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Υπόψη ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο "ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΛΔΕ) ΑΠ7" στον Άξονα Προτεραιότητας "Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999", όπως ισχύει,

2.

Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
- 2013" (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,

3.

Την με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,

4.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636) / 10-04-2008 με την οποία συστάθηκε / αναδιαρθρώθηκε
η Υπηρεσία "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"",

5.

Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας "Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης" όπως αυτά εγκρίθηκαν με την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση",

6.

Την με αρ. πρωτ. 17305 / 17-10-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", στον Άξονα Προτεραιότητας "Ενίσχυση
της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", ο οποίος συχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ,

7.

Την με αρ. πρωτ. 2695 / 04-11-2011 αίτηση χρηματοδότησης,

8.

Την με αρ. πρωτ. 536 / 22-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας μας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΛΔΕ) - ΑΠ7" με κωδικό ΟΠΣ
370262 και δημόσια δαπάνη 8319230 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 17305 / 17-10-2011
Πρόσκλησης "Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΛΔΕ)" , για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στα ακόλουθα κριτήρια:
Ομάδα Κριτηρίων Πληρότητα
:
Κριτήριο

:

Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Αιτιολόγηση

:

Κριτήριο

:

Δεν υπάρχει σαφώς περιγραμμένο και επαρκώς ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Πιο
συγκεκριμένα το πρόγραμμα δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό στόχο, αλλά περιορίζεται σε
γενική αναφορά αναγκών. Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευομένων.
Δεν αποσαφηνίζεται σε τι ποσοστό προβλέπεται να δημιουργηθεί νέο συμπληρωματικό υλικό και σε τι
ποσοστό θα υπάρξει προσαρμογή του ήδη υπάρχοντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Δεν
ποσοτικοποιείται επαρκώς το υλικό των βιντεοσκοπημένων παραδόσεων. Δεν γίνεται κάποια εκτίμηση
του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν. Δεν δίνονται ποσοτικά στοιχεία για τον
απαιτούμενο εξοπλισμό. Η άποψη της Επιτροπής για την έλλειψη σαφήνειας περιγραφής της πρότασης
ενισχύεται και από τις κρίσεις των εμπειρογνωμόνων, που ορίστηκαν με αρ. πρωτ. 21980/22-12-2011
έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως.
Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.

Αιτιολόγηση

:

Κριτήριο

:

Αιτιολόγηση

:

Απουσιάζει από την πρόταση κάθε ανάλυση που αφορά τόσο στα μοναδιαία κόστη όσο και στην
τεκμηρίωση της επιλογής προσωπικού για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων. Στο ΥΕ1 ο
προτεινόμενος Π/Υ για τις δράσεις 1, 7 και 11 είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Οι αμοιβές σε κάποιες δράσεις
(για παράδειγμα δράση 9, ΥΕ3) θεωρούνται υπερβολικές, δεδομένης και της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης. Τα ΥΕ 6 και 7στερούνται ποσοτικών δεικτών. Βάσει των ανωτέρω ο προτεινόμενος Π/Υ δεν
κρίνεται ως ρεαλιστικός.
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης
Ένα βασικό πρόβλημα, σε επίπεδο σχεδιασμού, με άμεση επίπτωση στη ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης καθώς και στη βιωσιμότητα της Πράξης είναι ότι η λειτουργία και
εφαρμογή του ΛΔΕ για τη Γ’ Λυκείου προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της Πράξης. Συνεπώς δεν
θεωρείται ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα.

Ομάδα Κριτηρίων Σκοπιμότητα
:
Κριτήριο

:

Αποδοτικότητα της Πράξης.

Αιτιολόγηση

:

Κριτήριο

:

Αιτιολόγηση

:

Κριτήριο

:

Δεν συσχετίζονται σαφώς και αναλυτικά οι δείκτες εκροών με τον προυπολογισμό της Πράξης, ώστε να
τεκμηριώνεται η εκπλήρωση του κριτηρίου
Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και
βαθμός κάλυψης των αναγκών.
Όπως αναφέρθηκε και στο κριτήριο Α1 (Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης) το πρόγραμμα δεν
αναφέρεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό στόχο, αλλά περιορίζεται σε γενική αναφορά αναγκών.
Επομένως δεν παρατίθεται επαρκής ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού- στόχου στον
οποίο απευθύνεται και ακολούθως επαρκής προσαρμογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής
της στις ανάγκες αυτές.
Διατηρησιμότητα της παρέμβασης μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης

Αιτιολόγηση

:

Το κριτήριο δεν πληρείται λόγω έλλειψης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου (οργάνωσης, λειτουργίας,
διαχείρισης, περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, πιστοποίησης εκπαιδευομένων (απολυτήριο,
ισοτιμία του κ.λ.)), μη λειτουργία της Γ' Λυκείου κατά τη διάρκεια της Πράξης, και γενικότερα με τη μη
ύπαρξη πρόβλεψης για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέμβαση να διατηρηθεί και μετά την
λήξη της χρηματοδότησης.

Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητα
:
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Κριτήριο

:

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης.

Αιτιολόγηση

:

Κριτήριο

:

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, περιεχομένου προγραμμάτων
σπουδών, πιστοποίησης εκπαιδευομένων. Ως εκ τούτου ο βαθμός ωριμότητας της πρότασης κρίνεται
χαμηλός.
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Αιτιολόγηση

:

Δεν υπάρχει ακόμα το απαραίτητο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία του Λυκείου Δεύτερης
Ευκαιρίας.

Για τους παραπάνω λόγους απορρίπτεται η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης.

Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ιφιγένεια Ορφανού

Εσωτερική Διανομή : Όπως πίνακας αποδεκτών
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