμάτων υλοποίησης από όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε:
α) οι καλές πρακτικές που θα προέκυπταν από την υλοποίηση των Έργων Equal να
υιοθετηθούν από ένα μεγαλύτερο κύκλο φορέων (επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων,
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.), οι οποίοι, παρόλο που δεν θα είχαν συμμετάσχει
στην Κ.Π. EQUAL, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματά της, και
β) οι καινοτόμες πρακτικές που θα αποδεικνύονταν επιτυχημένες κατά την πιλοτική τους
εφαρμογή να ενσωματωθούν στον κορμό των βασικών πολιτικών για την απασχόληση και
την κοινωνική ενσωμάτωση.
Με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής ενσωμάτωσης
στον κεντρικό κορμό των πολιτικών (mainstreaming) σε εθνικό επίπεδο, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL, ανέλαβε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
Πρότεινε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL τη
διοργάνωση Εθνικών Θεματικών Δικτύων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Συμμετείχε ως
μόνιμο μέλος στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων, δρομολογώντας, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, τη μεταφορά των συμπερασμάτων από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, έτσι ώστε
να χρησιμεύσουν στην παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας των
παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε σχέση με το ΕΣΔΑ και το ΕΣΔΕν (κάθετο mainstreaming).
Ανέλαβε πρωτοβουλίες διοργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων mainstreaming σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Συντόνισε σε συνεργασία με Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης άλλων κρατών μελών τη
διοργάνωση δραστηριοτήτων mainstreaming σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Συμμετείχε στις εργασίες και τις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Θεματικών Δικτύων και των
Ευρωπαϊκών Οριζόντιων Ομάδων Εργασίας
Συμμετείχε σε δραστηριότητες mainstreaming σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διοργάνωσαν
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης άλλων κρατών μελών
Μερίμνησε για τη συμμετοχή ελληνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων και εκπροσώπων
φορέων χάραξης και άσκησης πολιτικής σε δραστηριότητες mainstreaming σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δράσεις και τις πολιτικές (gender
mainstreaming)
Η παραπάνω αρχή υλοποίησης δηλώνει:
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τη συστηματική ένταξη/ενσωμάτωση σε όλες τις πολιτικές, των συνθηκών, των
προτεραιοτήτων και των αναγκών των γυναικών και των ανδρών, υπό το πρίσμα της
προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών



την κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων στοχεύοντας στην επίτευξη
της ισότητας λαμβάνοντας υπόψη ενεργά και ανοιχτά, στη φάση του σχεδιασμού, τις
συνέπειές τους στις αντίστοιχες συνθήκες της ζωής των γυναικών και των ανδρών κατά
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Έργων.



την αναδιοργάνωση, βελτίωση, εξέλιξη και εκτίμηση των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων με την οπτική της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές στη χάραξη, την εφαρμογή, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών.

Βασικό εργαλείο στο οποίο προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογικές κατευθύνσεις για
την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των αρχών της EQUAL αποτελεί ο Οδηγός Εφαρμογής
των Αρχών της Equal. Στο συγκεκριμένο οδηγό παρουσιάζονται οι διαδικασίες και τα μέσα /
εργαλεία ενσωμάτωσης των αρχών της Κ.Π. Equal, τόσο σε επίπεδο Επιχειρησιακού
Προγράμματος όσο και σε επίπεδο κατηγορίας πράξεων ή ακόμα και επιμέρους πράξεων.
Επιπρόσθετα σε ορισμένα πεδία επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία για την ενσωμάτωση
και εφαρμογή των αρχών της Equal.
Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του Οδηγού Εφαρμογής των Αρχών της Equal,
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της συμβολής των ειδικών στόχων (λαμβάνοντας υπόψη
των κατηγοριών πράξης που περιλαμβάνουν) του ΕΠΕΔΒΜ από την άποψη των περιθωρίων
και των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης των αρχών της Equal. Μεθοδολογικά, η αξιολόγηση
αυτή πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:


Την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Κ.Π. EQUAL σε πεδία παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατά τρόπο ώστε να προσδίδει προστιθέμενη αξία.



Την εμπειρία του πλαισίου εφαρμογής παρόμοιων παρεμβάσεων σε προηγούμενες
προγραμματικές περιόδους



Την εκ των έσω ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος προκειμένου οι αρχές
αυτές να μην επιβάλλονται αλλά να αναδεικνύονται είτε άμεσο είτε έμμεσο τρόπο.

Οι αρχές της Equal ως προς τις οποίες αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στο
περιεχόμενο των ειδικών στόχων είναι οι εξής:


Καινοτομία



Εταιρικότητα



Διακρατικότητα



Ισότητα Ευκαιριών



Ενδυνάμωση / Ενεργός συμμετοχή
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Η αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ πραγματοποιείται με τη χρήση
μήτρας συνάφειας και σύμφωνα με τις ανωτέρω παραμέτρους, υιοθετώντας και
εφαρμόζοντας κλίμακα τιμών ως ακολούθως:


χωρίς αναφορά= καμία συνάφεια,



= συνάφεια,

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό δράσεων που ενσωματώνουν στο
περιεχόμενό τους τις αρχές της Equal σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας (Πίνακας 6-23
Συνάφεια Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ με τις αρχές της Equal) τους Παραρτήματος.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος) ενδεικτικά επισημαίνονται:


Ο Ειδικός Στόχος 1.1 (Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση

του

εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού
πληθυσμού), παρουσιάζει μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της
equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη
των αρχών της καινοτομίας, της διακρατικότητας και της ισότητας ευκαιριών.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:


Νέο

σχολείο

(σχολείο

21ου

αιώνα)

-Αναμόρφωση

νέων

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή


Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας
Εκπαίδευσης / e-class



Εφαρμογή

ξενόγλωσσων

προγραμμάτων

σπουδών

στην

Πρωτοβάθμια

&

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση





Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας



Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Στόχος 1.2 (Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του
εκπαιδευτικού συστήματος), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με
τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν
μόνο στην επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που
ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:




Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ο Ειδικός Στόχος 1.3 (Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία), παρουσιάζει χαμηλό
βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών της καινοτομίας και της
ισότητας ευκαιριών. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της
equal αναφέρονται οι ακόλουθες:
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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

ηλεκτρονικών

υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία


Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση



Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας



Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας



Ο Ειδικός Στόχος 1.4 (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)), παρουσιάζει
μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας,
διακρατικότητας και της ενδυνάμωσης/ενεργός συμμέτοχης. Ενδεικτικές κατηγορίες
πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων



Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ



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





Ολοήμερα Σχολεία



Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ο Ειδικός Στόχος 1.5 (Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του
εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)), παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των
όλων αρχών της equal. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της
equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση



Μελέτες σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους



Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Σχετικά με τους ΑΠ 4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.) ενδεικτικά επισημαίνονται:
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Ο Ειδικός Στόχος 2.1 (Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.



Ο Ειδικός Στόχος 2.2 (Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη
βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.



Ο Ειδικός Στόχος 2.3 (Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με
την αγορά εργασίας), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις
αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην
επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας και της καινοτομίας. Ενδεικτικές κατηγορίες
πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο των ΑΠ 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων), επισημαίνονται:
Ο Ειδικός Στόχος 3.1 (Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης
και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών
κινήτρων), παρουσιάζει μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών
της εταιρικότητας, της ισότητας ευκαιριών και της ενδυνάμωση /ενεργός συμμετοχή.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:





Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)



Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)



Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

Ο Ειδικός Στόχος 3.2 (Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.

Τέλος, στο πλαίσιο των ΑΠ 10, 11, 12 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας) ενδεικτικά επισημαίνονται:


Ο Ειδικός Στόχος 4.1 (Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου
από το εξωτερικό), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές
της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη
των αρχών της εταιρικότητας και της διακρατικότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης
που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ



Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων



ΘΑΛΗΣ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με ερευνητικούς φορείς

Ο Ειδικός Στόχος 4.2 (Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να
συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές
επιστήμες και τις ΤΠΕ), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις
αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην
επίτευξη των αρχών της ισότητας ευκαιριών και της ενδυνάμωσης/ενεργός συμμετοχή.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:


Υποτροφίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 332 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

4.4

Απαντήσεις στα αξιολογητικά ερωτήματα της Ενότητας Ε
“Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα”

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και με υλοποιήσιμες προτάσεις
στα αξιολογικά ερωτήματα της ενότητας Ε Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα λαμβάνοντας
υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από την αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και
συμμόρφωσης με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη
διάκρισης και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία, την αξιολόγηση της
συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ
και την αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές της EQUAL.
Πιο συγκεκριμένα, τα αξιολογητικά ερωτήματα που επιχειρούνται να απαντηθούν είναι
κάτωθι:
Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της
ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με
αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) ; (Αξ. Ερ. Ε1)
Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠ στις χωρικές
προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη
της υπαίθρου, νησιωτικών περιοχών κλπ) (Αξ. Ερ. Ε2)
Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές της EQUAL (Αξ. Ερ.
Ε4)

4.4.1

Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις
αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη
διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ)
της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν.
1083/2006) ; (Αξ. Ερ. Ε1)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Ε1.
«Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της
ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με
αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)» μέσω της αξιολόγησης της οριζόντιας εφαρμογής
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και συμμόρφωσης με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη
διάκρισης και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, αναφορικά με την
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του
Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του.
Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται σχετικές πράξεις
κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Ειδικότερα υλοποιούνται πράξεις που προωθούν την Ισότητα Φύλων στις ακόλουθες
παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ:
•

Νέο

σχολείο

(σχολείο

21ου

αιώνα)

-Αναμόρφωση

νέων

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
•

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

•

Εφαρμογή

ξενόγλωσσων

προγραμμάτων

σπουδών

στην

Πρωτοβάθμια &

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•

Ολοήμερα Σχολεία

•

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

•

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

•

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

•

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

•

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

•

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

•

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

•

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

•

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

•

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

•

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

•

Θυρίδες

Επιχειρηματικότητας

για

την

ενθάρρυνση

της

νεανικής

επιχειρηματικότητας
•

ΣΔΕ

•

ΚΕΕ

•

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

•

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

•

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

•

ΕΑΠ

•

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας
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•

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

•

Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους
Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο
στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με
έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω
φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών
στρωμάτων ή γεωγραφικής απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και
λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για
όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις όπως
ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα Σχολεία - Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες
παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των
μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας
προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και η δια βίου
συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με
χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών
μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις
για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα:
•

Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων

στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού και
της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη
τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες
•

Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής

Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης, με
προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.
•

Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης

Ενηλίκων, με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες.
•

Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης

εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των
μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες
μέσω δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι
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χαμηλοί και ουσιαστικά θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο μαθητικό
πληθυσμό της. Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των μαθητών ως
εκπαιδευτικός πόλος έλξης.
Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής στην
εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, οι
παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της
συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής.

4.4.2

Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠ
στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ
(βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, νησιωτικών
περιοχών κλπ) (Αξ. Ερ. Ε2)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Ε2.
«Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠ στις χωρικές
προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη
της υπαίθρου, νησιωτικών περιοχών κλπ)» μέσω της αξιολόγησης της συμβολής του
ΕΠΕΔΒΜ στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ.
Οι δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ 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). Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθεί η αξιολόγηση της Συμβολής
του ΕΠΕΔΒΜ στη Χωρική Διάσταση.
Το ΕΠΕΔΒΜ 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.
Σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή κατανομή των πόρων, ποσοστό 47,3% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης του ΕΠΕΔΒΜ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1,
49,6%% προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου στον Στόχο 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων για την προγραμματική
περίοδο 2007-13. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ
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μεταξύ των τριών κατηγοριών Περιφερειών δεν αποτελεί επιλογή του αναπτυξιακού
σχεδιασμού του ΕΠΕΔΒΜ, αλλά απορρέει από την κεντρική κατανομή των πόρων του ΕΚΤ
ανάμεσα στα 3 ΕΠΕΔΒΜ που συγχρηματοδοτούνται από αυτό, με βάση και τα
συμφωνημένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανώτατα χρηματοδοτικά όρια ανά Στόχο και
κατηγορία Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αυτών των ανώτατων χρηματοδοτικών ορίων, καθώς και των
αντίστοιχων ορίων για κάθε μια από τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, οδηγούν στην
πράξη σε μια διαφοροποιημένη εφαρμογή εκείνων των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ που
δεν συναρτώνται με κεντρικά υλοποιούμενες δράσεις εθνικής εμβέλειας που αφορούν στο
σύνολο της χώρας και που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν χωρικά (όπως π.χ. οι
δράσεις για την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν την ανάπτυξη ή αναμόρφωση βιβλίων και
εκπαιδευτικών πακέτων τα οποία χρησιμοποιούνται στο σύνολο των σχολείων της χώρας,
οι οποίες δράσεις λογίζονται στο σύνολο των Περιφερειών με βάση τις συμφωνηθείσες
χρηματοδοτικές αναλογίες διαπεριφερειακής κατανομής πόρων που χρησιμοποιούνται και
στους χρηματοδοτικούς πίνακες του ΕΠΕΔΒΜ). Για τις λοιπές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ, είτε
αυτές αποτελούν παρεμβάσεις με σαφή χωρικό προσδιορισμό είτε αφορούν παρεμβάσεις
εθνικής εμβέλειας ως προς την πολιτική, αλλά με χωρικό προσδιορισμό ως προς την
εφαρμογή, η ύπαρξη των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών ορίων ενδεχομένως οδηγεί
σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση, όπου δράσεις που θα υποστηριχθούν μέσω του
ΕΠΕΔΒΜ στις 8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 (π.χ. Ολοήμερο Σχολείο, ορισμένες μορφές
πρόσθετης διδασκαλίας κλπ.) θα δύνανται να καλύπτουν το κατώφλι του ΕΠΕΔΒΜ για
κάποιες τουλάχιστον από τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, απαιτώντας την
χρηματοδότησή τους από αμιγώς εθνικούς πόρους ή/και επιβάλλοντας επιλογές και
περιορισμούς πολιτικής, που δεν έχουν προβλεφθεί σε προγραμματικό επίπεδο, ως προς
τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες Περιφέρειες.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι παρά το γεγονός ότι οι χωρικές αναφορές είναι
σχετικά περιορισμένες, αντίθετα, κατά το στάδιο της υλοποίησης, οι παρεμβάσεις
αποκτούν μια πολύ σαφή και διακριτή χωρική διάσταση, καθότι αυτές δεν αναφέρονται
απλά στην χωρική καταγραφή, αλλά αναδεικνύεται και μια σαφής χωρική διαφοροποίηση
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ στην πράξη, η οποία θα αμβλύνεται (ενδεχομένως όμως όχι
πλήρως), μόνο αν στην εικόνα προστεθούν και οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από
αμιγώς εθνικούς πόρους. Μια τέτοια ανάλυση όμως θα καταστεί δυνατή, και μάλιστα ως
ένα από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του
ΕΠΕΔΒΜ. Σε κάθε περίπτωση, η χωρική διαφοροποίηση της στρατηγικής χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, έτσι ώστε καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για
την απρόσκοπτη και χωρίς αποκλίσεις από τον προγραμματισμό υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ
(στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης με βάση τους
περιορισμούς που απορρέουν από τον κανόνα «ν+3 / ν+2»), αλλά και για να εξασφαλισθεί
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ο απαιτούμενος συντονισμός των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με αυτές που υποστηρίζονται
από αμιγώς εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προγραμματικά και χρονικά
ισόρροπη εφαρμογή των πολιτικών της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στο σύνολο της
Ελληνικής επικράτειας.
4.4.3

Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις
αρχές της EQUAL (Αξ. Ερ. Ε4)

Η παρούσα ενότητα διερευνά και επιχειρεί να απαντήσει στο αξιολογητικό ερώτημα Ε2.
«Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές της EQUAL» μέσω
της αξιολόγησης της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές της EQUAL.
Οι αρχές της EQUAL σχετίζονται με όλους τους γενικούς στόχους της θεματικής
προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι οι γενικοί
αυτοί στόχοι συγκεντρώνουν περίπου 2.975 εκ. κοινοτική συνδρομή οι οποίοι αποτελούν το
15% των συνολικών πόρων κοινοτικής συνδρομής του ΕΣΠΑ.
Οι γενικοί στόχοι της θεματικής προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» είναι
οι εξής:


Γενικός στόχος 7: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων



Γενικός στόχος 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.



Γενικός στόχος 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.



Γενικός στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και
θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.



Γενικός στόχος 11: Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική
συνοχή).

Ειδικότερα στο πλαίσιο του γενικού στόχου 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» διατυπώνεται ρητά ως ειδικός στόχος «η ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL
στην

αναπτυξιακή

πολιτική

(συμπεριλαμβανομένων

παρεμβάσεων

συστημικού

χαρακτήρα), τόσο σε προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, καθώς
αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του σχεδιασμού και απορρέει ως υποχρέωση από τους
νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων».
Σαφείς αναφορές συσχέτισης με τις αρχές της EQUAL διατυπώνονται και στον γενικό στόχο
11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
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προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή). Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι για τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιμότητας και τη διασφάλιση προσβάσιμων
μονάδων φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων θα αξιοποιηθούν, μεταξύ των
άλλων, οι καλές πρακτικές της Κ.Π. EQUAL.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ρητά ορίζεται ότι «...Η εξυπηρέτηση
των παραπάνω Γενικών Στόχων θα στηριχθεί σε βασικές αρχές και οριζόντιες πολιτικές
όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) και οι ίσες
ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και
της μη διακριτικής μεταχείρισης, η αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
καθώς και η ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς εταίρους, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό, εφαρμογή και
αποτίμηση των παρεμβάσεων. Θα επιζητηθεί επίσης η συστηματική αξιολόγηση νέων και
τρεχουσών παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η αύξηση
της εξωστρέφειας των παρεμβάσεων (πειραματισμός και μεταφορά ορθών πρακτικών) και
η προώθηση λύσεων στο χώρο της μη τεχνολογικής (κοινωνικής) καινοτομίας...».
Οι αρχές της Equal ως προς τις οποίες αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στο
περιεχόμενο των ειδικών στόχων είναι οι εξής:


Καινοτομία



Εταιρικότητα



Διακρατικότητα



Ισότητα Ευκαιριών



Ενδυνάμωση / Ενεργός συμμετοχή

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό δράσεων που ενσωματώνουν στο
περιεχόμενό τους τις αρχές της Equal σύμφωνα με την μήτρα συνάφειας (Πίνακας 6-23
Συνάφεια Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ με τις αρχές της Equal) τους Παραρτήματος.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους ΑΠ 1, 2, 3 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος) ενδεικτικά επισημαίνονται:


Ο Ειδικός Στόχος 1.1 (Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση

του

εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού
πληθυσμού), παρουσιάζει μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της
equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη
των αρχών της καινοτομίας, της διακρατικότητας και της ισότητας ευκαιριών.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:


Νέο

σχολείο

(σχολείο

21ου

αιώνα)

-Αναμόρφωση

νέων

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
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Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας
Εκπαίδευσης / e-class



Εφαρμογή

ξενόγλωσσων

προγραμμάτων

σπουδών

στην

Πρωτοβάθμια

&

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση





Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας



Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Στόχος 1.2 (Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του
εκπαιδευτικού συστήματος), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με
τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν
μόνο στην επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που
ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:




Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ο Ειδικός Στόχος 1.3 (Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία), παρουσιάζει χαμηλό
βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών της καινοτομίας και της
ισότητας ευκαιριών. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της
equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


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

ηλεκτρονικών

υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία


Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση



Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας



Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας



Ο Ειδικός Στόχος 1.4 (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)), παρουσιάζει
μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας,
διακρατικότητας και της ενδυνάμωσης/ενεργός συμμέτοχης. Ενδεικτικές κατηγορίες
πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων



Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ
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Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες





Ολοήμερα Σχολεία



Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ο Ειδικός Στόχος 1.5 (Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του
εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)), παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των
όλων αρχών της equal. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της
equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση



Μελέτες σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους



Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Σχετικά με τους ΑΠ 4, 5, 6 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.) ενδεικτικά επισημαίνονται:


Ο Ειδικός Στόχος 2.1 (Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.



Ο Ειδικός Στόχος 2.2 (Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη
βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.



Ο Ειδικός Στόχος 2.3 (Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με
την αγορά εργασίας), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις
αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην
επίτευξη των αρχών της εταιρικότητας και της καινοτομίας. Ενδεικτικές κατηγορίες
πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:


ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης



Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο των ΑΠ 7, 8, 9 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων), επισημαίνονται:
Ο Ειδικός Στόχος 3.1 (Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης
και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών
κινήτρων), παρουσιάζει μέτριο βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχών
της εταιρικότητας, της ισότητας ευκαιριών και της ενδυνάμωση /ενεργός συμμετοχή.
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Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:





Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)



Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)



Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

Ο Ειδικός Στόχος 3.2 (Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), δεν παρουσιάζει
συνάφεια ενσωμάτωσης με τις αρχές της equal.

Τέλος, στο πλαίσιο των ΑΠ 10, 11, 12 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας) ενδεικτικά επισημαίνονται:


Ο Ειδικός Στόχος 4.1 (Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου
από το εξωτερικό), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις αρχές
της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην επίτευξη
των αρχών της εταιρικότητας και της διακρατικότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης
που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι ακόλουθες:





ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ



Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων



ΘΑΛΗΣ



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με ερευνητικούς φορείς

Ο Ειδικός Στόχος 4.2 (Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να
συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές
επιστήμες και τις ΤΠΕ), παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας ενσωμάτωσης με τις
αρχές της equal λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους δράσεις του συμβάλλουν στην
επίτευξη των αρχών της ισότητας ευκαιριών και της ενδυνάμωσης/ενεργός συμμετοχή.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης που ενσωματώνουν τις αρχές της equal αναφέρονται οι
ακόλουθες:


Υποτροφίες
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5

Προτάσεις Αναθεώρησης

Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ που επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας
αξιολόγησης προκύπτει από την ανάλυση δυο βασικών παραμέτρων:
αφενός, από την ανάλυση τόσο της γενικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας,
όσο και του τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης,
αφετέρου από τις εκτιμήσεις που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της εξέτασης των
χρηματοοικονομικών δεδομένων και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.
Ήτοι, η παρούσα πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος είναι όχι μόνο απόρροια των
βασικών εκτιμήσεων των βασικών δεικτών του Προγράμματος, αλλά άπτονται 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..

5.1

Γενική Κοινωνικοοικονομική κατάσταση και θεσμικές
μεταρρυθμίσεις

Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, οι κυριότερες των οποίων
συνοψίζονται στα εξής:


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.



Ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις που
μεταξύ άλλων, αφορούν


τις 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 Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)
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αποφάσεις για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (με ανάλογη
μείωση

της

εθνικής

συμμετοχής

και

συνολική

μείωση

της

δημόσιας

συγχρηματοδότησης) των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ


τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε 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.



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 Διοίκησης − 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 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 ΕΠΕΔΒΜ. 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 ή ευρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής παρεμβάσεις (οι περισσότερες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ και 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.



την υλοποίηση του Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
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την εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



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

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. 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.
Με βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης στον τομέα της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, επισημαίνεται ότι η καταλληλότητα και η
επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ 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 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.
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Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνονται τα προηγούμενα συμπεράσματα για τη
συνεχιζόμενη καταλληλότητα της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ. Ιδίως επιβεβαιώνεται η
πολύ υψηλή συνάφεια των Ειδικών Στόχων που εντάσσονται στον ΣΣ1.

Επιπρόσθετα από την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης, προκύπτουν οι
ακόλουθες επισημάνσεις:


Η εσωτερική λογική της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ καλύπτει το αναπτυξιακό όραμα του
Προγράμματος και συνεπώς δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο.



Η λογική συνοχή των επιπέδων των Στρατηγικών Στόχων με τους άξονες προτεραιότητες
παραμένει ισχυρή αφού οι άξονες προτεραιότητες έχουν οργανωθεί στη βάση των
Στρατηγικών Στόχων και ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς.



Η εσωτερική λογική επί της οποίας έχει δομηθεί το πρόγραμμα είναι πολύ
ικανοποιητική αφού παρουσιάζεται υψηλή συνάφεια μεταξύ των στρατηγικών και των
ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι μια βασική αδυναμία του σχεδιασμού του ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί η
έλλειψη

«σαφώς

καταγεγραμμένης

ιεράρχησης

και

προτεραιοποίησης

των

προσδιορισθεισών αναγκών» όπως καταδείχθηκε και στην ex-ante αξιολόγηση.

5.2

Εκτιμήσεις
χρηματοοικονομικών
δεδομένων
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος

και

Οι εκτιμήσεις των χρηματοοικονομικών δεδομένων και της αποτελεσματικότητας του
Προγράμματος βασίζονται στην ανάλυση και σύγκριση των τιμών των δεικτών που
προέκυψαν από την αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
έως 30/11/2011
Η αλλαγή του οικονομικού κλίματος στη χώρα, με την εντεινόμενη κρίση χρέους να πιέζει
για μείωση των δαπανών του δημοσίου, είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των
χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΠΕΔΒΜ τον Σεπτέμβριο του 2011. Συγκεκριμένα, 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 και σημειώνεται μείωση της τάξης του 25 -30% 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%. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν
μόνο από τη μείωση της εθνικής συμμετοχής, όπως προαναφέρθηκε.
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Η κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ με βάση τους χρηματοδοτικούς πίνακες όπως έχουν
προκύψει σήμερα πιστοποιεί την προτεραιότητα που δίνει το ΕΠΕΔΒΜ στην αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπου
δεσμεύεται περίπου το 42% των πόρων, ενώ το 23% των διαθέσιμων πόρων του ΕΠΕΔΒΜ
αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και τη
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το 19% του συνόλου των πόρων
κατευθύνεται προς την χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας, το 15% προορίζεται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση
και για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ για την τεχνική υποστήριξη της
εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ διατίθεται το 2% του συνόλου των πόρων.

Με δεδομένο ότι ο τομέας της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης εμφανίζει πολλές και
πολυδιάστατες ανάγκες, όπως έχουν αναλυθεί στις προηγούμενες ενότητες, ειδικά στο
πλαίσιο των αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική οι οποίες αφορούν 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 ΕΠΕΔΒΜ.

Με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης προκύπτει ότι κύριο γνώμονα αναθεώρησης
αποτελούν η ανακατανομή πόρων μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας αλλά και στο
εσωτερικό αυτών με στόχο την κάλυψη της παρατηρούμενης υπερδέσμευσης
(overbooking) σε μεγάλο αριθμό κατηγοριών πράξεων. Άλλο εύρημα βαρύνουσας σημασίας
αποτελεί ο σημαντικός αριθμός κατηγοριών πράξεων που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Η κυρίαρχη προγραμματική βαρύτητα του ΕΠΕΔΒΜ αφορά τους ΑΠ1,2,3 “Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης”. Η ενεργοποίηση
του προγράμματος μέχρι σήμερα κυριαρχείται από τον ΑΠ3 (219,13%) ακολουθούμενο από
τον ΑΠ2 (152,11%) και από τον ΑΠ1 (128,63%).

Για την ιεράρχηση της προτεραιότητας περαιτέρω ενίσχυσης και αποδυνάμωσης των
διαφόρων αξόνων προτεραιότητας ισχυρά κριτήρια επανασχεδιασμού μεταξύ άλλων,
θεωρούνται η απορρόφηση επί προγραμματικής δημόσιας δαπάνης (καθώς συνδυάζει την
απορρόφηση για το υλοποιούμενο τμήμα του προγράμματος με τον βαθμό ενεργοποίησής
του) και η αποτελεσματικότητα επί προγραμματικής δημόσιας δαπάνης. Με βάση την
ανωτέρω μεθοδολογική προσέγγιση, δηλαδή την αποτελεσματικότητα και την απορρόφηση
επί προγραμματικής δημόσιας δαπάνης, η αποτελεσματικότητα και απορρόφηση (επί
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προγραμματικού σχεδιασμού) παρουσιάζονται υψηλότερες στον ΑΠ3 (110,55%, 76,12%),
ακολουθούμενες από τον ΑΠ2 (67,34%, 40,42%) και από τον ΑΠ1 (52,68%, 28,42%).
Ανακεφαλαιώνοντας,

σύμφωνα

με

τις

παραπάνω

βασικές

αποτιμήσεις

στους

χρηματοοικονομικούς δείκτες των ΑΠ1,2,3 βασικές επισημάνσεις της αξιολόγησης
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα διοχέτευσης επιπρόσθετων πόρων στους άξονες αυτούς.
Η πρόταση αυτή συνάδει με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της πολιτείας σε σχέση με τον
εκσυγχρονισμό της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης “Νέου Σχολείου”.

5.3

Προτάσεις αναθεώρησης

Εξετάζοντας την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων ανά Γενικό Στόχο με βάση τις εξελίξεις
στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης προκύπτουν οι κάτωθι βασικές
επισημάνσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την προτεινόμενη προσέγγιση αναθεώρησης του
Προγράμματος:

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.
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 Δημοτικά 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
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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 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 ΓΣ2 αξιολογείται ως μη ικανοποιητική και
προτείνεται η διερεύνηση αύξησής τους.

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 Διευθυντών.



Έλεγχο σκοπιμότητας λειτουργίας συγκεκριμένων ειδικοτήτων ανάλογα με το
περιβάλλον αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
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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 προκύπτει το συμπέρασμα ότι αφενός αναμένεται να προκύψει
σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τις ενέργειες εξορθολογισμού και αφετέρου
εμφανίζεται σχετική έλλειψη ωρίμανσης σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την
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 αξιολογείται ότι ενδεχομένως υπερβαίνουν τις δυνατότητες απορρόφησης
που υπάρχουν στην παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση όπου επανεξετάζεται συνολικά
ο θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και χρειάζεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο
μείωσής τους.

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 Δια Βίου Εκπαίδευσης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που καταργούνται.
Χρονικά η δημιουργία των νέων αυτών σχολών ενδεχομένως να γίνει από το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013.
Οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ3 αξιολογούνται ως επαρκείς παρά την μείωσή τους
εξαιτίας της προαναφερθείσας συρρίκνωσης της εθνικής συμμετοχής. Ενδεχομένως
μάλιστα θα πρέπει να εξεταστεί η περαιτέρω μείωση της βαρύτητας του ΓΣ3 αφενός
λόγω των δυνατοτήτων εξοικονόμησης πόρων που είναι εφικτή στις σχετικές δράσεις που
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περιλαμβάνει και αφετέρου λόγω των πιεστικών αναγκών που εμφανίζονται στους ΓΣ2
και ΓΣ4.

Γενικός Στόχος 4: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτομία»
Με τον ΓΣ4 το ΕΠΕΔΒΜ 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 ΕΠΕΔΒΜ 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
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. Ενδεικτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση με το έτος
2005/2006) υπήρχαν περίπου 28% (μέση ετήσια αύξηση 8,5%) περισσότεροι μεταπτυχιακοί
φοιτητές και 12% (μέση ετήσια αύξηση που προσεγγίζει το 3,9%) περισσότεροι
διδακτορικοί φοιτητές. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργεί τη
«δεξαμενή» για την άντληση του μελλοντικού ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
Με τα δεδομένα αυτά οι πόροι που διατίθενται για τον ΓΣ4 αξιολογούνται ως μη
επαρκείς και χρειάζεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησής τους.
Με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις προκύπτει η ανάγκη της επανεξέτασης της κατανομής
στους Στρατηγικούς στόχους στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
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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 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 έχουν
αποτυπωθεί 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.

Στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται οι βασικές προτάσεις αναθεώρησης ανά τριάδα Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράμματος:
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. Ειδικότερα υπάρχει απαίτηση για
την συνέχιση υλοποίησης δράσεων που αφορούν:


Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα)
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή



Ολοήμερα Σχολεία



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης



Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση



Δράσεις 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 ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία



Διαπολιτισμική εκπαίδευση



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



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
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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)».
Σημειώνεται ότι σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας, οι τίτλοι των κατηγοριών
πράξης που παρουσιάζονται με κόκκινη γραμματοσειρά (κωδικός και τίτλος) αποτελούν τις
νέες δράσεις του Προγράμματος. Όπου μόνο ο τίτλος -αλλά όχι ο κωδικός -παρουσιάζεται
με κόκκινη γραμματοσειρά αναφέρεται σε απλή αλλαγή του τίτλου της κατηγορίας πράξης
και όχι σε νέα κατηγορία. Εν αντιθέσει, οι τίτλοι των κατηγοριών πράξης που φαίνεται ότι
έχουν διαγραφεί, απαλείφονται από το Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση η προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες
προτεραιότητας 1,2,3 έχει την ακόλουθη μορφή:
Πίνακας 5.3-1
Ε.Σ
ΚΩΔ

Κ.Π
ΚΩΔ

Προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3
ΚΩΔ
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2.1

1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.4.1

1.1.4

1.2.1

1.1.4.2
1.1.4.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2.1

1.2
1.2.2

1.2.2.2
1.2.2.3

1.3

1.3.1

1.3.1.1
1.3.1.2

ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση
Ανάπτυξη προγραμμάτων και πιστοποίηση τους
Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας
Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
και εκπαίδευσης
Κινητές βιβλιοθήκες
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης και τεκμηρίωσης
ΙΕΚ
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Έρευνας
Προμήθεια εξοπλισμού
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Π/Υ (€)
157.296.982,00
25.000.000,00
10.000.000,00
65.000.000,00
15.000.000,00
0,00
5.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
11.500.000,00
10.000.000,00
600.000,00
0,00
56.000.000,00
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Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο
Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων
1.3.1.4 και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού
1.3.1.5 ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην
τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
1.3.1.7 Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course
1.3.2.1 Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την
1.3.3.1
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
1.4.1.1 Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων
1.4.1.2 Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών
1.4.1.3
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1.4.1.4 Ενίσχυση εξοπλισμού (ΕΤΠΑ)
1.4.1.5 Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού
1.4.2.1 Ενισχυτική διδασκαλία
1.4.2.1 Ολοήμερα Σχολεία
1.4.2.2 Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ
1.4.3.1 Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής
1.5.1.1
κατάρτισης
1.5.1.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
1.5.2.1 Εισαγωγική επιμόρφωση
1.5.3.1 Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
1.5.4.1 Προγράμματα ευαισθητοποίησης
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
1.3.1.3

1.3.2
1.3.3

1.4.1
1.4
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5

1.5.2
1.5.3
1.5.4

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
ΑΣ 1,2,3 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
21.500.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
102.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
80.000.000,00
50.000.000,00
14.300.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
803.196.982,00
377.333.189,34
398.482.398,06
27.381.394,60
803.196.982,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καταργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πράξης:


1.1.2.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων και πιστοποίηση τους



1.1.4.1 Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εκπαίδευσης



1.1.4.2 Κινητές βιβλιοθήκες



1.1.4.3 Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες



1.2.1.2 Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης και τεκμηρίωσης ΙΕΚ



1.3.1.1 Προμήθεια εξοπλισμού



1.4.1.4 Ενίσχυση εξοπλισμού (ΕΤΠΑ)



1.4.1.5 Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού



1.4.2.1 Ενισχυτική διδασκαλία

Επισημαίνεται επίσης ότι η προτεινόμενη μεταφορά πόρων στους άξονες προτεραιότητας
1,2,3 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.
Ειδικότερα η προτεινόμενη μεταφορά πόρων στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3
κατανέμεται στις δράσεις ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Ποσό ύψους 37.275.235,00 € στην κατηγορία πράξης 1/2/3.1.1.1 «Νέο σχολείο (σχολείο
21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική
εφαρμογή»



Ποσό ύψους 20.000.000,00 € στην κατηγορία πράξης 1/2/3.4.1.2 «Μητρώο ΑμεΑ &
Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής»



Ποσό ύψους 40.000.000,00 € στην κατηγορία πράξης 1/2/3.5.1.2 «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών σε ICT»

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. Απαιτείται δηλαδή αλλαγή της
στρατηγικής με την εφαρμογή νέων πολιτικών στο χώρο της διασύνδεσης της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας:


Προτείνεται η συνέχιση των δράσεων πρακτικής άσκησης, γραφείων διασύνδεσης,
ΔΑΣΤΑ, 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

Επιχειρηματικότητας

για

την

της

δράσης

ενθάρρυνση της

που

αφορούν

νεανικής

τις

Θυρίδες

επιχειρηματικότητας,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ανασχεδιάζεται ο θεσμός της επιχειρηματικότητας μέσω της
σύστασης δικτύου 13 περιφερειακών γραφείων για την συμβουλευτική υποστήριξη
νέων σε ζητήματα επιχειρηματικότητας
Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση η προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες
προτεραιότητας 4,5,6 έχει την ακόλουθη μορφή:
Πίνακας 5.3-2
Ε.Σ
ΚΩΔ

Κ.Π
ΚΩΔ

Προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6
ΚΩΔ
4.1.1.1

4.1.1
4.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.3
4.3.1.1

ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΕΕΚ
Πιστοποίηση σπουδαστών
Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων
Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ΙΕΚ (προγράμματα E learning)
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιμόρφωση Καθηγητών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ
Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Π/Υ (€)
4.742.400,00
0,00
0,00
0,00
55.813.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
77.082.439,00
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Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
4.3.1.3 Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
4.3.1.4 ΔΑΣΤΑ
Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής
4.3.1.5
Εμπειρίας
4.3.2.1 ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
4.3.2.2
κατάρτισης
4.3.3.1 Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Γραφεία Διασύνδεσης ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
4.3.3.2
επαγγελματικής κατάρτισης
4.3.3.3 Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
4.3.4.1 Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Επιχειρηματικότητα Νέων ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
4.3.4.2
επαγγελματικής κατάρτισης
4.3.4.3 Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της
4.3.4.4
νεανικής επιχειρηματικότητας
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

294.977.103,00
139.257.379,52
148.003.402,64
7.716.320,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

294.977.103,00

4.3.1.2

4.3.2

4.3.3

4.3.4

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
ΑΣ 4,5,6 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

25.429.000,00
29.500.000,00
9.700.000,00
33.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
9.300.000,00
0,00
970.000,00
21.524.085,00
0,00
0,00
5.616.179,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καταργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πράξης:


4.1.1.2 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΕΕΚ



4.1.1.3 Πιστοποίηση σπουδαστών



4.1.1.4 Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων



4.1.2.2 Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης



4.1.3.1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ΙΕΚ (προγράμματα E learning)



4.2.1.3 Πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



4.3.3.2 Γραφεία Διασύνδεσης ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



4.3.4.2 Επιχειρηματικότητα Νέων ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



3.

4.3.4.3 Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση η προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες
προτεραιότητας 7,8,9 έχει την ακόλουθη μορφή:
Πίνακας 5.3-3 Προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 7,8,9
Ε.Σ
ΚΩΔ

Κ.Π
ΚΩΔ

7.1.1

7.1
7.1.2

7.2

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
7,8,9 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ
7.1.1.1
7.1.1.2

Π/Υ (€)
24.551.160,00
18.718.000,00

ΣΔΕ
ΚΕΕ
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
7.1.1.3
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
7.1.1.4
Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα
7.1.2.1
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
7.1.2.2
Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης
7.1.2.3
Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό
7.1.2.4
Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
7.1.3.1
ΕΑΠ
7.1.4.1
Πιστωτικές Μονάδες
7.1.5.1
Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας
7.2.1.1
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

4.950.000,00
57.275.870,00
16.151.000,00
5.000.000,00
7.700.000,00
25.600.000,00
0,00
3.864.000,00
17.151.562,00
186.941.592,00
85.807.931,46
95.640.852,86
5.492.807,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

186.941.592,00

5.980.000,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καταργείται η ακόλουθη κατηγορία πράξης:


7.1.4.1 Πιστωτικές Μονάδες

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.

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση η προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες
προτεραιότητας 10,11,12 έχει την ακόλουθη μορφή:
Πίνακας 5.3-4 Προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 10,11,12
Ε.Σ
ΚΩΔ

Κ.Π
ΚΩΔ
10.1.1

10.1
10.1.2

ΚΩΔ
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.2.1
10.1.2.2

ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΘΑΛΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με
ερευνητικούς φορείς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Π/Υ (€)
30.800.000,00
21.000.000,00
71.100.000,00
39.600.000,00
125.000.000,00
51.457.037,00
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10.2.1
10.2.2

10.2

10.2.1.1
10.2.2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
10,11,12 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Υποτροφίες

0,00
46.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

385.457.037,00
189.511.241,95
185.451.655,13
10.494.139,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

385.457.037,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καταργείται η ακόλουθη κατηγορία πράξης:


10.2.1.1 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Επισημαίνεται επίσης ότι 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

€.

Ειδικότερα

η

προτεινόμενη

μεταφορά

πόρων

στους

άξονες

προτεραιότητας 10,11,12 κατανέμεται στις δράσεις ως εξής:


Ποσό ύψους 10.500.000,00 € στην κατηγορία πράξης 10/11/12.1.1.3 «Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων»



Ποσό ύψους 3.700.000,00 € στην κατηγορία πράξης 10/11/12.1.1.4 «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»



Ποσό ύψους 5.000.000,00 € στην κατηγορία πράξης 10/11/12.1.2.1 «ΘΑΛΗΣ»



Ποσό ύψους 41.568.295,00 € στην κατηγορία πράξης 10/11/12.1.2.2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ
- Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με ερευνητικούς φορείς».

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.
Η προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 13,14,15 έχει την
ακόλουθη μορφή:
Πίνακας 5.3-5 Προτεινόμενη κατανομή πόρων στους άξονες προτεραιότητας 13,14,15
Ε.Σ
ΚΩΔ

Κ.Π.
ΚΩΔ

ΚΩΔ
13.1.1.1
13.1.1.2
13.1.1.3

13.1

13.1.1

13.1.1.4

13.1.1.5
13.1.1.6

ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης
Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων
Προμήθεια εξοπλισμού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
περιφερειακά, καθώς και λογισμικού
Ανάπτυξη εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού
και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων / εργαλείων
για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και
του ελέγχου της υλοποίησης του ΕΠ.
Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και
εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο
προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Π/Υ (€)
350.000,00
650.000,00
300.000,00

1.000.000,00

3.747.808,00
4.847.000,00
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13.1.1.7
13.1.1.8
13.1.1.9
13.1.1.10
13.2.1.1
13.2

13.2.1

13.2.1.2

13.2.2

13.2.1.3
13.2.2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
13,14,15 ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των
δράσεών του
Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγές, κτλ
για την εφαρμογή του ΕΠ
Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της ΕΥΔ-ΕΠΕΔΒΜ και
Δικαιούχων σε θέματα δράσεων του ΕΠ.
Έρευνα / Έρευνες για τα ζητήματα παιδείας
Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού
Σύμβουλος δημοσιότητας
Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων,
συναντήσεων εργασίας
Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης
Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αξιολόγηση κλπ.

500.000,00
1.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00
850.000,00
3.000.200,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

23.545.008,00
9.704.903,67
13.356.201,69
483.902,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.545.008,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καταργείται η ακόλουθη κατηγορία πράξης:


13.2.2.1 Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αξιολόγηση κλπ.

Συνοψίζοντας:
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 παρούσας αξιολόγησης επιχειρήθηκε μια
πρώτη προσέγγιση ανακατανομής των πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας καθώς και
αναμόρφωσης των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος του Προγράμματος.
Ωστόσο 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 €.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Με βάση τα ανωτέρω οι νέοι αναθεωρημένοι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος
διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Πίνακας 5.3-6

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
Α.Π.
1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
"Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8
Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1"
"Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)"
"Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)"
ΣΥΝΟΛΟ 1 - 2 - 3
"Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς
Στόχου 1"
"Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ / ΑΞ
(ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ)

ΕΚΤ

ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ
ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ / ΑΞ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΔΗΜ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ / ΑΞ

ΆΛΛΗ
ΧΡΗΜ
ΑΤΟΔ
ΟΤΗΣ
Η

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ Δ.Δ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

55,10%

374.014.315

3.318.874

377.333.189

99,12%

46,98%

0

46,98%

377.333.189

41,85%

284.102.385

114.380.013

398.482.398

71,30%

49,61%

0

49,61%

398.482.398

3,04%

20.661.992

6.719.403

27.381.395

75,46%

3,41%

0

3,41%

27.381.395

100,00%

678.778.692

124.418.290

803.196.982

84,51%

100,00%

55,10%

138.316.684

940.696

139.257.380

99,32%

47,21%

0

47,21%

139.257.380

41,85%

105.065.759

42.937.644

148.003.403

70,99%

50,17%

0

50,17%

148.003.403
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
Α.Π.

6

7
8

9

10

11

12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
"Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"
ΣΥΝΟΛΟ 4 -5 -6
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1"
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing
In)"
ΣΥΝΟΛΟ 7 - 8 - 9
"Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8
Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1"
"Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)"
"Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)"
ΣΥΝΟΛΟ 10 - 11 - 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ
ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ / ΑΞ

7.641.146

75.175

7.716.321

99,03%

2,62%

100,00%

251.023.588

43.953.515

294.977.103

85,10%

100%

55,10%

85.211.816

596.115

85.807.931

99,31%

45,90%

0

45,90%

85.807.931

41,85%

64.727.145

30.913.708

95.640.853

67,68%

51,16%

0

51,16%

95.640.853

3,04%

4.707.429

785.379

5.492.808

85,70%

2,94%

0

2,94%

5.492.808

100,00%

154.646.390

32.295.202

186.941.592

82,72%

100%

55,10%

188.730.766

780.476

189.511.242

99,59%

49,17%

0

49,17%

189.511.242

41,85%

143.360.443

42.091.212

185.451.655

77,30%

48,11%

0

48,11%

185.451.655

3,04%

10.426.214

67.926

10.494.140

99,35%

2,72%

0

2,72%

10.494.140

342.517.423

42.939.614

385.457.037

88,86%

100%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ / ΑΞ
(ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ)

ΕΚΤ

3,04%

100,00%

Σελίδα 362 από 509

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΔΗΜ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ / ΑΞ

ΆΛΛΗ
ΧΡΗΜ
ΑΤΟΔ
ΟΤΗΣ
Η

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ Δ.Δ.

0

2,62%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

7.716.321

294.977.103

186.941.592

385.457.037
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
Α.Π.
13
14
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
"Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8
Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1"
"Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)"
"Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)"
ΣΥΝΟΛΟ 13 - 14 - 15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗ

7.181.826

2.523.078

9.704.904

74,00%

41,22%

0

41,22%

9.704.904

5.455.330

7.900.872

13.356.202

40,84%

56,73%

0

56,73%

13.356.202

396.752

87.151

483.903

81,99%

2,06%

0

2,06%

13.033.907

10.511.101

23.545.008

55,36%

100%

1.440.000.000

254.117.722

1.694.117.722

85,00%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ / ΑΞ
(ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ)

ΕΚΤ

55,10%
41,85%
3,04%
100,00%

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΚΟΙΝ
ΧΡΗΜ
ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ / ΑΞ
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ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΔΗΜ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ / ΑΞ

ΆΛΛΗ
ΧΡΗΜ
ΑΤΟΔ
ΟΤΗΣ
Η

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ Δ.Δ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

483.903
23.545.008

0

1.694.117.722
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Πίνακας 5.3-7

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ (EARMARKING)

Κωδικός

Ποσό

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο

72

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να
αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης /κατάρτισης
προς την αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη
και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

720.827.731

22.630.844

743.458.575

73

Μέτρα για την αύξηση δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για τη
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και
για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής /επαγγελματικής και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

330.610.373

10.379.722

340.990.095

74

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις
επιχειρήσεις.

332.091.209

10.426.214

342.517.423

7.350.323

230.768

7.581.091

Τεχνική βοήθεια
85

Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Σύνολο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 364 από 509

5.286.832

165.984

5.452.816

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000
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6

Παράρτημα

6.1

Πίνακες Συνάφειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Πίνακας 6.1-1

Συνάφεια Στρατηγικών Στόχων με Ανάλυση SWOT
Στρατηγικοί Στόχοι
ΣΣ1

ΣΣ2

ΣΣ3

ΣΣ4

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

Υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην ανώτατη
εκπαίδευση με ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή
των φοιτητών σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές.

2

1

1

3

7

Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

3

Υψηλά ποσοστά αποφοίτων σε μαθηματικές,
θετικές και επιστήμες τεχνολογίας (MST).

3

Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

3

Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεχιζόμενη
πίεση για περαιτέρω μείωσή τους

3

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot

Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης.

3

2

3

6

3

8

1

7

3

3

6

3

2

1

Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων (όπως αυτή
μετριέται από PISA).

3

2

2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

6

3

Αρχική οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών
αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου με (α) την
αυτοαξιολόγηση
στην
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) με τον
Ν4009/2001 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

3

9

7

12
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Στρατηγικοί Στόχοι
ΣΣ1

ΣΣ2

ΣΣ3

ΣΣ4

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία πτυχιούχων) –
πρόβλημα «αρχικής ενσωμάτωσης».

3

3

1

1

8

Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού) αλλά με τάση μείωσης και σύγκλισης
με τον μέσο όρο της ΕΕ-27.

3

Καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη χρήση των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από το 2010 η
εφαρμογή της στρατηγικής του ψηφιακού
σχολείου, που ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη
επιδιώκει να αμβλύνει τη συγκεκριμένη αδυναμία.

3

Ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ.

1

Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση
αλλά με αυξητική τάση λόγω της θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο από το
2007 και μετά.

3

Διαρκής συρρίκνωση της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης.

1

3

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.

3

2

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2

3

6

2

7

3

4

3
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4

2

3

10

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο
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Στρατηγικοί Στόχοι
Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot
Διεύρυνση των ευκαιριών
εκπαιδευτικό σύστημα.

πρόσβασης

στο

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

ΣΣ1

ΣΣ2

ΣΣ3

1

1

3

3

3

3

11

2

Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης
της Επαγγελματικής και Κατάρτισης με την
Απασχόληση.

3

3

6

Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και της
εκπαίδευσης ενηλίκων.

3

3

6

της

3

3
3

Χρηματοδοτικές
δυνατότητες
προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.

4ης

Αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης και
οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών που
απαιτούνται με δυνατότητες πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού
συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού.
ΑΠΕΙΛΕΣ

5

3

Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη ζήτηση από
φοιτητές εξωτερικού.
Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης και μέσων
διδασκαλίας.

ΣΣ4

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

3

και

3

3

6

3

Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις για μείωση
των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση.

3

3

Αδυναμία σύνδεσης των βαθμίδων εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας.

2

3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

3
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3

3
3

12
5
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Στρατηγικοί Στόχοι
Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot
Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία.
Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από

ΣΣ1

ΣΣ2

ΣΣ3

1
50

40

38

ΣΣ4

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

3

4

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

37

81

Όπου:
ΣΣ1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
ΣΣ2: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας
ΣΣ3: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
ΣΣ4: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-2

Συνάφεια Ειδικών Στόχων με Ανάλυση SWOT
Ειδικός Στόχος
ΑΠ 1-2-3

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot
Υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση
με ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών σε
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Υψηλά ποσοστά αποφοίτων σε μαθηματικές, θετικές και
επιστήμες τεχνολογίας (MST).
Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.
Χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνεχιζόμενη πίεση για
περαιτέρω μείωσή τους
Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης.
Αρχική οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών
αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου με (α) την
αυτοαξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και (β) με τον Ν4009/2001 για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων (όπως αυτή
μετριέται από PISA).
Περιορισμένη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας (υψηλή ανεργία πτυχιούχων) – πρόβλημα
«αρχικής ενσωμάτωσης».
Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού) αλλά με
τάση μείωσης και σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ-27.
Καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από το 2010 η εφαρμογή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 10-1112

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

ΑΠ
101112
ΕΣ1

ΑΠ
101112
ΕΣ2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό
Στόχο

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

21
21

3

3

21

3

3

25

3

3

3

1

1

26

3

3

3

3

3

15
36

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

21

3

3

3

3

3

2

2

25

2

2
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2

3

3

29

25
1

1

28

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ειδικός Στόχος
ΑΠ 1-2-3

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot
της στρατηγικής του ψηφιακού σχολείου, που ευρίσκεται
σε πλήρη ανάπτυξη επιδιώκει να αμβλύνει τη
συγκεκριμένη αδυναμία.
Ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας
στον τομέα της ΕΤΑ.
Χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση αλλά με
αυξητική τάση λόγω της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής
φοίτησης στο νηπιαγωγείο από το 2007 και μετά.
Διαρκής
συρρίκνωση
της
τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης.
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.
Διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία συμπεριλαμβανομένης και της
πρόσβασης στο Internet με την ολοκλήρωση και
επέκταση των δράσεων του ψηφιακού σχολείου.
Άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη ζήτηση από
φοιτητές εξωτερικού.
Ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης και μέσων
διδασκαλίας.
Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της
Επαγγελματικής και Κατάρτισης με την Απασχόληση.
Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Χρηματοδοτικές δυνατότητες της 4ης προγραμματικής
περιόδου για ΕΤΑ.
Αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης και
οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται
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ΑΠ 4-5-6
ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

ΑΠ 10-1112
ΑΠ
101112
ΕΣ1

ΑΠ
101112
ΕΣ2

3

3

3

3

3

3

11
15
14

3

3

31

14
15
3

3

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό
Στόχο

3

6

3

3

3

2

2

28

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

3

3
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3

3

3

6

2

2

13

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ειδικός Στόχος
ΑΠ 1-2-3

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ανάγκες όπως Προκύπτουν από την Ανάλυση Swot
με δυνατότητες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και συρρίκνωση
του μαθητικού πληθυσμού.
Δημοσιονομικοί περιορισμοί και πιέσεις για μείωση των
δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση.
Αδυναμία σύνδεσης των βαθμίδων εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας.
Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία.

Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από
3
2
1
0

Όπου οι Ειδικοί Στόχοι είναι:
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ 1-2-3
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ 4-5-6
ΑΠ 4-5-6
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ 4-5-6
ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ 7-8-9
ΑΠ
4-56
ΕΣ3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

1
50

1
50

1
50

1
50

1
50

40

40

40

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

3

3

3

3

ΑΠ 10-1112
ΑΠ
101112
ΕΣ1

ΑΠ
101112
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό
Στόχο

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

6
3

3

36
19

38

38

3
33

3
33

11

81
ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΜΕΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού & φοιτητικού
πληθυσμού
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του
εκπαιδευτικού συστήματος
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα ΑμεΑ & τις
ΕΚΟ
Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης με
έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της)
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 10-11-12

ΑΠ 4-5-6
ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ 7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9
ΕΣ2
ΑΠ 10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ 10-11-12
ΕΣ2

Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της
Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας
Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών
κινήτρων
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό
Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές
επιστήμες και τις ΤΠΕ
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-3

Συνάφεια Στρατηγικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος

ΑΠ 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης
ΑΠ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 3: Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
ΑΠ 4: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης
ΑΠ 5: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 6: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΣ1: Αναβάθμιση της
ποιότητας της
εκπαίδευσης και
προώθηση της
κοινωνικής
ενσωμάτωσης

Στρατηγικοί Στόχοι
ΣΣ2: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας

3

ΣΣ3: Ενίσχυση
της δια βίου
εκπαίδευσης
ενηλίκων

ΣΣ4: Ενίσχυση του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την
προαγωγή της
έρευνας και της
καινοτομίας

2

2

1

8

3

2

2

1

8

3

2

2

1

8

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
από Στρατηγικό
Στόχο

12
2

3

1

1

7

2

3

1

1

7

2

3

1

1

7
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
ΑΠ 7: Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης
ΑΠ 8: Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 9: Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
ΑΠ 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης
ΑΠ 11: Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 12: Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από
3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΣ1: Αναβάθμιση της
ποιότητας της
εκπαίδευσης και
προώθηση της
κοινωνικής
ενσωμάτωσης

Στρατηγικοί Στόχοι
ΣΣ2: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας

2

ΣΣ3: Ενίσχυση
της δια βίου
εκπαίδευσης
ενηλίκων

ΣΣ4: Ενίσχυση του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την
προαγωγή της
έρευνας και της
καινοτομίας

2

3

1

8

2

2

3

1

8

2

2

3

1

8

1

1

0

3

5

1

1

0

3

5

1

1

0

3

5

24

24

18

18

36
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Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
από Στρατηγικό
Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος

2
1
0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΣ1: Αναβάθμιση της
ποιότητας της
εκπαίδευσης και
προώθηση της
κοινωνικής
ενσωμάτωσης

Στρατηγικοί Στόχοι
ΣΣ2: Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας
ΜΕΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΣΣ3: Ενίσχυση
της δια βίου
εκπαίδευσης
ενηλίκων

Σελίδα 376 από 509

ΣΣ4: Ενίσχυση του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την
προαγωγή της
έρευνας και της
καινοτομίας

Αντιμετώπιση
Από Στρατηγικό
Στόχο

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
από Στρατηγικό
Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-4

ΑΠ

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ 4-5-6

Συνάφεια Ειδικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους

Ειδικοί Στόχοι
Αναμόρφωση,
εκσυγχρονισμός
και
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος
– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού
& φοιτητικού πληθυσμού
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση
μέσω
της
εφαρμογής
συστημάτων
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής
όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με
έμφαση στα ΑμεΑ & τις ΕΚΟ
Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης
του
εκπαιδευτικού
προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας &
Δ/θμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην
καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και ενίσχυση του περιεχομένου της
Αναβάθμιση
της
τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της
ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας
της
Αποτελεσματικότερη
σύνδεση
του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά
εργασίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ
ΑΠ
ΑΠ
5
6
7
8

ΑΠ
1

ΑΠ
2

ΑΠ
3

ΑΠ
4

3

3

3

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

1

1

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/ Γενικό
Στόχο

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

21

2

2

2

2

1

1

1

24

1

1

1

1

0

0

0

15

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/ Γενικό
Στόχο

36
3

3

3

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

21

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

24

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΠ

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 1011-12

Ειδικοί Στόχοι
Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης
σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω
παροχής ειδικών κινήτρων
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
μέσω
προγραμμάτων
βασικής
και
εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό
Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών
σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην
παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με
έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ
Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από
3
2
1
0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ
ΑΠ
ΑΠ
5
6
7
8

ΑΠ
1

ΑΠ
2

ΑΠ
3

ΑΠ
4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

27

27

23

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/ Γενικό
Στόχο

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

3

3

1

1

1

24

3

3

3

1

1

1

24

1

0

0

0

3

3

3

15

1

1

0

0

0

3

3

3

15

23

23

16

16

16

13

13

13

36
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Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/ Γενικό
Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-5

ΑΠ

Ειδικός
Στόχος

ΑΠ 1-23

ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3

Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με τους Άξονες Προτεραιότητας/ Γενικούς Στόχους
Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

21

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

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

21

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

21

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

21

Κατηγορία Πράξεων

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

3

3

3

1

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων
σπουδών
στην
Πρωτοβάθμια
&
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

3

3

3

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

3

3

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

3

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση
νέων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας
Εκπαίδευσης

των

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν
στη διασφάλιση της ποιότητας, της

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΠ

Ειδικός
Στόχος
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

2

2

2

1

1

1

24

2

2

2

2

1

1

1

24

2

2

2

2

2

1

1

1

24

2

2

2

2

2

2

1

1

1

24

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

24

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

24

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

24

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές
Ειδικής Αγωγής

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

15

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

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Κατηγορία Πράξεων

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Προγράμματα Ομογένειας

3

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές
για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα
Ψηφιακό Σχολείο & Ψηφιακό Υλικό για τα
Σχολεία
Ψηφιακές παρεμβάσεις
προγράμματα

στα

αναλυτικά

Πρόγραμμα
Πιλοτικής
εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και συναφούς
εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα
Πιλοτικής
εισαγωγής
περιορισμένου
αριθμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην
τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία
Ψηφιακές
δράσεις
εκπαίδευσης / e-course

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

τριτοβάθμιας

Σελίδα 380 από 509

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΑΠ

ΑΠ 4-56

Ειδικός
Στόχος
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ1
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ1
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ2
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ2

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

1

1

1

0

0

0

15

1

1

1

1

0

0

0

15

1

1

1

1

1

0

0

0

15

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

3

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

3

3

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

3

3

3

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

3

3

3

2

2

2

3

3

3

0

0

0

24

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών
φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
-Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

21

Υποτροφίες
Κατάρτισης

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

21

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

24

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

24

Κατηγορία Πράξεων

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

Ολοήμερα Σχολεία

3

3

3

1

1

1

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

3

3

3

1

1

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

3

3

3

1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση
παιδαγωγικής κατάρτισης

3

3

3

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

3

3

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική
Επιμόρφωση

3

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
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ΑΠ

Ειδικός
Στόχος
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ2
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3

Κατηγορία Πράξεων

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

1

1

1

1

1

1

24

3

0

0

0

0

0

0

12

3

3

0

0

0

0

0

0

12

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

0

0

12

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

3

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

1

1

1

3

3

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

1

1

1

3

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

1

1

1

ΔΑΣΤΑ

1

1

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης /
Επαγγελματικής Εμπειρίας

1

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων
επαγγελματικής κατάρτισης
Γραφεία
Διασύνδεσης
εκπαίδευσης

αρχικής

γ΄βάθμιας

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιχειρηματικότητα
εκπαίδευσης

Νέων

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας
ενθάρρυνση
της
επιχειρηματικότητας
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ΑΠ

ΑΠ 7-89

ΑΠ 1011-12

Ειδικός
Στόχος
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ2
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

3

3

3

1

1

1

24

2

3

3

3

1

1

1

24

2

2

3

3

3

1

1

1

24

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

ΕΑΠ

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

24

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

1

1

1

1

1

1

0

0

0

3

3

3

15

Κατηγορία Πράξεων

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

2

2

2

2

2

2

Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας

2

2

2

2

2

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

2

2

2

2

Εκπαίδευση
γλώσσα

2

2

2

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

2

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον
Πολιτισμό

μεταναστών
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ΑΠ

Ειδικός
Στόχος
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ1
ΑΠ
10-11-12
ΕΣ2

Κατηγορία Πράξεων

Άξονας Προτεραιότητας/
Γενικός Στόχος
ΑΠ
ΑΠ 4
ΑΠ 5
ΑΠ 6
7

ΑΠ 8

ΑΠ
9

ΑΠ
10

ΑΠ
11

ΑΠ
12

0

0

0

3

3

3

15

1

0

0

0

3

3

3

15

1

1

0

0

0

3

3

3

15

1

1

1

0

0

0

3

3

3

15

1

1

1

1

0

0

0

3

3

3

15

1

1

1

1

1

0

0

0

3

3

3

15

140

140

122

122

84

84

84

55

55

55

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

1

1

1

1

1

1

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

1

1

1

1

1

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

1

1

1

1

ΘΑΛΗΣ

1

1

1

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας
ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς

1

1

Υποτροφίες

1
140

Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από
3
2
1
0

Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

122
195

Μέγιστη
Αντιμετώπιση
Από ΑΠ/
Γενικό Στόχο

ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΜΕΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Όπου οι Ειδικοί Στόχοι είναι:
ΑΠ 1-2-3
Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού & φοιτητικού πληθυσμού
ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού
ΑΠ 1-2-3
ΕΣ2
συστήματος
ΑΠ 1-2-3
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
ΕΣ3
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Όπου οι Ειδικοί Στόχοι είναι:
ΑΠ 1-2-3
Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα ΑμεΑ & τις ΕΚΟ
ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3
Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην
ΕΣ5
καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ
ΑΠ 4-5-6
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της)
ΕΣ1
ΑΠ 4-5-6
ΑΠ 4-5-6
Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της
ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6
Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας
ΕΣ3
ΑΠ 7-8-9
Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων
ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9
ΑΠ 7-8-9
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΕΣ2
ΑΠ 10-11Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
12
εξωτερικό
ΑΠ 10ΕΣ1
11-12
ΑΠ 10-11Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις
12
ΤΠΕ
ΕΣ2
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Πίνακας 6.1-6

Συνάφεια Δράσεων Εξειδίκευσης/ Κατηγοριών Πράξεων με τους Ειδικούς Στόχους
Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΕΣ

ΑΠ
1-23

ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ1
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

Κατηγορία Πράξεων

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

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

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Διεθνές Πανεπιστήμιο

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

18

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

21

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

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

21

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

21

&

αναμόρφωση

Μέγιστη
Αντιμετώπιση Από
Ειδικό Στόχο

36
Ανάπτυξη
του
συστήματος
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
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Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΕΣ

ΑΠ
1-2-3
ΕΣ2
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ3
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

21

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Προγράμματα Ομογένειας

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

23

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

Κατηγορία Πράξεων

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη
διασφάλιση της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
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
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Ολοήμερα Σχολεία
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Μέγιστη
Αντιμετώπιση Από
Ειδικό Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΑΠ
4-56

ΕΣ

1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ4
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
1-2-3
ΕΣ5
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ1
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ1
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ2
ΑΠ
4-5-6

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

0

0

16

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση
παιδαγωγικής κατάρτισης

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

0

0

23

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

0

0

23

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

0

0

23

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

0

0

23

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

0

0

23

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη
συστήματος πιστωτικών μονάδων

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

21

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

21

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

2

3

2

1

1

1

1

26

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

2

3

2

1

1

1

1

26

Κατηγορία Πράξεων
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Ειδικό Στόχο

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

3

3

3

3

3

2

3

2

1

1

1

1

26

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

ΔΑΣΤΑ

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης /
Επαγγελματικής Εμπειρίας

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

ΕΣ

ΕΣ2
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ2
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

Κατηγορία Πράξεων
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Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΑΠ
7-89

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της
νεανικής επιχειρηματικότητας

1

1

1

1

1

2

2

3

0

0

0

0

12

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

ΕΑΠ

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

23

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

23

ΕΣ

ΑΠ
4-5-6
ΕΣ3
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ
7-8-9
ΕΣ1
ΑΠ

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

Κατηγορία Πράξεων
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Ειδικός Στόχος
ΑΠ 4-5-6

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ

ΑΠ
101112

ΑΠ 10-11-12
ΑΠ
ΑΠ
1010111112
12
ΕΣ1
ΕΣ2

Αντιμετώπιση
Από Ειδικό Στόχο

ΑΠ
1-23
ΕΣ2

ΑΠ
1-23
ΕΣ3

ΑΠ
1-23
ΕΣ4

ΑΠ
1-23
ΕΣ5

ΑΠ
4-56
ΕΣ1

ΑΠ
4-56
ΕΣ2

ΑΠ
4-56
ΕΣ3

ΑΠ
7-89
ΕΣ1

ΑΠ
7-89
ΕΣ2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

ΘΑΛΗΣ

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με
παραγωγικούς Φορείς

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

2

13

Υποτροφίες

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

2

3

13

118

115

118

117

116

108

117

83

74

54

49

ΕΣ

7-8-9
ΕΣ2
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ1
ΑΠ
10-1112
ΕΣ2

ΑΠ 7-8-9

ΑΠ
1-23
ΕΣ1

Κατηγορία Πράξεων

Συμβολή από
Μέγιστη Συμβολή από
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Όπου οι Ειδικοί Στόχοι είναι:
ΑΠ 1-2-3
Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού & φοιτητικού πληθυσμού
ΕΣ1
ΑΠ 1-2-3
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού
ΕΣ2
συστήματος
ΑΠ 1-2-3
ΑΠ 1-2-3
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
ΕΣ3
ΑΠ 1-2-3
Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα ΑμεΑ & τις ΕΚΟ
ΕΣ4
ΑΠ 1-2-3
Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, Α/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην
ΕΣ5
καινοτομία και στην χρήση ΤΠΕ
ΑΠ 4-5-6
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της)
ΕΣ1
ΑΠ 4-5-6
ΑΠ 4-5-6
Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της
ΕΣ2
ΑΠ 4-5-6
Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας
ΕΣ3
ΑΠ 7-8-9
Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων
ΕΣ1
ΑΠ 7-8-9
ΑΠ 7-8-9
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΕΣ2
ΑΠ 10-11Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
12
εξωτερικό
ΑΠ 10ΕΣ1
11-12
ΑΠ 10-11Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις
12
ΤΠΕ
ΕΣ2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-7
Απασχόληση

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
ΕΝΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗ
ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ 1-23

Κ.Π

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4.1
1.4.2

Να
αυξηθού
ν και να
βελτιωθ
ούν
οι
επενδύσ
εις
σε
Ε&Α,
ιδίως
στον
ιδιωτικό
τομέα.






















Να
διευκολυ
νθούν
όλες οι
μορφές
της
καινοτομ
ίας.






















ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Να
διευκολυνθεί η
διάδοση και η
πραγματική
χρήση των ΤΠΕ
και
να
οικοδομηθεί
μια
κοινωνία
της
πληροφορίας
χωρίς
αποκλεισμούς.

Να
δημιουργηθεί
ανταγωνιστικότε
ρο
επιχειρηματικό
περιβάλλον και
να ενθαρρυνθεί
η
ιδιωτική
πρωτοβουλία
μέσω
της
βελτίωσης της
νομοθεσίας.












































Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Να προωθηθεί
μια
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και
να
δημιουργηθεί
ένα
υποστηρικτικό
περιβάλλον για
τις ΜΜΕ.






















Να
εφαρμοστούν
πολιτικές
απασχόλησης
που
θα
στοχεύουν στην
πλήρη
απασχόληση,
στη βελτίωση
της ποιότητας
και
της
παραγωγικότητ
ας
στην
εργασία
και
στην
ενίσχυση
της
κοινωνικής και
εδαφικής
συνοχής.





















Να
προωθηθεί
μια
προσέγγισ
η
της
εργασίας
βασιζόμεν
η
στον
κύκλο
ζωής.
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Να δημιουργηθούν
αγορές
εργασίας
χωρίς
αποκλεισμούς, να
ενισχυθεί
η
ελκυστικότητα της
εργασίας και να
καταστεί
αυτή
αποδοτική
για
όσους
αναζητούν
εργασία,
συμπεριλαμβανομέ
νων
των
μειονεκτούντων
ατόμων και των
άεργων.





















Να
βελτιωθεί
η κάλυψη
των
αναγκών
της αγοράς
εργασίας






















Να προωθηθεί
η ευελιξία σε
συνδυασμό με
την ασφάλεια
της
απασχόλησης
και να μειωθεί
ο
κατακερματισμ
ός της αγοράς
εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη
του
ρόλου
των
κοινωνικών
εταίρων.





















Να
αυξηθούν
και
να
βελτιωθού
ν
οι
επενδύσει
ς
σε
ανθρώπινο
κεφάλαιο






















Να
προσαρ
μοστού
ν
τα
συστήμ
ατα
εκπαίδε
υσης
και
κατάρτι
σης στις
νέες
απαιτήσ
εις ως
προς τις
δεξιότη
τες.





















Βαθμ
ός
Συνά
φεια
ς
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
ΕΝΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗ
ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠ.4, 5,
6

ΑΠ.7, 8,

Κ.Π

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1

Να
αυξηθού
ν και να
βελτιωθ
ούν
οι
επενδύσ
εις
σε
Ε&Α,
ιδίως
στον
ιδιωτικό
τομέα.

Να
διευκολυ
νθούν
όλες οι
μορφές
της
καινοτομ
ίας.

















































Να
δημιουργηθεί
ανταγωνιστικότε
ρο
επιχειρηματικό
περιβάλλον και
να ενθαρρυνθεί
η
ιδιωτική
πρωτοβουλία
μέσω
της
βελτίωσης της
νομοθεσίας.












































Να
διευκολυνθεί η
διάδοση και η
πραγματική
χρήση των ΤΠΕ
και
να
οικοδομηθεί
μια
κοινωνία
της
πληροφορίας
χωρίς
αποκλεισμούς.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.























Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Να προωθηθεί
μια
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και
να
δημιουργηθεί
ένα
υποστηρικτικό
περιβάλλον για
τις ΜΜΕ.




























Να
εφαρμοστούν
πολιτικές
απασχόλησης
που
θα
στοχεύουν στην
πλήρη
απασχόληση,
στη βελτίωση
της ποιότητας
και
της
παραγωγικότητ
ας
στην
εργασία
και
στην
ενίσχυση
της
κοινωνικής και
εδαφικής
συνοχής.


























Να
προωθηθεί
μια
προσέγγισ
η
της
εργασίας
βασιζόμεν
η
στον
κύκλο
ζωής.
















Να δημιουργηθούν
αγορές
εργασίας
χωρίς
αποκλεισμούς, να
ενισχυθεί
η
ελκυστικότητα της
εργασίας και να
καταστεί
αυτή
αποδοτική
για
όσους
αναζητούν
εργασία,
συμπεριλαμβανομέ
νων
των
μειονεκτούντων
ατόμων και των
άεργων.

Να
βελτιωθεί
η κάλυψη
των
αναγκών
της αγοράς
εργασίας
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Να προωθηθεί
η ευελιξία σε
συνδυασμό με
την ασφάλεια
της
απασχόλησης
και να μειωθεί
ο
κατακερματισμ
ός της αγοράς
εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη
του
ρόλου
των
κοινωνικών
εταίρων.














Να
αυξηθούν
και
να
βελτιωθού
ν
οι
επενδύσει
ς
σε
ανθρώπινο
κεφάλαιο

Να
προσαρ
μοστού
ν
τα
συστήμ
ατα
εκπαίδε
υσης
και
κατάρτι
σης στις
νέες
απαιτήσ
εις ως
προς τις
δεξιότη
τες.

























































Βαθμ
ός
Συνά
φεια
ς
5
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
4
5
4
4
4
1
1
3
3
3
3

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
ΕΝΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗ
ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κ.Π

7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
ΑΠ.10,
10.1.4
11, 12
10.1.5
10.1.6
10.2.1
Βαθμός Συνάφειας

Να
αυξηθού
ν και να
βελτιωθ
ούν
οι
επενδύσ
εις
σε
Ε&Α,
ιδίως
στον
ιδιωτικό
τομέα.

Να
διευκολυ
νθούν
όλες οι
μορφές
της
καινοτομ
ίας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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5

Να
προωθηθεί
μια
προσέγγισ
η
της
εργασίας
βασιζόμεν
η
στον
κύκλο
ζωής.


































7

Να προωθηθεί
μια
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και
να
δημιουργηθεί
ένα
υποστηρικτικό
περιβάλλον για
τις ΜΜΕ.















Να
δημιουργηθεί
ανταγωνιστικότε
ρο
επιχειρηματικό
περιβάλλον και
να ενθαρρυνθεί
η
ιδιωτική
πρωτοβουλία
μέσω
της
βελτίωσης της
νομοθεσίας.






















Να
διευκολυνθεί η
διάδοση και η
πραγματική
χρήση των ΤΠΕ
και
να
οικοδομηθεί
μια
κοινωνία
της
πληροφορίας
χωρίς
αποκλεισμούς.

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
Να
εφαρμοστούν
πολιτικές
απασχόλησης
που
θα
στοχεύουν στην
πλήρη
απασχόληση,
στη βελτίωση
της ποιότητας
και
της
παραγωγικότητ
ας
στην
εργασία
και
στην
ενίσχυση
της
κοινωνικής και
εδαφικής
συνοχής.










17
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Να
βελτιωθεί
η κάλυψη
των
αναγκών
της αγοράς
εργασίας









































Να δημιουργηθούν
αγορές
εργασίας
χωρίς
αποκλεισμούς, να
ενισχυθεί
η
ελκυστικότητα της
εργασίας και να
καταστεί
αυτή
αποδοτική
για
όσους
αναζητούν
εργασία,
συμπεριλαμβανομέ
νων
των
μειονεκτούντων
ατόμων και των
άεργων.
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11

19

Να προωθηθεί
η ευελιξία σε
συνδυασμό με
την ασφάλεια
της
απασχόλησης
και να μειωθεί
ο
κατακερματισμ
ός της αγοράς
εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη
του
ρόλου
των
κοινωνικών
εταίρων.

Να
αυξηθούν
και
να
βελτιωθού
ν
οι
επενδύσει
ς
σε
ανθρώπινο
κεφάλαιο

Να
προσαρ
μοστού
ν
τα
συστήμ
ατα
εκπαίδε
υσης
και
κατάρτι
σης στις
νέες
απαιτήσ
εις ως
προς τις
δεξιότη
τες.
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Βαθμ
ός
Συνά
φεια
ς
3
2
3
2
5
5
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-8

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ.4, 5, 6

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την "Ευρώπη 2020"

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1

Απασχόληση
Απασχόληση του 75% της ηλικιακής
κατηγορίας 20-64 ετών


































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Ε&Α/Καινοτομία
Επένδυση του 3% του
ΑΕΠ της ΕΕ
























Μείωση κάτω από % του ποσοστού
εγκατάλειψης του σχολείου
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Εκπαίδευση
Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για
το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών


































Βαθμός
Συνάφειας
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Απασχόληση
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
ΑΠ.7, 8, 9 7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
ΑΠ.10,
10.1.4
11, 12
10.1.5
10.1.6
10.2.1
Βαθμός Συνάφειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Ε&Α/Καινοτομία






























18

Εκπαίδευση

































38

Σελίδα 397 από 509

34

Βαθμός
Συνάφειας 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-9

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010

Κοινωνία της Γνώσης

Ενίσχυση
υποδομώ
ν
έρευνας

Οικονομικά
κίνητρα για
προσέλκυσ
η ιδιωτικών
κεφαλαίων
σε Ε&Α

Προώθηση
των
ΤΠΕ
στην
εκπαίδευσ
η

Ψηφιακή
Στρατηγι
κή

Προώθηση
της
σύζευξης
προσφοράς
και ζήτησης
εργασίας.

Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της Απασχόλησης
Διευκόλυνση
της
πρόσβασης
στην
απασχόληση
για
όλους και ειδικότερα
για τους νέους, τις
Ενίσχυση της
γυναίκες,
τους
προσαρμοστικ
εργαζόμενους
ότητας
του
Ενσωμάτωσ
μεγαλύτερης ηλικίας
ανθρώπινου
η όλων σε
και τις ευπαθείς
δυναμικού και
μια κοινωνία
κοινωνικά
ομάδες
των
ίσων
του πληθυσμού.
επιχειρήσεων
ευκαιριών.

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Καταπολέ
μηση της
αδήλωτης
εργασίας.

Ανάπτυξ
η
ΤΠΕ
και
ευρυζων
ικότητας
στην
εκπαίδε
υση

Συνεργασία
εκπαίδευσης
με παραγωγικό
τομέα
της
οικονομίας και
προώθηση του
νόμου
ΕΣΣΕΕΚΑ



1.1.1


1.1.2





1.1.3


1.1.4

Ενίσχυσ
η
Δια
Βίου
Μάθηση
ς



2



5









5




ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



1





5





2

1.1.8





2

1.2.1



1.2.2



1.2.3





4

1.1.7

1.1.6



Βαθμ
ός
Συνά
φειας



1.1.5

ΑΠ 12-3

Προώθηση
κινητικότητ
ας
του
μαθητικού
πληθυσμού

1
1


2

1.3.1













7

1.3.2













7

1.3.3













7

1.3.4













7

1.3.5













7

1.3.6
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Κοινωνία της Γνώσης

Ενίσχυση
υποδομώ
ν
έρευνας

Οικονομικά
κίνητρα για
προσέλκυσ
η ιδιωτικών
κεφαλαίων
σε Ε&Α

Προώθηση
των
ΤΠΕ
στην
εκπαίδευσ
η





Καταπολέ
μηση της
αδήλωτης
εργασίας.



Ανάπτυξ
η
ΤΠΕ
και
ευρυζων
ικότητας
στην
εκπαίδε
υση

Συνεργασία
εκπαίδευσης
με παραγωγικό
τομέα
της
οικονομίας και
προώθηση του
νόμου
ΕΣΣΕΕΚΑ

Ενίσχυσ
η
Δια
Βίου
Μάθηση
ς

Βαθμ
ός
Συνά
φειας



7





4

1.4.2







4

1.4.3







4

1.4.4







4





3





1.4.6



Προώθηση
κινητικότητ
ας
του
μαθητικού
πληθυσμού



1.4.5

2







3







5

1.5.3







3

1.5.4







3

1.5.5







3

4.1.1









3

4.1.2









4

4.1.3









4

4.2.1









4

4.2.2









4

4.2.3











5

4.2.4











5

4.3.1











5

1.5.1
1.5.2

ΑΠ.4,
5, 6

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

1.4.1

1.3.7



Ψηφιακή
Στρατηγι
κή

Προώθηση
της
σύζευξης
προσφοράς
και ζήτησης
εργασίας.

Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της Απασχόλησης
Διευκόλυνση
της
πρόσβασης
στην
απασχόληση
για
όλους και ειδικότερα
για τους νέους, τις
Ενίσχυση της
γυναίκες,
τους
προσαρμοστικ
εργαζόμενους
ότητας
του
Ενσωμάτωσ
μεγαλύτερης ηλικίας
ανθρώπινου
η όλων σε
και τις ευπαθείς
δυναμικού και
μια κοινωνία
κοινωνικά
ομάδες
των
ίσων
του πληθυσμού.
επιχειρήσεων
ευκαιριών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.





Σελίδα 399 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Κοινωνία της Γνώσης

Ενίσχυση
υποδομώ
ν
έρευνας

Οικονομικά
κίνητρα για
προσέλκυσ
η ιδιωτικών
κεφαλαίων
σε Ε&Α

Προώθηση
των
ΤΠΕ
στην
εκπαίδευσ
η

Ψηφιακή
Στρατηγι
κή

ΑΠ.1
0, 11,

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Καταπολέ
μηση της
αδήλωτης
εργασίας.

Ανάπτυξ
η
ΤΠΕ
και
ευρυζων
ικότητας
στην
εκπαίδε
υση

Συνεργασία
εκπαίδευσης
με παραγωγικό
τομέα
της
οικονομίας και
προώθηση του
νόμου
ΕΣΣΕΕΚΑ

Προώθηση
κινητικότητ
ας
του
μαθητικού
πληθυσμού

Ενίσχυσ
η
Δια
Βίου
Μάθηση
ς

Βαθμ
ός
Συνά
φειας

4.3.2









4

4.3.3









4

4.3.4









4

4.3.5











5

4.3.6











5

4.3.7











5

4.3.8











5

4.3.9















6

7.1.1

ΑΠ.7,
8, 9

Προώθηση
της
σύζευξης
προσφοράς
και ζήτησης
εργασίας.

Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της Απασχόλησης
Διευκόλυνση
της
πρόσβασης
στην
απασχόληση
για
όλους και ειδικότερα
για τους νέους, τις
Ενίσχυση της
γυναίκες,
τους
προσαρμοστικ
εργαζόμενους
ότητας
του
Ενσωμάτωσ
μεγαλύτερης ηλικίας
ανθρώπινου
η όλων σε
και τις ευπαθείς
δυναμικού και
μια κοινωνία
κοινωνικά
ομάδες
των
ίσων
του πληθυσμού.
επιχειρήσεων
ευκαιριών.

7.1.2



7.1.3











5



















10



















10

7.1.4













6

7.1.5













6

7.1.6













6

7.1.7













6

7.1.8













6

7.1.9
7.1.1
0













6













6

7.2.1
10.1.
1













6



3
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Κοινωνία της Γνώσης

Ενίσχυση
υποδομώ
ν
έρευνας
12

10.1.
2
10.1.
3
10.1.
4
10.1.
5
10.1.
6
10.2.
1

Βαθμός Συνάφειας

Οικονομικά
κίνητρα για
προσέλκυσ
η ιδιωτικών
κεφαλαίων
σε Ε&Α

Ψηφιακή
Στρατηγι
κή

Προώθηση
της
σύζευξης
προσφοράς
και ζήτησης
εργασίας.

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Καταπολέ
μηση της
αδήλωτης
εργασίας.

Ανάπτυξ
η
ΤΠΕ
και
ευρυζων
ικότητας
στην
εκπαίδε
υση

Συνεργασία
εκπαίδευσης
με παραγωγικό
τομέα
της
οικονομίας και
προώθηση του
νόμου
ΕΣΣΕΕΚΑ

Προώθηση
κινητικότητ
ας
του
μαθητικού
πληθυσμού

Ενίσχυσ
η
Δια
Βίου
Μάθηση
ς

Βαθμ
ός
Συνά
φειας







3







3







3







3







3



4


2

Προώθηση
των
ΤΠΕ
στην
εκπαίδευσ
η

Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της Απασχόλησης
Διευκόλυνση
της
πρόσβασης
στην
απασχόληση
για
όλους και ειδικότερα
για τους νέους, τις
Ενίσχυση της
γυναίκες,
τους
προσαρμοστικ
εργαζόμενους
ότητας
του
Ενσωμάτωσ
μεγαλύτερης ηλικίας
ανθρώπινου
η όλων σε
και τις ευπαθείς
δυναμικού και
μια κοινωνία
κοινωνικά
ομάδες
των
ίσων
του πληθυσμού.
επιχειρήσεων
ευκαιριών.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-10

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ 1-2-3

ΑΠ.4, 5, 6

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
Αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
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Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του
ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών και των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
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Βαθμός
Συνάφειας
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
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4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
ΑΠ.7, 8, 9 7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
ΑΠ.10,
10.1.4
11, 12
10.1.5
10.1.6
10.2.1
Βαθμός Συνάφειας

Αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
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Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του
ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών και των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων




















23

Σελίδα 403 από 509

Βαθμός
Συνάφειας
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-11
2007-2013

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ
ΕΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ 12-3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές
της
πιο
ελκυστικοί
τόποι
για
επενδύσεις
και
απασχόληση.
Ενίσχυση
των
συνεργι
Αντιμετώπιση
ών
του θέματος
ανάμεσα της εντατικής
στην
χρησιμοποίηση
προστασ
ς
ία
του παραδοσιακών
περιβάλλ πηγών
οντος και ενέργειας στην
στην
Ευρώπη
ανάπτυξ
η
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Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με
στόχο την ανάπτυξη

Αύξηση και
βελτίωση
των
επενδύσεω
ν στην ΕΤΑ

Διευκόλυνση της
καινοτομίας
και
προώθηση
της
επιχειρηματικότητ
ας

Προώθηση
της
κοινωνίας
των
πληροφοριώ
ν για όλους




























































Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Προσέλκυση
και διατήρηση
περισσότερων
ανθρώπων
στην
αγορά
εργασίας και
εκσυγχρονισμό
ς
των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας
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Βελτίωση
της
προσαρμοστικότητ
ας
των
εργαζομένων και
των επιχειρήσεων
και αύξηση της
ευελιξίας
της
αγοράς εργασίας



















Αύξηση των
επενδύσεω
ν
στο
ανθρώπινο
κεφάλαιο
μέσω της
βελτίωσης
της
εκπαίδευση
ς και της
ειδίκευσης


















Διοικητικέ
ς
ικανότητε
ς



















Προστασία
της υγείας
των
εργαζομένω
ν



















Βαθμός
Συνάφεια
ς

1
1
3
1
1
1
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ
ΕΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΑΠ.4,
5, 6

1.3.7
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές
της
πιο
ελκυστικοί
τόποι
για
επενδύσεις
και
απασχόληση.
Ενίσχυση
των
συνεργι
Αντιμετώπιση
ών
του θέματος
ανάμεσα της εντατικής
στην
χρησιμοποίηση
προστασ
ς
ία
του παραδοσιακών
περιβάλλ πηγών
οντος και ενέργειας στην
στην
Ευρώπη
ανάπτυξ
η
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Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με
στόχο την ανάπτυξη

Αύξηση και
βελτίωση
των
επενδύσεω
ν στην ΕΤΑ

Διευκόλυνση της
καινοτομίας
και
προώθηση
της
επιχειρηματικότητ
ας

















































Προώθηση
της
κοινωνίας
των
πληροφοριώ
ν για όλους

























Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Προσέλκυση
και διατήρηση
περισσότερων
ανθρώπων
στην
αγορά
εργασίας και
εκσυγχρονισμό
ς
των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας
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Βελτίωση
της
προσαρμοστικότητ
ας
των
εργαζομένων και
των επιχειρήσεων
και αύξηση της
ευελιξίας
της
αγοράς εργασίας
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μέσω της
βελτίωσης
της
εκπαίδευση
ς και της
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ς
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ
ΕΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΑΠ.7,
8, 9

ΑΠ.10
, 11,
12

4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.2.1

Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές
της
πιο
ελκυστικοί
τόποι
για
επενδύσεις
και
απασχόληση.
Ενίσχυση
των
συνεργι
Αντιμετώπιση
ών
του θέματος
ανάμεσα της εντατικής
στην
χρησιμοποίηση
προστασ
ς
ία
του παραδοσιακών
περιβάλλ πηγών
οντος και ενέργειας στην
στην
Ευρώπη
ανάπτυξ
η















































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.





Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με
στόχο την ανάπτυξη

Αύξηση και
βελτίωση
των
επενδύσεω
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Διευκόλυνση της
καινοτομίας
και
προώθηση
της
επιχειρηματικότητ
ας
















































Προώθηση
της
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των
πληροφοριώ
ν για όλους

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Προσέλκυση
και διατήρηση
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ανθρώπων
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αγορά
εργασίας και
εκσυγχρονισμό
ς
των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας
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Αύξηση των
επενδύσεω
ν
στο
ανθρώπινο
κεφάλαιο
μέσω της
βελτίωσης
της
εκπαίδευση
ς και της
ειδίκευσης

























Διοικητικέ
ς
ικανότητε
ς


















































Προστασία
της υγείας
των
εργαζομένω
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Βαθμός
Συνάφεια
ς
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΗΣ
ΕΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

Βαθμός Συνάφειας

Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές
της
πιο
ελκυστικοί
τόποι
για
επενδύσεις
και
απασχόληση.
Ενίσχυση
των
συνεργι
Αντιμετώπιση
ών
του θέματος
ανάμεσα της εντατικής
στην
χρησιμοποίηση
προστασ
ς
ία
του παραδοσιακών
περιβάλλ πηγών
οντος και ενέργειας στην
στην
Ευρώπη
ανάπτυξ
η
5
5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με
στόχο την ανάπτυξη

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Αύξηση και
βελτίωση
των
επενδύσεω
ν στην ΕΤΑ

Διευκόλυνση της
καινοτομίας
και
προώθηση
της
επιχειρηματικότητ
ας

Προώθηση
της
κοινωνίας
των
πληροφοριώ
ν για όλους

Προσέλκυση
και διατήρηση
περισσότερων
ανθρώπων
στην
αγορά
εργασίας και
εκσυγχρονισμό
ς
των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας
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Βελτίωση
της
προσαρμοστικότητ
ας
των
εργαζομένων και
των επιχειρήσεων
και αύξηση της
ευελιξίας
της
αγοράς εργασίας

Αύξηση των
επενδύσεω
ν
στο
ανθρώπινο
κεφάλαιο
μέσω της
βελτίωσης
της
εκπαίδευση
ς και της
ειδίκευσης

Διοικητικέ
ς
ικανότητε
ς

Προστασία
της υγείας
των
εργαζομένω
ν

30

63

4

5

Βαθμός
Συνάφεια
ς

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-12

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγικοί Στόχοι
"Εκπαίδευση
Κατάρτιση 2010"

ΑΠ 12-3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Συνάφεια των κατηγοριών του ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την "Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010"
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ
Βελτίωσ
Ανάπτυξ
Εξασφάλι
Αύξηση της
Βέλτισ
η της
η
ση της
προσέλευσ
τη
εκπαίδε
Δεξιοτήτ
πρόσβασ
ης στις
χρήση
υσης και
ων για
ης όλων
επιστημονι
των
της
την
στις ΤΠΕ
κές και
πόρων
κατάρτισ κοινωνία
τεχνολογικέ
ης
της
ς σπουδές
εκπαιδε
γνώσης
υτικών
και
εκπαιδε
υτών




































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.








Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανοιχό
Ελκυστικότε
Προώθηση
περιβάλλ
ρη μάθηση
της
ον
ενεργοποίη
μάθησης
σης του
πολίτη, της
ισότητας
των
ευκαιριών
και με την
ευρύτερη
κοινωνία
























































Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο
Ενίσχυσ
Ανάπτυξη
Βελτίωσ
Αύξηση της
Ενίσχυση
η των
του
η του
κινητικότητ
της
δεσμών
επιχειρηματι
τρόπου
ας και των
ευρωπαϊκ
με τον
κού
εκμάθησ ανταλλαγώ
ής
κόσμο
πνεύματος
ης ξένων
ν των
συνεργασί
της
γλωσσώ
εργαζομέν
ας
εργασί
ν
ων
ας και
την
έρευνα,
καθώς
και με
την
ευρύτε
ρη
κοινωνί
α
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Βαθμός
Συνάφει
ας
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Στρατηγικοί Στόχοι
"Εκπαίδευση
Κατάρτιση 2010"

ΑΠ.4,
5, 6

1.3.7
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ
Βελτίωσ
Ανάπτυξ
Εξασφάλι
Αύξηση της
Βέλτισ
η της
η
ση της
προσέλευσ
τη
εκπαίδε
Δεξιοτήτ
πρόσβασ
ης στις
χρήση
υσης και
ων για
ης όλων
επιστημονι
των
της
την
στις ΤΠΕ
κές και
πόρων
κατάρτισ κοινωνία
τεχνολογικέ
ης
της
ς σπουδές
εκπαιδε
γνώσης
υτικών
και
εκπαιδε
υτών


















































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.





































Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης
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ευκαιριών
και με την
ευρύτερη
κοινωνία




























Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο
Ενίσχυσ
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Βελτίωσ
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Ενίσχυση
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του
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κινητικότητ
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δεσμών
επιχειρηματι
τρόπου
ας και των
ευρωπαϊκ
με τον
κού
εκμάθησ ανταλλαγώ
ής
κόσμο
πνεύματος
ης ξένων
ν των
συνεργασί
της
γλωσσώ
εργαζομέν
ας
εργασί
ν
ων
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την
έρευνα,
καθώς
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ευρύτε
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Στρατηγικοί Στόχοι
"Εκπαίδευση
Κατάρτιση 2010"

ΑΠ.7,
8, 9

ΑΠ.1
0, 11,
12

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ
Βελτίωσ
Ανάπτυξ
Εξασφάλι
Αύξηση της
Βέλτισ
η της
η
ση της
προσέλευσ
τη
εκπαίδε
Δεξιοτήτ
πρόσβασ
ης στις
χρήση
υσης και
ων για
ης όλων
επιστημονι
των
της
την
στις ΤΠΕ
κές και
πόρων
κατάρτισ κοινωνία
τεχνολογικέ
ης
της
ς σπουδές
εκπαιδε
γνώσης
υτικών
και
εκπαιδε
υτών













































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



































































Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα
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Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο
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κού
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κόσμο
πνεύματος
ης ξένων
ν των
συνεργασί
της
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Στρατηγικοί Στόχοι
"Εκπαίδευση
Κατάρτιση 2010"

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.2.1
Βαθμός Συνάφειας

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ
Βελτίωσ
Ανάπτυξ
Εξασφάλι
Αύξηση της
Βέλτισ
η της
η
ση της
προσέλευσ
τη
εκπαίδε
Δεξιοτήτ
πρόσβασ
ης στις
χρήση
υσης και
ων για
ης όλων
επιστημονι
των
της
την
στις ΤΠΕ
κές και
πόρων
κατάρτισ κοινωνία
τεχνολογικέ
ης
της
ς σπουδές
εκπαιδε
γνώσης
υτικών
και
εκπαιδε
υτών
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανοιχό
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της
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πολίτη, της
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των
ευκαιριών
και με την
ευρύτερη
κοινωνία
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-13

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τους Στρατηγικούς στόχους για την «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2020»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγικός στόχος 1:
Υλοποίηση της διά βίου
μάθησης
και
της
κινητικότητας

ΑΠ 12-3

ΑΠ.4, 5,
6

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
4.1.1
4.1.2

































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της
ποιότητας
και
της
αποτελεσματικότητας
της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης
































Στρατηγικός
στόχος
3:
Προαγωγή της ισοτιμίας, της
κοινωνικής συνοχής και της
ενεργού συμμετοχής στα
κοινά
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Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς
και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης
































Βαθμός
Συνάφειας
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Στρατηγικός στόχος 1:
Υλοποίηση της διά βίου
μάθησης
και
της
κινητικότητας
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
ΑΠ.7, 8,
7.1.6
9
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
ΑΠ.10,
10.1.4
11, 12
10.1.5
10.1.6
10.2.1
Βαθμός Συνάφειας



































































ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της
ποιότητας
και
της
αποτελεσματικότητας
της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

51

Στρατηγικός
στόχος
3:
Προαγωγή της ισοτιμίας, της
κοινωνικής συνοχής και της
ενεργού συμμετοχής στα
κοινά

































56














Βαθμός
Συνάφειας
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
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Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς
και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης

46

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-14

Συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με Θεματικές Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1
1.
Η
αύξηση
της
εξωστρέφειας
και
των
εισροών Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων.

1.
Επένδυση
στον
παραγωγικό τομέα της
οικονομίας

2

3

4

5

6

7

8

9



2.
Η
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικότητας και η
αύξηση
της
παραγωγικότητας

















10

11

12







0







9

3. Η διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος της
χώρας.

2. Κοινωνία της γνώσης
και καινοτομία

4. Η βελτίωση της ποιότητας
και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο
για
την
αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Βαθμός
Συνάφειας

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Η ενίσχυση της Έρευνας,
Τεχνολογίας
και
η
προώθηση της Καινοτομίας
σε όλους τους κλάδους ως
βασικό
παράγοντα
αναδιάρθρωσης
της
ελληνικής οικονομίας και
μετάβασης στην οικονομία
της γνώσης.

6. Η ψηφιακή σύγκλιση της
χώρας με την ενσωμάτωση
και τη συστηματική χρήση
των
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τομείς
κοινωνικής
και
οικονομικής
δραστηριοποίησης.

3. Απασχόληση
Κοινωνική Συνοχή

και







Βαθμός
Συνάφειας

10

11

12







3







12

























6

7.
Ενίσχυση
προσαρμοστικότητας
εργαζόμενων
και
επιχειρήσεων.

της
των
των

8.
Διευκόλυνση
πρόσβασης
απασχόληση.

της
στην



















9

9.
Προώθηση
της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.



















9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.
Θεμελίωση
ενός
αποδοτικού και οικονομικά
βιώσιμου
συστήματος
Υγείας, που θα προσφέρει
ποιοτικές
και
εξατομικευμένες υπηρεσίες
στους πολίτες και θα
εστιάζει
στη
συνεχή
βελτίωση των υπηρεσιών
πρόληψης και φροντίδας.

0

11.
Η
ανάδειξη
του
οικονομικού,
κοινωνικού
και
αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την
άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση - κοινωνική
συνοχή).

4. Θεσμικό Περιβάλλον

12.
Η
βελτίωση
της
ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών
και
η
αποτελεσματική εφαρμογή
τους για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δράσης και
την
αναβάθμιση
της
ποιότητας
ζωής
των
πολιτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Βαθμός
Συνάφειας

























9
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

5. Ελκυστικότητα της
Ελλάδας
και
των
Περιφερειών, ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Βαθμός
Συνάφειας

13. Η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισμός
των
φυσικών υποδομών και των
συναφών υπηρεσιών του
συστήματος μεταφορών της
χώρας.

0

14. Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασμός της χώρας με
γνώμονα την αειφορία.

0

15. Η αειφόρος διαχείριση
του Περιβάλλοντος.

0

16.
Η
άσκηση
αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής πολιτικής.

0

17.
Ανάδειξη
του
Πολιτισμού ως ζωτικού
παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.
Βαθμός Ικανοποίησης Γενικών Στόχων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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6

6

3

8

8

8
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8

8

8

6

6

6

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-15

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση
νέων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας
Εκπαίδευσης
Α.Π. 1,2,3

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης


1





Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης










3

2
Εφαρμογή
ξενόγλωσσων
προγραμμάτων
σπουδών
στην
Πρωτοβάθμια
&
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη
5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

0



Διεθνές Πανεπιστήμιο






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





3
1


1

Μονάδα
Διασφάλισης
Ποιότητας
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

των



Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν
στη διασφάλιση της ποιότητας, της
τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες
Προτεραιότητας
Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Κατηγορίες Πράξεων

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



Ψηφιακές παρεμβάσεις
προγράμματα



στα

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Άξονες Προτεραιότητας

αναλυτικά

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης



Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης


1





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

1


1

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



Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
/ e-course



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ


1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Προγράμματα Ομογένειας
Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για
την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας



Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης





7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης






1



Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων
Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές
Ειδικής Αγωγής



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



Ολοήμερα Σχολεία



1
1

1

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ





Διαπολιτισμική εκπαίδευση





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση
παιδαγωγικής κατάρτισης





Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT









Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική
Επιμόρφωση
Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους



Προγράμματα ευαισθητοποίησης



Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών
φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων



7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης

0
0



0
0
0

0

Α.Π. 4,5,6
Υποτροφίες
Κατάρτισης

Αρχικής

Επαγγελματικής
0

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη
5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης

0



Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης





Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης





Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας



0
0
0
0



ΔΑΣΤΑ
Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης /
Επαγγελματικής Εμπειρίας

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ





0
0

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων
επαγγελματικής κατάρτισης

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη
5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιχειρηματικότητα
εκπαίδευσης

Νέων

0
γ΄βάθμιας



Θυρίδες
Επιχειρηματικότητας
για
την
ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

0


0



ΣΔΕ



ΚΕΕ
Α.Π 7,8,9

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
Εκπαίδευση
γλώσσα

μεταναστών

στην

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.









1
2
1

Ελληνική
0
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Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον
Πολιτισμό



Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



ΕΑΠ
Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

1
1











ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ



ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ







Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων













Α.Π. 10, 11, 12

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



Υποδομές
Εκπαίδευσης

1



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Βαθμός
Συνάφειας
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότη
τα ΠΔΜ

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΠΚΜ

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη
υποδομών
κέντρων
έρευνας καινοτομίας
και τεχνολογίας

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για τα
προγράμματα
κατάρτισης της Διά
Βίου Μάθησης για
στελέχη ΜΜΕ, φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα

Προώθηση ΕΤΑ
δραστηριοτήτων
με στόχο την
παραγωγή νέας
γνώσης

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Δημιουργία
μηχανισμών και
εργαλείων
άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής (Α.Π 7)

Δράσεις
Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
σε τοπικό επίπεδο
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
9)

ΘΑΛΗΣ







Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας
ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς







Υποτροφίες



ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

4

7

12
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Βαθμός
Συνάφειας
Υποδομές
Εκπαίδευσης

1
1
1

1

1

21

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-16

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου
ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατηγορίες Πράξεων

Α.Π. 1,2,3

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

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







Αναμόρφωση
προγραμμάτων
σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης











Περιβαλλοντική
αναμόρφωση
Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση
&
Περιβαλλοντικής

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων



9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)



Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση



2



4

2

Εφαρμογή
ξενόγλωσσων
προγραμμάτων
σπουδών
στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη
του
Αξιολόγησης
και
Γλωσσομάθειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

συστήματος
Πιστοποίησης

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση



Διεθνές Πανεπιστήμιο



Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων







1
3
1

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





2

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης





2

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που
συμβάλουν στη διασφάλιση της
ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση

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





2

Ψηφιακές
παρεμβάσεις
αναλυτικά προγράμματα





2

στα

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών
συστημάτων
και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για
μια
ψηφιακά
υποστηριζόμενη
διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου
αριθμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για
μια
ψηφιακά
υποστηριζόμενη
διδασκαλία
Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης / e-course

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Προγράμματα
Ομογένειας





2

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT &
εφαρμογές για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας





2

Αναλυτικά
σχολείων

ειδικών





2

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε
Δομές Ειδικής Αγωγής



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



Ολοήμερα Σχολεία



Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
- ΖΕΠ



προγράμματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)



Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Επιμόρφωση
Πιστοποίηση
κατάρτισης

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση



εκπαιδευτικών
&
παιδαγωγικής

Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών
Εισαγωγική Επιμόρφωση

2

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

Α.Π. 4,5,6

Βαθμός
Συνάφειας

/



1



1

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους



0

Προγράμματα ευαισθητοποίησης



0

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και
λοιπών
φορέων
αρχικής
επαγγελματικής
κατάρτισης
Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών
μονάδων



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

0

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



υλικού

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Πρακτική
Άσκηση
εκπαίδευσης



1



1
0

γ΄βάθμιας



0

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων
φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



0

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας



0

ΔΑΣΤΑ



0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατηγορίες Πράξεων

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

Ειδικά
προγράμματα
Πρακτικής
Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση



0

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης

0

Γραφεία Διασύνδεσης
εκπαίδευσης

0

γ΄βάθμιας

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Α.Π 7,8,9

0

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης





0

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση
της
νεανικής
επιχειρηματικότητας





0

ΣΔΕ






ΚΕΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες
Εκπαίδευση
μεταναστών
στην
Ελληνική γλώσσα

Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση



1



1

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση
στον Πολιτισμό



1

Ειδικά Προγράμματα
Εκπαίδευσης



1



3

Δια

Βίου



ΕΑΠ
Σχολές γονέων
κοινωνίας

και

της

τοπικής

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Α.Π. 10, 11, 12

Βαθμός
Συνάφειας



1





ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας - Ηπείρου

Άξονες Προτεραιότητας
4,5,6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΔΕ

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατηγορίες Πράξεων

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Περιφερειακό
παρατηρητήριο
περιβάλλοντος κέντρα
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης
(Α.Π 4)

Έργα ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
(τομέας
περιβάλλοντος Α.Π
6)

7.
Ψηφιακή
Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητ
α Θεσσαλία

Δημιουργία και
βελτίωση
ερευνητικών
υποδομών και
έργων

9. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Ηπείρου
Ενίσχυση των
υποδομών ΕΤΑ σε
τομείς προτεραιότητας
για την περιφερειακή
οικονομία (δημιουργία
/ ενίσχυση
υφιστάμενων δομών πχ
ερευνητικά ινστιτούτα,
πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

Βαθμός
Συνάφειας
Ανάπτυξη
στοχευμένου
ψηφιακού
περιεχομένου στην
εκπαίδευση

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ





2

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων





2

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ





2

ΘΑΛΗΣ





2

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη
συνεργασίας
ερευνητών
με
παραγωγικούς Φορείς





2

Υποτροφίες


ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-17

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου
ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας
Άξονες
Προτεραιότητα
ς
Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη
Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
και
πιλοτική
εφαρμογή
Αναμόρφωση
προγραμμάτων
σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης
Α.Π. 1,2,3

Περιβαλλοντική
αναμόρφωση
Εκπαίδευσης



Εκπαίδευση
&
Περιβαλλοντικής

και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας





2





3

0

Εφαρμογή
ξενόγλωσσων
προγραμμάτων
σπουδών
στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας
Άξονες
Προτεραιότητα
ς
Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη
του
Αξιολόγησης
και
Γλωσσομάθειας

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη
Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

συστήματος
Πιστοποίησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Βαθμός
Συνάφειας

0





Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων





4





2

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



0

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης



0

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που
συμβάλουν στη διασφάλιση της
ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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0

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο
& Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
Ψηφιακές
παρεμβάσεις
αναλυτικά προγράμματα

στα



Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών
συστημάτων
και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για
μια
ψηφιακά
υποστηριζόμενη
διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου
αριθμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για
μια
ψηφιακά
υποστηριζόμενη
διδασκαλία
Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης / e-course

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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και

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας





2





3





2





2





2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας
Άξονες
Προτεραιότητα
ς

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη
Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Προγράμματα
Ομογένειας



και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία



Πιστοποίηση μαθητών σε ICT &
εφαρμογές για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
Αναλυτικά
σχολείων

προγράμματα

και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας





2





2

ειδικών









2

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε
Δομές Ειδικής Αγωγής









2

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









2

Ολοήμερα Σχολεία







2

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
- ΖΕΠ









2

Διαπολιτισμική εκπαίδευση









2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

Επιμόρφωση
Πιστοποίηση
κατάρτισης

εκπαιδευτικών
&
παιδαγωγικής

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών
Εισαγωγική Επιμόρφωση
Συνεργασίες
εταίρους

Α.Π. 4,5,6

με

/

κοινωνικούς

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ











Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και
λοιπών
φορέων
αρχικής
επαγγελματικής
κατάρτισης
Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών
μονάδων



Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας

0



0
0






1



0



0

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου



Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

και

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας
Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

υλικού

γ΄βάθμιας

και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ




Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Πρακτική
Άσκηση
εκπαίδευσης

και

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας

0
0









1

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων
φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης









1

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας











1





1

ΔΑΣΤΑ
Ειδικά προγράμματα Πρακτικής
Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας





1

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης



0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

Γραφεία Διασύνδεσης
εκπαίδευσης

γ΄βάθμιας

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας



0



0

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης





2

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση
της
νεανικής
επιχειρηματικότητας





2



ΣΔΕ



ΚΕΕ

Α.Π 7,8,9

και

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες



Εκπαίδευση
μεταναστών
Ελληνική γλώσσα



στην

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



2
1



0

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη

Άξονες
Προτεραιότητα
ς

Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Κατηγορίες Πράξεων

και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών

6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία

και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης





1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση
στον Πολιτισμό





1

Ειδικά Προγράμματα
Εκπαίδευσης





1



2

Δια

Βίου

ΕΑΠ



Σχολές γονέων και της τοπικής
κοινωνίας
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση



ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ





ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ





Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων





ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ













2





3
2



3

Α.Π. 10, 11, 12

ΘΑΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου

Άξονες Προτεραιότητας
Άξονες
Προτεραιότητα
ς
Κατηγορίες Πράξεων

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη
συνεργασίας
ερευνητών
με
παραγωγικούς Φορείς

4:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Κρήτη
Κατασκευή νέων και
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων
εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
ιδρυμάτων



και

Ανάπτυξη κέντρων
έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογίας των
εκπαιδευτικών
δομών



6:
Ψηφιακή
Σύγκλιση
Επιχειρηματικότητα Ν. Αιγαίου

Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα
με την έρευνα και
την καινοτομία



και

Άλλα μέτρα για την
τόνωση της έρευνας
και της καινοτομίας
και της
επιχειρηματικότητας
των ΜΜΕ

7, 8, 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
ποιότητα ζωής
ΔΕ

10. Χωρική Συνοχή
και
Συνεργασία
στην
Περ.
Ν.
Αιγαίου

Υποδομές
Εκπαίδευσης

Υποδομές
Εκπαίδευσης



4

Υποτροφίες

0
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Βαθμός
Συνάφειας

11

8

8
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-18

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης
Α.Π. 1,2,3

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

&








Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών
στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Υποδομές
Εκπαίδευσης



αναμόρφωση

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Βαθμός
Συνάφειας

1
3
1
0



0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη του συστήματος
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Αξιολόγησης

και

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Υποδομές
Εκπαίδευσης




0








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



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης





Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη
διασφάλιση της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Βαθμός
Συνάφειας

4
1


2
2


1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

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

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης

1



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



2


1

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ



Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / ecourse

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου




2
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
Προγράμματα Ομογένειας

εκπαίδευσης

-

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας



5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα



Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης



Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας



Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων



Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής
Αγωγής



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



Ολοήμερα Σχολεία



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Υποδομές
Εκπαίδευσης



Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ



Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών
παιδαγωγικής κατάρτισης

Βαθμός
Συνάφειας

&

1
1

Πιστοποίηση
0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
0
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση
0
Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
Προγράμματα ευαισθητοποίησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη
συστήματος πιστωτικών μονάδων

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης


1

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
0
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Α.Π. 4,5,6



1

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
0
Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
0
Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης



Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας



Άσκησης

/



ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης

1
1



ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

1



ΔΑΣΤΑ
Ειδικά
προγράμματα
Πρακτικής
Επαγγελματικής Εμπειρίας

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

1
1
1
1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης



Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της
νεανικής επιχειρηματικότητας

1



1



1



ΣΔΕ



ΚΕΕ



Α.Π 7,8,9
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

1
2

βασικών
0

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα
0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 452 από 509

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης



0



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό
0
Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
0
ΕΑΠ







Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας





















Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών
με παραγωγικούς Φορείς





Υποτροφίες



ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων
Α.Π. 10, 11, 12

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΘΑΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Βαθμός
Συνάφειας

Υποδομές
Εκπαίδευσης

2
2
2
2
2
2
1
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα ΔΕ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

5: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Πελοποννήσου

7, 8, 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής ΔΕ

Μέτρα για τη
διατήρηση της
κατάστασης του
περιβάλλοντος και
την πρόληψη
κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και δίκτυα

Υποδομές
Εκπαίδευσης

1

20

Προώθηση και
ενίσχυση της
συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικών
Ινστιτούτων και
επιχειρήσεων κα
ενίσχυση
δραστηριοτήτων
έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης

Ενίσχυση
υποδομών
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

Επενδύσεις σε
υλικό εξοπλισμό,
τεχνολογική
εγκατάσταση και
δίκτυα
υπολογιστών που
συνδέουν κέντρα
ερευνών και κέντρα
εξειδικευμένου
κύρους

33

16

1
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Βαθμός
Συνάφειας

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-19

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ

ΠΕΠ Αττικής

Άξονες Προτεραιότητας

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Άξονες
Προτεραιότητας

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κατηγορίες Πράξεων

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
Αναμόρφωση
προγραμμάτων
σπουδών
εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης

-

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων



Ανάπτυξη

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών







Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Α.Π. 1,2,3

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

σπουδών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης



1
0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

0



1



Διεθνές Πανεπιστήμιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2
2

στην

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας

Βαθμός
Συνάφειας
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων



3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης



Βαθμός
Συνάφειας

2

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





2

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης





2





1

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη διασφάλιση
της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος



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







2

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα







2

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







2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
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ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

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





Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course





Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα
Ομογένειας



3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών



Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης

Βαθμός
Συνάφειας



2



2



1

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας





2

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων





2



Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής



2

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





2

Ολοήμερα Σχολεία





2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ







2

Διαπολιτισμική εκπαίδευση







2

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής
κατάρτισης

Α.Π. 4,5,6

Βαθμός
Συνάφειας

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση



1

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους





0

Προγράμματα ευαισθητοποίησης





0

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών
μονάδων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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ΠΕΠ

ΠΕΠ Αττικής

Άξονες Προτεραιότητας

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Άξονες
Προτεραιότητας

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κατηγορίες Πράξεων

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

0

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης








Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και
επαγγελματικής κατάρτισης
Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

άλλων

φορέων

αρχικής



2



1
1



2





2





2



ΔΑΣΤΑ
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Βαθμός
Συνάφειας
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής
Εμπειρίας

Α.Π 7,8,9

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων



3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης



Βαθμός
Συνάφειας

2

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

0

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης





0

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας





0

ΣΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



Σελίδα 461 από 509



2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης

ΚΕΕ



Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις
νέες τεχνολογίες



1

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



1

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό



1

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

ΕΑΠ
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Βαθμός
Συνάφειας



2



3

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονες
Προτεραιότητας
Κατηγορίες Πράξεων

ΠΕΠ Αττικής

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

Βαθμός
Συνάφειας

0



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση



1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ



ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ





2

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων





2

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ





2

ΘΑΛΗΣ





2

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με
παραγωγικούς Φορείς





2

1

Α.Π. 10, 11, 12
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΠΕΠ

ΠΕΠ Αττικής

Άξονες Προτεραιότητας

2: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Άξονες
Προτεραιότητας

Επέκταση σχολικών
δικτυακών υποδομών και
των εξοπλισμών, καθώς και
ανάπτυξη καινοτομικών
τεχνολογικών δράσεων που
έχουν εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Κατηγορίες Πράξεων

Κτιριακές υποδομές
εκπαίδευσης και
υποδομές εξοπλισμού
όλων των βαθμίδων

Ενίσχυση
ερευνητικών και
τεχνολογικών
εφαρμογών

Θεματικά δίκτυα
προηγμένης έρευνας
και ανάπτυξης και
θεματικά δίκτυα
έρευνας και
εκπαίδευσης



Υποτροφίες
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης

34

25
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Βαθμός
Συνάφειας

1
11

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-20

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠ ΨΣ
ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

Α.Π. 1,2,3

Βαθμός
Συνάφειας

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



1

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας
Εκπαίδευσης



1

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

0

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

0

Διεθνές Πανεπιστήμιο

0


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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός
Συνάφειας

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

0

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, της
τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος

0

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



1

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα



1

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



1

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



1

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course



1

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας



1

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας



1
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ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων



Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

Βαθμός
Συνάφειας

1
0

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες



1

Ολοήμερα Σχολεία



0

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ



0
0

Διαπολιτισμική εκπαίδευση



0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT



1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση



1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

0

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

0

Προγράμματα ευαισθητοποίησης
Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων



0
0

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Α.Π. 4,5,6

Βαθμός
Συνάφειας

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

0

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

0

ΔΑΣΤΑ

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

Α.Π 7,8,9

Βαθμός
Συνάφειας

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

0

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

0

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

0

ΣΔΕ



0

ΚΕΕ



0



1

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός
Συνάφειας

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



1

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



1



0

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

ΕΑΠ



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

0

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

0

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

0

Α.Π. 10, 11, 12
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΨΣ

ΕΠΕΔΒΜ
Άξονες Προτεραιότητας

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονες Προτεραιότητας

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα
ενισχύσουν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός
Συνάφειας

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

0

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

0

ΘΑΛΗΣ

0

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς

0

Υποτροφίες

0
ΣΥΝΟΛΟ
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-21

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠΔΜ
ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

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

0

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ'
βάθμιας Εκπαίδευσης

0

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

0

Α.Π. 1,2,3
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ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

0

Διεθνές Πανεπιστήμιο

0

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

0

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

0

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, της
τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος

0

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

0

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

0

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

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

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

0

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course

0

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας

0

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

0

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής

0

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

0

Ολοήμερα Σχολεία

0

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

0

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων



0

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους



1

Προγράμματα ευαισθητοποίησης



1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

Α.Π. 4,5,6

Βαθμός Συνάφειας

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης -Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων

0

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

0


Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

0

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

0

ΔΑΣΤΑ

0

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

0

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

0

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

0

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

0

Θυρίδες
Επιχειρηματικότητας
επιχειρηματικότητας

Α.Π 7,8,9

Βαθμός Συνάφειας

για

την

ενθάρρυνση

της

νεανικής

0

ΣΔΕ

0

ΚΕΕ

0

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες



0

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

Α.Π. 10, 11, 12

Βαθμός Συνάφειας

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό



1

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

ΕΑΠ

0

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

0

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

0

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

0

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

0

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΔΜ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης

Άξονες Προτεραιότητας

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη
δημόσια διοίκηση

Κατηγορίες Πράξεων

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

0

ΘΑΛΗΣ

0

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς

0

Υποτροφίες

0
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.1-22

Συνάφεια των κατηγοριών παρέμβασης του ΕΠΕΔΒΜ με το ΕΠΑΝΑΔ
ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Α.Π. 1,2,3

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

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

0

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης

0

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευσης

0

Εκπαίδευση

&

αναμόρφωση

Περιβαλλοντικής

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

0

Ανάπτυξη του
Γλωσσομάθειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

συστήματος

Αξιολόγησης

και

Πιστοποίησης
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο



0

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

0

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

0

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

0

Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλουν στη διασφάλιση της
ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

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

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

0



0

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

0

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

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

0

Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-course

Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας

Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας



1



0

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

0

Μητρώο ΑμεΑ & Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής

0

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

0

Ολοήμερα Σχολεία

0

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

0

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

0

Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους
Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Α.Π. 4,5,6

Βαθμός Συνάφειας

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών
μονάδων

1



0



1

0

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Επιμόρφωση καθηγητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



1

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης



1

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας



1

ΔΑΣΤΑ



1

Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας



1

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

ΣΕΠ ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης



1

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



1

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ



1

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης



1

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας



1

ΣΔΕ



1

ΚΕΕ



1

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες



1

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα



1

Α.Π 7,8,9
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό



1

Ειδικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης



1

ΕΑΠ

0

Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

0


Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Α.Π. 10, 11, 12

Βαθμός Συνάφειας

1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ

0

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

0

Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων

0
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠΕΔΒΜ

Άξονες Προτεραιότητας
2: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

Άξονες Προτεραιότητας

Κατηγορίες Πράξεων

Βαθμός Συνάφειας

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

0

ΘΑΛΗΣ

0

Ερευνητικά ΓΓΕΤ - Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς
Φορείς

0

Υποτροφίες

0
ΣΥΝΟΛΟ
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Συνάφεια Ειδικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ με τις αρχές της Equal

1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2

Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση
της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό
Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα
γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ
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Ισότητα ευκαιριών

Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας
του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού
Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία
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)
Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του
περιεχομένου της
Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της
αποτελεσματικότητας της
Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας

Διακρατικότητα

1.1

ΤΙΤΛΟΣ

Εταιρικότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΧΕΣ EQUAL

Καινοτομία

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΔΒΜ





Ενδυνάμωση/ενερ
γός συμμετοχή

Πίνακας 6.1-23

3



1





Βαθμός συνάφειας












2



3



5
0
0







2





3
0





2





2

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

6.2

Πίνακες
Χρηματοοικονομικής
υλοποίησης,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενταγμένων
πράξεων
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Πίνακας 6.2-1

Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα - Απορρόφηση σε Επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

1

2

3=2/Σ2

4

5=4/Σ4

6=4/2

7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

8=7Χ5

8i=7Χ6

8ii=8iΧ3

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

9

10=9/4

11=9/2

12=7/10

13=8i/11

1.1.1.1

55.041.596,04

17,00%

69.080.900,80

18,53%

125,51%

78,61%

14,57%

98,66%

16,78%

9.009.847,33

13,04%

16,37%

6,03

6,03

1.1.1.2

11.464.921,44

3,54%

9.923.329,00

2,66%

86,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

37.566,00

0,38%

0,33%

0,00

0,00

1.1.1.3

4.585.968,58

1,42%

6.290.014,00

1,69%

137,16%

100,00%

1,69%

137,16%

1,94%

5.613.611,80

89,25%

122,41%

1,12

1,12

1.1.1.4

29.808.795,75

9,21%

35.174.527,14

9,43%

118,00%

71,87%

6,78%

84,80%

7,81%

23.525.650,37

66,88%

78,92%

1,07

1,07

1.1.1.5

6.878.952,87

2,12%

5.221.728,40

1,40%

75,91%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25.118,77

0,48%

0,37%

0,00

0,00

1.1.2.2

2.292.984,29

0,71%

3.320.730,00

0,89%

144,82%

11,10%

0,10%

16,08%

0,11%

475.374,80

14,32%

20,73%

0,78

0,78

1.1.3.1

9.171.937,16

2,83%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.2.1.1

2.292.984,29

0,71%

2.945.880,00

0,79%

128,47%

33,38%

0,26%

42,89%

0,30%

92.935,70

3,15%

4,05%

10,58

10,58

1.2.2.1

5.273.863,86

1,63%

6.116.890,50

1,64%

115,98%

100,00%

1,64%

115,98%

1,89%

319.520,96

5,22%

6,06%

19,14

19,14

1.2.2.2

4.585.968,58

1,42%

5.819.928,00

1,56%

126,91%

70,59%

1,10%

89,58%

1,27%

576.543,98

9,91%

12,57%

7,13

7,13

1.2.2.3

275.158,11

0,08%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.3.1.2

25.681.424,03

7,93%

29.159.397,01

7,82%

113,54%

33,47%

2,62%

38,01%

3,02%

6.052.223,77

20,76%

23,57%

1,61

1,61

1.3.1.3

5.961.759,15

1,84%

8.795.304,00

2,36%

147,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

128.976,80

1,47%

2,16%

0,00

0,00

1.3.1.4

4.127.371,72

1,27%

3.861.473,22

1,04%

93,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.3.1.5

4.127.371,72

1,27%

2.040.150,00

0,55%

49,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.3.1.7

6.878.952,87

2,12%

1.621.160,10

0,43%

23,57%

14,28%

0,06%

3,37%

0,07%

145.292,08

8,96%

2,11%

1,59

1,59
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ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

1.3.2.1

1.146.492,14

0,35%

1.984.500,00

0,53%

173,09%

3,33%

0,02%

5,77%

0,02%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.3.3.1

687.895,29

0,21%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.4.1.1

917.193,72

0,28%

1.262.746,17

0,34%

137,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.4.1.2

687.895,29

0,21%

636.562,77

0,17%

92,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.4.1.3

16.050.890,02

4,96%

12.200.000,00

3,27%

76,01%

76,49%

2,50%

58,14%

2,88%

4.540.359,86

37,22%

28,29%

2,06

2,06

1.4.2.1

46.776.879,49

14,45%

35.000.000,00

9,39%

74,82%

100,00%

9,39%

74,82%

10,81%

34.432.400,86

98,38%

73,61%

1,02

1,02

1.4.2.2

9.171.937,16

2,83%

5.000.000,00

1,34%

54,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,76

0,00%

0,00%

0,00

0,00

1.4.3.1

18.343.874,31

5,67%

24.612.209,28

6,60%

134,17%

23,47%

1,55%

31,49%

1,78%

1.684.928,70

6,85%

9,19%

3,43

3,43

1.5.1.1

36.687.748,62

11,33%

69.510.390,00

18,64%

189,46%

4,36%

0,81%

8,26%

0,94%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.5.1.2

4.585.968,58

1,42%

22.497.490,00

6,03%

490,57%

11,05%

0,67%

54,21%

0,77%

2.532.783,31

11,26%

55,23%

0,98

0,98

1.5.2.1

6.557.935,07

2,03%

9.848.488,00

2,64%

150,18%

72,02%

1,90%

108,15%

2,19%

2.662.948,82

27,04%

40,61%

2,66

2,66

1.5.3.1

3.210.178,00

0,99%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

1.5.4.1

458.596,86

0,14%

929.901,50

0,25%

202,77%

32,17%

0,08%

65,23%

0,09%

165.100,47

17,75%

36,00%

1,81

1,81

372.853.699,89

100,00%

115,17%

24,68%

28,42%

1,85

1,85

ΑΠ1

323.733.495,00

2.1.1.1

60.828.172,36

17,00%

101.424.862,02

19,97%

166,74%

73,47%

14,67%

122,51%

20,83%

16.464.820,41

16,23%

27,07%

4,53

4,53

2.1.1.2

12.670.239,74

3,54%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.1.1.3

5.068.095,90

1,42%

3.536.740,00

0,70%

69,78%

100,00%

0,70%

69,78%

0,99%

3.131.685,74

88,55%

61,79%

1,13

1,13

2.1.1.4

32.942.623,33

9,21%

48.592.250,77

9,57%

147,51%

84,01%

8,04%

123,92%

11,41%

31.199.791,67

64,21%

94,71%

1,31

1,31
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92.021.190,14

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

2.1.1.5

7.602.143,85

2,12%

11.589.679,94

2,28%

152,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

29.795,08

0,26%

0,39%

0,00

0,00

2.1.2.2

2.534.047,95

0,71%

3.938.943,00

0,78%

155,44%

11,11%

0,09%

17,26%

0,12%

563.874,28

14,32%

22,25%

0,78

0,78

2.1.3.1

10.136.191,80

2,83%

23.500.000,00

4,63%

231,84%

26,07%

1,21%

60,44%

1,71%

6.811.000,80

28,98%

67,19%

0,90

0,90

2.2.1.1

2.534.047,95

0,71%

3.494.308,00

0,69%

137,89%

33,29%

0,23%

45,91%

0,33%

110.237,33

3,15%

4,35%

10,55

10,55

2.2.2.1

5.828.310,28

1,63%

7.255.658,55

1,43%

124,49%

100,00%

1,43%

124,49%

2,03%

379.005,47

5,22%

6,50%

19,14

19,14

2.2.2.2

5.068.095,90

1,42%

5.176.792,00

1,02%

102,14%

58,43%

0,60%

59,68%

0,85%

631.201,66

12,19%

12,45%

4,79

4,79

2.2.2.3

304.085,75

0,08%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.3.1.2

28.381.337,03

7,93%

34.587.937,81

6,81%

121,87%

33,66%

2,29%

41,02%

3,25%

7.178.952,96

20,76%

25,29%

1,62

1,62

2.3.1.3

6.588.524,67

1,84%

10.432.706,40

2,05%

158,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

152.988,13

1,47%

2,32%

0,00

0,00

2.3.1.4

4.561.286,31

1,27%

5.250.447,78

1,03%

115,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.3.1.5

4.561.286,31

1,27%

3.505.258,50

0,69%

76,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.756,40

0,16%

0,13%

0,00

0,00

2.3.1.7

7.602.143,85

2,12%

1.922.967,91

0,38%

25,30%

14,28%

0,05%

3,61%

0,08%

172.340,79

8,96%

2,27%

1,59

1,59

2.3.2.1

1.267.023,97

0,35%

2.353.950,00

0,46%

185,79%

3,33%

0,02%

6,19%

0,02%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.3.3.1

760.214,38

0,21%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.4.1.1

1.013.619,18

0,28%

1.497.828,85

0,29%

147,77%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.4.1.2

760.214,38

0,21%

755.070,26

0,15%

99,32%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.4.1.3

17.738.335,64

4,96%

22.200.000,00

4,37%

125,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6.649.764,91

29,95%

37,49%

0,00

0,00

2.4.2.1

51.694.578,16

14,45%

65.000.000,00

12,80%

125,74%

100,00%

12,80%

125,74%

18,17%

64.561.098,77

99,32%

124,89%

1,01

1,01
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ΔΑΠΑΝΕΣ

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

2.4.2.2

10.136.191,80

2,83%

19.230.000,00

3,79%

189,72%

1,77%

0,07%

3,35%

0,10%

19.412,18

0,10%

0,19%

17,51

17,51

2.4.3.1

20.272.383,59

5,67%

19.378.228,29

3,82%

95,59%

21,91%

0,84%

20,95%

1,19%

1.060.044,98

5,47%

5,23%

4,01

4,01

2.5.1.1

40.544.767,18

11,33%

82.265.850,00

16,20%

202,90%

8,12%

1,32%

16,49%

1,87%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.5.1.2

5.068.095,90

1,42%

22.030.595,00

4,34%

434,69%

42,80%

1,86%

186,05%

2,64%

3.041.752,32

13,81%

60,02%

3,10

3,10

2.5.2.1

7.247.377,13

2,03%

7.928.082,00

1,56%

109,39%

75,60%

1,18%

82,70%

1,68%

2.262.261,69

28,53%

31,21%

2,65

2,65

2.5.3.1

3.547.667,13

0,99%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.5.4.1

506.809,59

0,14%

1.055.074,65

0,21%

208,18%

33,57%

0,07%

69,89%

0,10%

195.836,86

18,56%

38,64%

1,81

1,81

507.903.231,73

100,00%

141,96%

67,34%

144.621.622,42

28,47%

40,42%

1,67

1,67

ΑΠ2

357.767.911,00

47,44%

ΔΑΠΑΝΕΣ

3.1.1.1

4.151.978,60

17,00%

11.264.781,75

22,63%

271,31%

71,79%

16,25%

194,76%

33,11%

2.535.802,54

22,51%

61,07%

3,19

3,19

3.1.1.2

864.838,81

3,54%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.1.1.3

345.935,52

1,42%

1.023.246,00

2,06%

295,79%

100,00%

2,06%

295,79%

4,19%

929.996,48

90,89%

268,84%

1,10

1,10

3.1.1.4

2.248.580,91

9,21%

8.145.424,49

16,37%

362,25%

73,91%

12,10%

267,75%

24,65%

5.558.884,15

68,25%

247,22%

1,08

1,08

3.1.1.5

518.903,29

2,12%

317.371,66

0,64%

61,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.044,82

0,64%

0,39%

0,00

0,00

3.1.2.2

172.967,76

0,71%

270.327,00

0,54%

156,29%

11,02%

0,06%

17,22%

0,12%

38.698,31

14,32%

22,37%

0,77

0,77

3.1.3.1

691.871,05

2,83%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.2.1.1

172.967,76

0,71%

239.812,00

0,48%

138,65%

33,33%

0,16%

46,22%

0,33%

7.565,51

3,15%

4,37%

10,57

10,57

3.2.2.1

397.825,85

1,63%

497.950,95

1,00%

125,17%

100,00%

1,00%

125,17%

2,04%

26.010,89

5,22%

6,54%

19,14

19,14

3.2.2.2

345.935,52

1,42%

703.000,00

1,41%

203,22%

66,67%

0,94%

135,48%

1,92%

488,90

0,07%

0,14%

958,61

958,61
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

3.2.2.3

20.756,13

0,08%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.3.1.2

1.937.238,94

7,93%

2.373.746,83

4,77%

122,53%

36,00%

1,72%

44,11%

3,50%

492.686,70

20,76%

25,43%

1,73

1,73

3.3.1.3

449.716,18

1,84%

715.989,60

1,44%

159,21%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10.499,47

1,47%

2,33%

0,00

0,00

3.3.1.4

311.341,97

1,27%

843.369,00

1,69%

270,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.3.1.5

311.341,97

1,27%

436.541,50

0,88%

140,21%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.3.1.7

518.903,29

2,12%

131.971,99

0,27%

25,43%

14,28%

0,04%

3,63%

0,08%

11.827,63

8,96%

2,28%

1,59

1,59

3.3.2.1

86.483,88

0,35%

161.550,00

0,32%

186,80%

3,33%

0,01%

6,23%

0,02%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.3.3.1

51.890,33

0,21%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.4.1.1

69.187,10

0,28%

102.794,98

0,21%

148,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.4.1.2

51.890,33

0,21%

51.819,96

0,10%

99,86%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.4.1.3

1.210.774,34

4,96%

2.600.000,00

5,22%

214,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.561.121,60

60,04%

128,94%

0,00

0,00

3.4.2.1

3.528.542,35

14,45%

7.000.000,00

14,07%

198,38%

100,00%

14,07%

198,38%

28,66%

6.588.168,16

94,12%

186,71%

1,06

1,06

3.4.2.2

691.871,05

2,83%

700.000,00

1,41%

101,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

26,73

0,00%

0,00%

0,00

0,00

3.4.3.1

1.383.742,10

5,67%

2.309.906,60

4,64%

166,93%

35,19%

1,63%

58,75%

3,33%

122.227,61

5,29%

8,83%

6,65

6,65

3.5.1.1

2.767.484,20

11,33%

5.695.722,50

11,44%

205,81%

1,70%

0,19%

3,50%

0,40%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.5.1.2

345.935,52

1,42%

2.968.415,00

5,96%

858,08%

37,57%

2,24%

322,35%

4,57%

337.865,81

11,38%

97,67%

3,30

3,30

3.5.2.1

494.687,80

2,03%

1.105.362,00

2,22%

223,45%

78,00%

1,73%

174,29%

3,53%

352.508,58

31,89%

71,26%

2,45

2,45

3.5.3.1

242.154,87

0,99%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
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ΔΑΠΑΝΕΣ

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

3.5.4.1

34.593,55

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
0,14%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

108.302,85
49.767.406,67

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

0,22%

313,07%

22,23%

0,05%

69,61%

0,10%

100,00%

203,79%

110,55%

13.440,15

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

12,41%

38,85%

1,79

1,79

37,35%

76,12%

1,45

1,45

24.420.341,00

4.1.1.1

2.325.395,59

1,24%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.1.2.1

27.367.430,84

14,55%

19.633.328,80

21,54%

71,74%

7,73%

1,67%

5,55%

0,81%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.2.1.1

1.961.366,05

1,04%

150.986,00

0,17%

7,70%

95,00%

0,16%

7,31%

0,08%

114.496,30

75,83%

5,84%

1,25

1,25

4.2.1.2

1.961.366,05

1,04%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.2.1.3

4.903.415,13

2,61%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.3.1.1

37.796.719,73

20,09%

32.942.456,37

36,14%

87,16%

14,39%

5,20%

12,55%

2,52%

2.582.569,75

7,84%

6,83%

1,84

1,84

4.3.1.2

12.468.894,32

6,63%

6.886.087,99

7,56%

55,23%

83,99%

6,35%

46,38%

3,07%

836.087,99

12,14%

6,71%

6,92

6,92

4.3.1.3

14.465.074,62

7,69%

14.700.000,00

16,13%

101,62%

87,10%

14,05%

88,51%

6,81%

8.567.782,00

58,28%

59,23%

1,49

1,49

4.3.1.4

4.756.312,67

2,53%

3.417.144,46

3,75%

71,84%

22,44%

0,84%

16,12%

0,41%

182.863,13

5,35%

3,84%

4,19

4,19

4.3.1.5

16.279.338,22

8,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.3.2.1

1.029.717,18

0,55%

607.200,00

0,67%

58,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

150.281,74

24,75%

14,59%

0,00

0,00

4.3.2.2

980.683,03

0,52%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.3.3.1

4.560.176,07

2,42%

5.216.160,82

5,72%

114,39%

48,90%

2,80%

55,93%

1,36%

338.887,86

6,50%

7,43%

7,53

7,53

4.3.3.3

475.631,27

0,25%

180.135,00

0,20%

37,87%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4.3.4.1

10.554.152,40

5,61%

4.649.255,39

5,10%

44,05%

50,00%

2,55%

22,03%

1,24%

272.909,87

5,87%

2,59%

8,52

8,52

4.3.4.2

43.499.614,14

23,12%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!
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18.589.864,05

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠ3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

54,25%

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

4.3.4.4

2.753.845,71

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
1,46%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

2.757.895,57
91.140.650,40

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

3,03%

100,15%

56,67%

1,71%

56,75%

0,83%

100,00%

48,44%

17,11%

2.729.302,86

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

98,96%

99,11%

0,57

0,57

17,31%

8,38%

2,04

2,04

188.139.133,00

5.1.1.1

2.288.253,77

1,24%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.1.2.1

26.930.311,14

14,55%

27.252.809,61

24,19%

101,20%

11,44%

2,77%

11,57%

1,68%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.2.1.1

1.930.038,60

1,04%

179.844,92

0,16%

9,32%

95,00%

0,15%

8,85%

0,09%

136.380,71

75,83%

7,07%

1,25

1,25

5.2.1.2

1.930.038,60

1,04%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.2.1.3

4.825.096,51

2,61%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.3.1.1

37.193.020,73

20,09%

37.768.640,62

33,53%

101,55%

22,03%

7,38%

22,37%

4,49%

5.454.620,01

14,44%

14,67%

1,53

1,53

5.3.1.2

12.269.737,91

6,63%

11.540.877,38

10,24%

94,06%

89,26%

9,14%

83,96%

5,56%

1.640.877,38

14,22%

13,37%

6,28

6,28

5.3.1.3

14.234.034,70

7,69%

19.125.000,00

16,98%

134,36%

98,49%

16,72%

132,33%

10,17%

9.808.410,00

51,29%

68,91%

1,92

1,92

5.3.1.4

4.680.343,61

2,53%

4.336.065,53

3,85%

92,64%

1,92%

0,07%

1,78%

0,05%

344.196,07

7,94%

7,35%

0,24

0,24

5.3.1.5

16.019.320,41

8,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.3.2.1

1.013.270,27

0,55%

723.258,00

0,64%

71,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

179.006,05

24,75%

17,67%

0,00

0,00

5.3.2.2

965.019,30

0,52%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.3.3.1

4.487.339,75

2,42%

5.068.526,60

4,50%

112,95%

33,77%

1,52%

38,14%

0,92%

596.461,70

11,77%

13,29%

2,87

2,87

5.3.3.3

468.034,36

0,25%

172.021,00

0,15%

36,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

5.3.4.1

10.385.578,74

5,61%

4.316.860,65

3,83%

41,57%

43,75%

1,68%

18,19%

1,02%

162.856,93

3,77%

1,57%

11,60

11,60

5.3.4.2

42.804.827,03

23,12%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!
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15.775.181,51

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠ4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

35,33%

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

5.3.4.4

2.709.860,57

ΑΠ5

185.134.126,00

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
1,46%
100,00%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

2.166.335,80
112.650.240,11

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

1,92%

79,94%

48,75%

0,94%

38,97%

0,57%

100,00%

60,85%

40,38%

24,57%

ΔΑΠΑΝΕΣ

2.144.079,99
20.466.888,84

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

98,97%

79,12%

0,49

0,49

18,17%

11,06%

2,22

2,22

6.1.1.1

128.750,64

1,24%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.1.2.1

1.515.258,02

14,55%

1.802.330,10

20,41%

118,95%

13,37%

2,73%

15,90%

2,31%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.2.1.1

108.595,35

1,04%

12.319,09

0,14%

11,34%

95,00%

0,13%

10,78%

0,11%

9.341,86

75,83%

8,60%

1,25

1,25

6.2.1.2

108.595,35

1,04%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.2.1.3

271.488,37

2,61%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.3.1.1

2.092.698,54

20,09%

2.360.470,11

26,73%

112,80%

5,86%

1,57%

6,61%

1,33%

6.840,20

0,29%

0,33%

20,24

20,24

6.3.1.2

690.367,77

6,63%

1.051.989,34

11,91%

152,38%

90,25%

10,75%

137,52%

9,11%

201.989,34

19,20%

29,26%

4,70

4,70

6.3.1.3

800.890,68

7,69%

1.400.000,00

15,85%

174,81%

87,55%

13,88%

153,04%

11,77%

973.620,00

69,54%

121,57%

1,26

1,26

6.3.1.4

263.343,71

2,53%

485.790,55

5,50%

184,47%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.859,75

0,38%

0,71%

0,00

0,00

6.3.1.5

901.341,37

8,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.3.2.1

57.012,56

0,55%

49.542,00

0,56%

86,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12.261,62

24,75%

21,51%

0,00

0,00

6.3.2.2

54.297,67

0,52%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.3.3.1

252.484,18

2,42%

476.175,23

5,39%

188,60%

40,00%

2,16%

75,44%

1,83%

38.703,16

8,13%

15,33%

4,92

4,92

6.3.3.3

26.334,37

0,25%

23.619,00

0,27%

89,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.3.4.1

584.353,87

5,61%

517.472,17

5,86%

88,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

6.3.4.2

2.408.451,83

23,12%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

6.3.4.4

152.472,73

ΑΠ6

10.416.737,00

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
1,46%
100,00%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

652.640,95
8.832.348,54

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

7,39%

428,04%

54,75%

4,05%

234,35%

3,43%

100,00%

84,79%

35,26%

29,89%

ΔΑΠΑΝΕΣ

635.888,38
1.880.504,31

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

97,43%

417,05%

0,56

0,56

21,29%

18,05%

1,66

1,66

7.1.1.1

11.822.466,48

9,91%

9.999.000,00

14,91%

84,58%

42,13%

6,28%

35,63%

3,53%

5.360.023,08

53,61%

45,34%

0,79

0,79

7.1.1.2

9.013.542,65

7,56%

8.925.000,00

13,31%

99,02%

100,00%

13,31%

99,02%

7,48%

8.915.815,81

99,90%

98,92%

1,00

1,00

7.1.1.3

2.879.633,78

2,41%

2.680.000,00

4,00%

93,07%

107,50%

4,30%

100,05%

2,42%

1.918.682,09

71,59%

66,63%

1,50

1,50

7.1.1.4

2.383.643,34

2,00%

2.252.000,00

3,36%

94,48%

78,35%

2,63%

74,02%

1,48%

1.703.448,60

75,64%

71,46%

1,04

1,04

7.1.2.1

27.580.857,83

23,12%

965.000,00

1,44%

3,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

368.663,12

38,20%

1,34%

0,00

0,00

7.1.2.2

7.777.418,92

6,52%

9.842.500,00

14,67%

126,55%

8,95%

1,31%

11,33%

0,74%

36.846,05

0,37%

0,47%

23,92

23,92

7.1.2.3

2.407.720,55

2,02%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

7.1.2.4

3.707.889,64

3,11%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

7.1.3.1

12.327.529,21

10,33%

26.549.790,00

39,58%

215,37%

29,01%

11,48%

62,49%

6,46%

2.255.168,07

8,49%

18,29%

3,42

3,42

7.1.4.1

29.262.614,51

24,53%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

7.1.5.1

1.860.686,44

1,56%

1.450.000,00

2,16%

77,93%

45,32%

0,98%

35,31%

0,55%

593.964,02

40,96%

31,92%

1,11

1,11

7.2.1.1

8.259.233,65

6,92%

4.407.264,36

6,57%

53,36%

97,02%

6,38%

51,77%

3,58%

2.008.251,24

45,57%

24,32%

2,13

2,13

67.070.554,36

100,00%

56,23%

34,53%

19,42%

1,35

1,35

ΑΠ7

119.283.237,00

100,00%

8.1.1.1

12.000.960,37

9,91%

5.000.000,00

11,46%

41,66%

46,14%

5,29%

19,22%

1,91%

2.626.194,88

52,52%

21,88%

0,88

0,88

7,56%

7.780.000,00

17,83%

85,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7.772.946,57

99,91%

84,95%

0,00

0,00

2,41%

2.410.000,00

5,52%

82,45%

108,19%

5,98%

89,20%

2,15%

1.585.033,20

65,77%

54,22%

1,65

1,65

8.1.1.2
8.1.1.3

9.149.627,80
2.923.110,07
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23.160.862,08

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

8.1.1.4

2.419.631,24

2,00%

2.202.000,00

5,05%

91,01%

71,17%

3,59%

64,77%

1,29%

8.1.2.1

27.997.269,62

23,12%

586.000,00

1,34%

2,09%

0,00%

0,00%

0,00%

8.1.2.2

7.894.841,26

6,52%

12.416.949,00

28,46%

157,28%

1,58%

0,45%

8.1.2.3

2.444.071,96

2,02%

7.217.660,00

16,55%

295,31%

0,00%

8.1.2.4

3.763.870,82

3,11%

0,00

0,00%

0,00%

8.1.3.1

12.513.648,46

10,33%

0,00

0,00%

8.1.4.1

29.704.417,22

24,53%

0,00

8.1.5.1

1.888.778,81

1,56%

8.2.1.1

8.383.930,36

6,92%

ΑΠ8

121.084.158,00

100,00%

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

1.581.185,53

71,81%

65,35%

0,99

0,99

0,00%

233.999,21

39,93%

0,84%

0,00

0,00

2,48%

0,16%

43.186,55

0,35%

0,55%

4,53

4,53

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

2.100.000,00

4,81%

111,18%

26,40%

1,27%

29,35%

0,46%

718.175,35

34,20%

38,02%

0,77

0,77

3.910.370,87

8,96%

46,64%

95,47%

8,56%

44,53%

3,08%

1.400.410,26

35,81%

16,70%

2,67

2,67

43.622.979,87

100,00%

36,03%

36,59%

13,18%

0,69

0,69

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

25,14%

9,06%

ΔΑΠΑΝΕΣ

15.961.131,55

9.1.1.1

727.733,15

9,91%

2.068.000,00

28,97%

284,17%

40,56%

11,75%

115,26%

11,42%

1.129.429,30

54,61%

155,20%

0,74

0,74

9.1.1.2

554.829,55

7,56%

1.700.000,00

23,82%

306,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.665.644,82

97,98%

300,21%

0,00

0,00

9.1.1.3

177.256,16

2,41%

570.000,00

7,99%

321,57%

84,64%

6,76%

272,19%

6,57%

406.876,50

71,38%

229,54%

1,19

1,19

9.1.1.4

146.725,41

2,00%

606.000,00

8,49%

413,02%

60,63%

5,15%

250,39%

5,00%

416.625,73

68,75%

283,95%

0,88

0,88

9.1.2.1

1.697.742,56

23,12%

99.000,00

1,39%

5,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

31.970,91

32,29%

1,88%

0,00

0,00

9.1.2.2

478.739,83

6,52%

891.551,00

12,49%

186,23%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.208,01

0,25%

0,46%

0,00

0,00

9.1.2.3

148.207,49

2,02%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

9.1.2.4

228.239,53

3,11%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

9.1.3.1

758.822,34

10,33%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

9.1.4.1

1.801.263,27

24,53%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

9.1.5.1

114.534,75

1,56%

314.000,00

4,40%

274,15%

15,00%

0,66%

41,14%

0,64%

126.770,37

40,37%

110,68%

0,37

0,37

9.2.1.1

508.397,98

6,92%

888.794,96

12,45%

174,82%

88,50%

11,02%

154,72%

10,71%

503.299,92

56,63%

99,00%

1,56

1,56

60,01%

58,33%

0,59

0,59

0,02%

0,02%

0,00

0,00

ΑΠ9

7.342.492,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

100,00%

7.137.345,96

100,00%

97,21%

35,34%

34,35%

ΔΑΠΑΝΕΣ

4.282.825,56

10.1.1.1

14.801.581,83

9,49%

13.552.000,00

35,48%

91,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.307,08

10.1.1.2

10.091.987,61

6,47%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

10.1.1.3

29.122.592,81

18,66%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

10.1.1.4

17.252.493,10

11,06%

17.384.450,00

45,51%

100,76%

42,86%

19,51%

43,18%

4,77%

2.802.913,63

16,12%

16,25%

2,66

2,66

10.1.2.1

57.668.500,62

36,96%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

10.1.2.2

4.752.241,03

3,05%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

10.2.2.1

22.346.543,99

14,32%

7.260.000,00

19,01%

32,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.784.796,01

79,68%

25,89%

0,00

0,00

100,00%

38.196.450,00

100,00%

24,48%

22,49%

5,51%

0,87

0,87

0,02%

0,02%

0,00

0,00

ΑΠ10

156.035.941,00

19,51%

4,77%

8.590.016,72

11.1.1.1

15.178.369,29

9,49%

16.142.280,00

35,58%

106,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.748,04

11.1.1.2

10.348.888,15

6,47%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

11.1.1.3

29.863.934,38

18,66%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

11.1.1.4

17.691.670,70

11,06%

20.576.349,00

45,36%

116,31%

12,56%

5,69%

14,60%

1,61%

4.039.096,94

19,63%

22,83%

0,64

0,64

11.1.2.1

59.136.503,72

36,96%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

11.1.2.2

4.873.213,57

3,05%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

11.2.2.1

22.915.395,19

14,32%

8.647.650,00

19,06%

37,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6.890.480,88

79,68%

30,07%

0,00

0,00

100,00%

45.366.279,00

100,00%

28,35%

24,10%

6,83%

0,24

0,24

0,02%

0,02%

0,00

0,00

ΑΠ11

160.007.975,00

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

5,69%

1,61%

ΔΑΠΑΝΕΣ

10.932.325,87

12.1.1.1

820.048,88

9,49%

1.105.720,00

61,56%

134,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

188,24

12.1.1.2

559.124,24

6,47%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

12.1.1.3

1.613.472,81

18,66%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

12.1.1.4

955.836,20

11,06%

98.000,00

5,46%

10,25%

100,00%

5,46%

10,25%

1,13%

11.250,00

11,48%

1,18%

8,71

8,71

12.1.2.1

3.194.995,66

36,96%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

12.1.2.2

263.287,40

3,05%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

12.2.2.1

1.238.060,82

14,32%

592.350,00

32,98%

47,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

471.986,77

79,68%

38,12%

0,00

0,00

100,00%

20,78%

26,92%

5,59%

0,20

0,20

ΑΠ12

8.644.826,00

100,00%

1.796.070,00

5,46%

1,13%

483.425,00

13.1.1.1

157.222,47

1,09%

147.594,99

1,98%

93,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9.000,48

6,10%

5,72%

0,00

0,00

13.1.1.2

291.984,58

2,02%

274.105,00

3,67%

93,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40.497,94

14,77%

13,87%

0,00

0,00

13.1.1.3

134.762,12

0,93%

63.255,00

0,85%

46,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

13.1.1.4

449.207,05

3,11%

210.850,00

2,82%

46,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

31.374,06

14,88%

6,98%

0,00

0,00

13.1.1.5

1.683.541,78

11,67%

1.441.656,09

19,30%

85,63%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

766.656,19

53,18%

45,54%

0,00

0,00

13.1.1.6

2.177.306,57

15,10%

1.808.033,69

24,20%

83,04%

38,71%

9,37%

32,14%

4,85%

583.898,18

32,29%

26,82%

1,20

1,20

13.1.1.7

224.603,53

1,56%

84.340,00

1,13%

37,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19.874,70

23,56%

8,85%

0,00

0,00
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

13.1.1.8

449.207,05

3,11%

238.260,50

3,19%

53,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

126.021,45

52,89%

28,05%

0,00

0,00

13.1.1.9

134.762,12

0,93%

210.850,00

2,82%

156,46%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7.245,65

3,44%

5,38%

0,00

0,00

13.1.1.10

449.207,05

3,11%

274.105,00

3,67%

61,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

27.376,73

9,99%

6,09%

0,00

0,00

13.2.1.1

2.695.242,30

18,69%

2.406.979,26

32,22%

89,30%

20,00%

6,44%

17,86%

3,34%

77.596,17

3,22%

2,88%

6,20

6,20

13.2.1.2

381.825,99

2,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

13.2.1.3

1.347.710,99

9,34%

310.244,69

4,15%

23,02%

50,00%

2,08%

11,51%

1,08%

275.076,25

88,66%

20,41%

0,56

0,56

13.2.2.1

3.846.264,40

26,67%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

100,00%

51,79%

26,30%

13,62%

0,68

0,68

ΑΠ13

14.422.848,00

100,00%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

7.470.274,22

17,89%

9,27%

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.964.617,79

14.1.1.1

184.661,35

1,09%

189.525,00

1,98%

102,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11.557,42

6,10%

6,26%

0,00

0,00

14.1.1.2

342.942,51

2,02%

351.975,00

3,67%

102,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

52.002,93

14,77%

15,16%

0,00

0,00

14.1.1.3

158.281,16

0,93%

81.225,00

0,85%

51,32%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

14.1.1.4

527.603,87

3,11%

270.750,00

2,82%

51,32%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40.287,06

14,88%

7,64%

0,00

0,00

14.1.1.5

1.977.357,99

11,67%

1.851.213,60

19,30%

93,62%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

984.454,17

53,18%

49,79%

0,00

0,00

14.1.1.6

2.557.295,94

15,10%

2.321.674,75

24,20%

90,79%

38,71%

9,37%

35,14%

5,31%

749.776,77

32,29%

29,32%

1,20

1,20

14.1.1.7

263.801,93

1,56%

108.300,00

1,13%

41,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25.520,87

23,56%

9,67%

0,00

0,00

14.1.1.8

527.603,87

3,11%

305.947,50

3,19%

57,99%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

161.822,66

52,89%

30,67%

0,00

0,00

14.1.1.9

158.281,16

0,93%

270.750,00

2,82%

171,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9.304,05

3,44%

5,88%

0,00

0,00

14.1.1.10

527.603,87

3,11%

351.975,00

3,67%

66,71%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35.154,13

9,99%

6,66%

0,00

0,00
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

3,22%

3,15%

6,20

6,20

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

14.2.1.1

3.165.623,20

18,69%

3.090.773,70

32,22%

97,64%

20,00%

6,44%

19,53%

3,65%

99.640,33

14.2.1.2

448.463,29

2,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

14.2.1.3

1.582.917,12

9,34%

398.381,55

4,15%

25,17%

50,00%

2,08%

12,58%

1,18%

353.222,17

88,66%

22,31%

0,56

0,56

14.2.2.1

4.517.524,74

26,67%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

100,00%

56,63%

26,30%

14,89%

0,68

0,68

ΑΠ14

16.939.962,00

100,00%

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

9.592.491,10

17,89%

10,13%

ΔΑΠΑΝΕΣ

2.522.742,56

15.1.1.1

8.116,18

1,09%

12.880,01

1,98%

158,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

785,44

6,10%

9,68%

0,00

0,00

15.1.1.2

15.072,90

2,02%

23.920,00

3,67%

158,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3.534,09

14,77%

23,45%

0,00

0,00

15.1.1.3

6.956,72

0,93%

5.520,00

0,85%

79,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

15.1.1.4

23.189,08

3,11%

18.400,00

2,82%

79,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.737,88

14,88%

11,81%

0,00

0,00

15.1.1.5

86.908,23

11,67%

125.807,31

19,30%

144,76%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

66.902,89

53,18%

76,98%

0,00

0,00

15.1.1.6

112.397,48

15,10%

157.779,56

24,20%

140,38%

38,71%

9,37%

54,34%

8,20%

50.954,36

32,29%

45,33%

1,20

1,20

15.1.1.7

11.594,54

1,56%

7.360,00

1,13%

63,48%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.734,38

23,56%

14,96%

0,00

0,00

15.1.1.8

23.189,08

3,11%

20.792,00

3,19%

89,66%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10.997,37

52,89%

47,42%

0,00

0,00

15.1.1.9

6.956,72

0,93%

18.400,00

2,82%

264,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

632,30

3,44%

9,09%

0,00

0,00

15.1.1.10

23.189,08

3,11%

23.920,00

3,67%

103,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.389,05

9,99%

10,30%

0,00

0,00

15.2.1.1

139.134,50

18,69%

210.047,04

32,22%

150,97%

20,00%

6,44%

30,19%

5,64%

6.771,49

3,22%

4,87%

6,20

6,20

15.2.1.2

19.710,72

2,65%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

15.2.1.3

69.571,89

9,34%

27.073,76

4,15%

38,91%

50,00%

2,08%

19,46%

1,82%

24.004,76

88,66%

34,50%

0,56

0,56
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΚΠ/ΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

15.2.2.1

198.552,86

ΑΠ15

744.540,00

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Σ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ
26,67%
100,00%
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

0,00
651.899,68

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α
ΔΗΜΟΣΙ
ΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ
ΠΡΑΞΕΩ
Ν ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓ. Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΚΠ (ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

87,56%

17,89%
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15,66%

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00
171.444,01

ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗ
ΣΗ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΙ Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ Δ.Δ

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

26,30%

23,03%

0,68

0,68

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Πίνακας 6.2-2

Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα - Απορρόφηση σε Επίπεδο Προγράμματος

ΑΠ/ΕΠΕΔΒ
Μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ

1

2

3=2/Σ2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ
(ΕΠΙ ΠΡΟΓ.
Δ.Δ.)

ΣΤΑΘΜΙΣ
ΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ
ΕΠΕΔΒΜ
(ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡ.
Δ.Δ.)

8=7Χ5

8i=7Χ6

8ii=8iΧ3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ
ΕΠΕΔΒΜ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛ
ΕΣΜΑΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ
ΑΠ (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩ
Ν)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΔΒΜ (ΕΠΙ
Δ.Δ. ΠΡΑΞΕΩΝ)

4

5=4/Σ4

6=4/2

7

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΟ
ΦΗΣΗ ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ
Η ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΔ
ΟΤΙΚΟΤΗΤ
Α (ΕΠΙ
Δ.Δ.
ΠΡΑΞΕ
ΩΝ)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ ΕΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΚΗΣ Δ.Δ

9

10=9/4

11=9/2

12=7/1
0

13=8i/11

ΑΠ1

323.733.495,00

19,11%

372.853.699,89

27,33%

115,17%

45,74%

12,50%

52,68%

10,07%

92.021.190,14

24,68%

28,42%

1,85

1,85

ΑΠ2

357.767.911,00

21,12%

507.903.231,73

37,23%

141,96%

47,44%

17,66%

67,34%

14,22%

144.621.622,42

28,47%

40,42%

1,67

1,67

ΑΠ3

24.420.341,00

1,44%

49.767.406,67

3,65%

203,79%

54,25%

1,98%

110,55%

1,59%

18.589.864,05

37,35%

76,12%

1,45

1,45

ΑΠ4

188.139.133,00

11,11%

91.140.650,40

6,68%

48,44%

35,33%

2,36%

17,11%

1,90%

15.775.181,51

17,31%

8,38%

2,04

2,04

ΑΠ5

185.134.126,00

10,93%

112.650.240,11

8,26%

60,85%

40,38%

3,33%

24,57%

2,68%

20.466.888,84

18,17%

11,06%

2,22

2,22

ΑΠ6

10.416.737,00

0,61%

8.832.348,54

0,65%

84,79%

35,26%

0,23%

29,89%

0,18%

1.880.504,31

21,29%

18,05%

1,66

1,66

ΑΠ7

119.283.237,00

7,04%

67.070.554,36

4,92%

56,23%

46,67%

2,29%

26,24%

1,85%

23.160.862,08

34,53%

19,42%

1,35

1,35

ΑΠ8

121.084.158,00

7,15%

43.622.979,87

3,20%

36,03%

25,14%

0,80%

9,06%

0,65%

15.961.131,55

36,59%

13,18%

0,69

0,69

ΑΠ9

7.342.492,00

0,43%

7.137.345,96

0,52%

97,21%

35,34%

0,18%

34,35%

0,15%

4.282.825,56

60,01%

58,33%

0,59

0,59

ΑΠ10

156.035.941,00

9,21%

38.196.450,00

2,80%

24,48%

19,51%

0,55%

4,77%

0,44%

8.590.016,72

22,49%

5,51%

0,87

0,87

ΑΠ11

160.007.975,00

9,44%

45.366.279,00

3,33%

28,35%

5,69%

0,19%

1,61%

0,15%

10.932.325,87

24,10%

6,83%

0,24

0,24

ΑΠ12

8.644.826,00

0,51%

1.796.070,00

0,13%

20,78%

5,46%

0,01%

1,13%

0,01%

483.425,00

26,92%

5,59%

0,20

0,20

ΑΠ13

14.422.848,00

0,85%

7.470.274,22

0,55%

51,79%

17,89%

0,10%

9,27%

0,08%

1.964.617,79

26,30%

13,62%

0,68

0,68

ΑΠ14

16.939.962,00

1,00%

9.592.491,10

0,70%

56,63%

17,89%

0,13%

10,13%

0,10%

2.522.742,56

26,30%

14,89%

0,68

0,68

ΑΠ15

744.540,00

0,04%

651.899,68

0,05%

87,56%

17,89%

0,01%

15,66%

0,01%

171.444,01

26,30%

23,03%

0,68

0,68

100,00%

80,52%

34,08%

361.424.642,41

26,50%

21,33%

1,60

1,60

ΕΠΕΔΒΜ

1.694.117.722,00

100,00%
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1.364.051.921,52

42,32%
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Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

6.3

Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση &
Δια βίου Μάθησης”
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