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1 Εισαγωγή
Το παρόν τεύχος αποτελεί Επιπλέον Παραδοτέο του έργου: «Μελέτη για την αξιολόγηση των
συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020», με τίτλο
«Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013».
Η αξιολόγηση, διενεργήθηκε από την εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., για λογαριασμό της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12068/27-09-2016 απόφασης
οριστικής κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου και της από 17/10/2016 Σύμβασης.
Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε αφορά την αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των
Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 20072013».
Σκοπός της αξιολόγησης είναι να συνθέσει μια ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση
των συστημικών παρεμβάσεων του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., εξετάζοντας τη συνάφεια, καταλληλότητα και
σχετικότητα των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα της τότε
περιόδου που αυτές κλήθηκαν να καλύψουν (πχ. ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας,
ενίσχυση της απασχόλησης, κλπ.), καθώς και το περιβάλλον εφαρμογής των επιμέρους
παρεμβάσεων, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητά και τις επιπτώσεις που αυτές επέφεραν
σε κρίσιμους τομείς της χώρας.
Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε οκτώ ενότητες.
•

Η πρώτη ενότητα, αφορά την παρούσα εισαγωγή

•

Η δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος υλοποίησης των
Συστημικών Παρεμβάσεων

•

Στην τρίτη ενότητα γίνεται ανάλυση, βάσει του γενικότερου κοινωνικού και
μακροοικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι
συστημικές παρεμβάσεις (Analysis SWOT)

•

Στην τέταρτη ενότητα, συστηματοποιούνται σε ένα «νέο ιεραρχημένο σύστημα» οι ανάγκες,
όπως αυτές προέκυψαν από την επικαιροποίηση της SWOT Analysis

•

Στην πέμπτη ενότητα γίνεται επισκόπηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, για την περίοδο
2007 - 2013

•

Στην έκτη ενότητα, παρατίθεται το εθνικό αναπτυξιακό πλαίσιο της περιόδου 2007-2015

•

Στην έβδομη παρουσιάζεται η ex post αξιολόγηση των Συστημικών Παρεμβάσεων της
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, υπό το πρίσμα του απολογισμού των παρεμβάσεων
που έχουν υλοποιηθεί, της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού (βαθμός επίτευξης
στοχοθεσίας), της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς και των επιπτώσεων και
προστιθέμενης αξίας που προσέδωσε η κάθε συστημική.

•

Τέλος, στην όγδοη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις από
την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013.

Επισημαίνεται ότι για τις συστημικές παρεμβάσεις που είτε δεν είχαν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης
(ΣΠ 5, 8, 9), είτε δεν υλοποιήθηκαν (ΣΠ 10), το μεθοδολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης
επικεντρώθηκε κυρίως στο σκέλος των ενεργειών (προπαρασκευαστικών κατά βάση) που
υλοποιήθηκε, καθώς και στους βασικούς παράγοντες μη επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων.
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2 Ανάλυση του περιβάλλοντος υλοποίησης των συστημικών
παρεμβάσεων την περίοδο 2007-2015
Την περίοδο 2007 – 2015, μέσα στην οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013), σημειώθηκαν
σημαντικές μεταβολές στο εσωτερικό περιβάλλον της χώρας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έγιναν
αρνητικοί, η ανεργία διογκώθηκε, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αυξήθηκε δραματικά. Στη συνέχεια, παρατίθενται βασικά
στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το ΕΠΑΝΑΔ
2007-2013.

2.1 Γενικό οικονομικό περιβάλλον
Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 2008, έδειξε
σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος
2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η αυστηρή
εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά
τα τελευταία έτη επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με
αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώσει μείωση (σε σταθερές τιμές έτους 2010), με εξαίρεση το
2014, όπου κινήθηκε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης, καθώς αυξήθηκε
κατά 0,4%. Η συνολική μείωση του ΑΕΠ από το 2008, ως και το 2015, ήταν της τάξης του 26,2%
(Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Επισκόπηση του ΑΕΠ για την περίοδο 2005-2016
Έτος

ΑΕΠ, σε εκατομμύρια ευρώ
(σταθερές τιμές 2010)

Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές 2010, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος
0,6
5,7
3,3
- 0,3
- 4,3
- 5,5
- 9,1
- 7,3
- 3,2
0,4
- 0,2
-0,3p

2005
229.783,5
2006
242.771,9
2007
250.719,6
2008
249.879,3
2009
239.132,6
2010
226.031,4
2011
205.389,1
2012
190.394,7
2013
184.223,2
2014
184.873,2
2015
184.468,1
2016
183.914,7
Πηγή: Eurostat
(p: provisional) European Commission (9 November 2016)
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Συνέπεια της οικονομικής κρίσης, ήταν, όπως είναι φυσικό και η ραγδαία πτώση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος από το 2008 και μετά, δείκτης ο οποίος αποτελεί έναν βασικό δείκτη ευημερίας. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
στο τέλος του 2015, έχει υποστεί μείωση της τάξης του 23,4% σε σχέση με το 2008, υπολογιζόμενο
σε αγοραίες σταθερές τιμές 2010 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Κατά κεφαλήν 'Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές, σε σταθερές τιμές
2010 (σε χιλιάδες ευρώ)
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
*προσωρινά στοιχεία

Συνολικός πληθυσμός
στο μέσο του έτους
10.987.352
11.020.393
11.048.499
11.077.863
11.107.024
11.121.383
11.104.995
11.045.040
10.965.241
10.892.369
10.858.018

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα,
σε σταθερές τιμές 2010 (σε χιλιάδες
ευρώ)
17.912
19.402
20.519
21.194
20.911
19.908
18.134
17.426
16.455
16.372
16.237

Παράλληλα, η χώρα, στα μέσα του 2010, προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο δημοσιονομικό
έλλειμμα, αναγκάστηκε να προσφύγει σε διεθνή οικονομική στήριξη το 2010 και να εφαρμόσει ένα
αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, με κύριο στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και την
εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της
ευελιξίας στην αγορά εργασίας μέσω νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με ρυθμίσεις είτε του κόστους
εργασίας (μισθοί και ημερομίσθια), είτε του χρόνου εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι οποίες
προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ. και Δ.Ν.Τ., στις
αναθεωρήσεις του, καθώς και στους σχετικούς Νόμους, στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο
ανταγωνιστικού παραγωγικού τομέα, με δέουσα προσοχή στην προστασία των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού.
Ενδεικτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα
περιλαμβάνουν:
-

τη μετατροπή του «παθητικού» επιδόματος ανεργίας σε ενεργητική πολιτική απασχόλησης
(με τη μορφή επιταγής επανένταξης ως επιδότηση προς τον εργοδότη που προσλαμβάνει
έναν εγγεγραμμένο άνεργο),
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-

τη νομοθέτηση νέων ευέλικτων μορφών εργασίας (όπως η εκ περιτροπής εργασία, μερική
απασχόληση, τηλε-εργασία, εργασία μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και
νομοθέτηση σε σχέση με τη ρύθμιση του εργασιακού χρόνου),

-

την προώθηση της απασχόλησης ηλικιακά νέων εργαζομένων (<24 ετών) και ανήλικων
εργαζομένων με συμβάσεις μαθητείας και αμοιβής τους με μισθούς κυμαινόμενους μεταξύ
70% - 84% του βασικού μισθού και επιδότηση (από τον ΟΑΕΔ) των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,

-

την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με παρεμβάσεις, όπως η θεσμοθέτηση ειδικού
κουπονιού ως αποζημίωσης για τα επαγγέλματα στα οποία η αδήλωτη εργασία είναι
εκτεταμένη (π.χ. επαγγέλματα όπως οικιακής καθαρίστριας, φροντιστών ηλικιωμένων κλπ.),

-

τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς
εργασίας (αναγγελία υπερωριών, ηλεκτρονική υποβολή πινάκων προσωπικού, ανάπτυξη
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης συναρμόδιων φορέων Υπουργείου
Εργασίας, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ, Σχέδιο δράσης ΣΕΠΕ κλπ.).

2.2 Εξελίξεις των συνολικών μεγεθών της Αγοράς Εργασίας
Στην αγορά εργασίας, την περίοδο 2007 - 2015, συντελέστηκαν πολύ μεγάλες αλλαγές, σε ότι
αφορά στην απασχόληση και στην ανεργία. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο )
– 2015 (β’ τρίμηνο) οι απασχολούμενοι στην ελληνική οικονομία μειώθηκαν κατά 946,9 χιλιάδες (20,7%), οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 771,6 χιλιάδες (+-188,9%) και ο μη οικονομικά ενεργός
πληθυσμός αυξήθηκε οριακά κατά 18,7 χιλιάδες ή 0,4%. Το ποσοστό ανεργίας, διαμορφώθηκε το
2015 σε24%, έναντι 8,2% το 2007 (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης για
τα έτη 2005 - 2016 β’ τρίμηνο (Σύνολο Χώρας)
Περίοδος
αναφοράς
Εργατικό
Ποσοστό
Β΄
Γενικό
Δυναμικ
(%) του
τρίμηνο
Σύνολο
ό
πληθυσμ
εκάστου
ού
έτους
2005
9.326,4
4.937,4
52,9
2006
9.369,5
4.972,2
53,1
2007
9.407,2
4.980,9
52,9
2008
9.434,3
5.003,9
53,0
2009
9.432,7
5.040,2
53,4
2010
9.405,4
5.041,1
53,6
2011
9.373,1
4.939,8
52,7
2012
9.351,2
4.892,9
52,3
2013
9.311,7
4.862,9
52,2
2014
9.286,6
4.819,2
51,9
2015
9.250,7
4.805,7
51,9
2016
9.217,2
4.814,7
52,2
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Απασχολ
ούμενοι

4.455,5
4.531,5
4.572,4
4.637,3
4.584,6
4.436,5
4.124,2
3.729,9
3.535,0
3.539,1
3.625,5
3.702,6

Εργατικό Δυναμικό
Ποσοστό
Άνεργοι
(%) του
εργατικού
δυναμικού
90,2
91,1
91,8
92,7
91,0
88,0
83,5
76,2
72,7
73,4
75,4
76,9

481,9
440,7
408,5
366,7
455,6
604,6
815,6
1.163,0
1.327,9
1.280,1
1.180,1
1.112,1

Ποσοστό
(%) του
εργατικού
δυναμικού

ΜΕΣΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μη
οικονομικά
ενεργός
πληθυσμός

9,8
8,9
8,2
7,3
9,0
12,0
16,5
23,8
27,3
26,6
24,6
23,1

9,8
8,9
8,2
8,0
10,2
13,8
19,5
25,6
27,5
26,2
24,0

4.389,0
4.397,3
4.426,3
4.430,4
4.392,5
4.364,3
4.433,3
4.458,2
4.448,8
4.467,4
4.445,0
4.402,5
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Επιπλέον, κατά την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο ) – 2015 (β’ τρίμηνο) οι απασχολούμενοι άνδρες στην
ελληνική οικονομία μειώθηκαν κατά 689,5 χιλιάδες (24,8%), ενώ οι απασχολούμενες γυναίκες
μειώθηκαν κατά 257,3 χιλιάδες (14,3%) (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Απασχολούμενοι ανά φύλο (σε χιλ.)
Περίοδος αναφοράς
Β΄ τρίμηνο εκάστου έτους

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ΑΡΡΕΝΕΣ

ΘΗΛΕΙΣ

Σύνολο

2.742,4
2.763,1
2.777,5
2.802,9
2.738,5
2.623,2
2.436,3
2.187,2
2.076,5
2.062,3
2.088,0
2.142,8

1.713,2
1.768,5
1.794,9
1.834,4
1.846,1
1.813,3
1.688,0
1.542,7
1.458,6
1.476,8
1.537,6
1.559,8

4.455,5
4.531,5
4.572,4
4.637,3
4.584,6
4.436,5
4.124,2
3.729,9
3.535,0
3.539,1
3.625,5
3.702,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η μείωση του ποσοστού απασχόλησης την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο ) – 2015 (β’ τρίμηνο), επηρέασε
περισσότερο τους νέους και πιο συγκεκριμένα τις ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών, ωστόσο η
πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που μειώθηκαν συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 44
ετών (65,7% του συνόλου των απασχολούμενων ή 621,8 χιλιάδες άτομα) (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Ομάδες απασχολούμενων, κατά φύλο και φύλο (σε χιλ.) β’ τρίμηνο εκάστου έτους
Ομάδες
απασχολούμενων,
2005
2006
2007
κατά φύλο και
φύλο
Σύνολο
4.455,5
4.531,5
4.572,4
15-19
44,0
43,0
44,4
20-24
298,7
280,5
267,2
25-29
586,3
603,5
591,1
30-44
1.930,7
1.953,9
1.989,7
45-64
1.514,4
1.563,3
1.589,1
65 +
81,4
87,3
90,9
ΑΡΡΕΝΕΣ
2.742,4
2.763,1
2.777,5
15-19
29,4
28,3
29,1
20-24
177,4
170,3
161,2
25-29
342,5
350,6
343,7
30-44
1.148,5
1.148,2
1.167,1
45-64
983,1
1.000,1
1.010,7
65 +
61,5
65,6
65,7
ΘΗΛΕΙΣ
1.713,2
1.768,5
1.794,9
15-19
14,6
14,7
15,3
20-24
121,4
110,2
106,0
25-29
243,8
252,9
247,4
30-44
782,2
805,7
822,6
45-64
531,3
563,2
578,4
65 +
19,9
21,7
25,3
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μεταβολή 2007-2016
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.637,3
38,5
262,1
592,7
2.024,5
1.632,7
86,7
2.802,9
24,5
155,1
343,2
1.190,2
1.025,4
64,3
1.834,4
14,0
106,9
249,5
834,3
607,3
22,4

4.584,6
33,7
244,2
580,8
2.007,5
1.630,4
87,9
2.738,5
23,2
143,0
336,1
1.163,7
1.010,2
62,3
1.846,1
10,5
101,2
244,7
843,8
620,2
25,6

4.436,5
27,5
215,7
533,9
1.958,1
1.619,8
81,4
2.623,2
17,6
128,7
297,7
1.135,3
986,9
56,9
1.813,3
9,9
87,0
236,2
822,8
632,9
24,5

4.124,2
18,1
169,7
452,5
1.844,9
1.561,5
77,6
2.436,3
13,2
99,5
259,8
1.066,1
943,8
53,9
1.688,0
4,9
70,1
192,7
778,7
617,7
23,7

3.729,9
16,3
135,5
380,3
1.683,7
1.454,6
59,6
2.187,2
11,3
81,1
211,2
965,5
876,1
41,9
1.542,7
5,0
54,3
169,0
718,1
578,5
17,7

3.535,0
11,7
116,8
321,2
1.603,9
1.428,3
53,1
2.076,5
8,6
70,0
179,5
929,5
850,9
37,9
1.458,6
3,1
46,8
141,7
674,3
577,4
15,2

3.539,1
14,6
132,3
328,3
1.590,9
1.416,3
56,8
2.062,3
8,4
77,1
180,1
914,5
842,2
40,1
1.476,8
6,2
55,2
148,1
676,4
574,1
16,7

3.625,5
12,4
129,0
341,3
1.617,7
1.463,6
61,5
2.088,0
7,7
73,5
191,2
916,5
861,3
37,8
1.537,6
4,8
55,5
150,1
701,2
602,3
23,7

3.702,6
13,0
120,1
350,1
1.635,3
1.520,3
63,9
2.142,8
7,1
68,0
210,8
933,5
886,0
37,4
1.559,8
5,9
52,1
139,3
701,8
634,2
26,5

Σε αριθμούς

Σε ποσοστά

-946,9
-32,0
-138,2
-249,8
-372,0
-125,5
-29,4
-689,5
-21,4
-87,7
-152,5
-250,6
-149,4
-27,9
-257,3
-10,5
-50,5
-97,3
-121,4
23,9
-1,6

-20,7%
-72,1%
-51,7%
-42,3%
-18,7%
-7,9%
-32,3%
-24,8%
-73,5%
-54,4%
-44,4%
-21,5%
-14,8%
-42,5%
-14,3%
-68,6%
-47,6%
-39,3%
-14,8%
4,1%
-6,3%
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Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, η μείωση της απασχόλησης αφορά κυρίως τα άτομα χαμηλής
εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με εκπαιδευτικό επίπεδο κάτω από την από πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μειώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2015 κατά 679 χιλιάδες άτομα (ή κατά 43,7%), οι εργαζόμενοι με
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμια
μειώθηκαν κατά 304 χιλιάδες άτομα (ή κατά 17,2%), ενώ οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 56 χιλιάδες άτομα (ή κατά 4,9%). (Πίνακας 7).

Πίνακας 6: Ομάδες απασχολούμενων, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (σε χιλ.)

Έτος

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
σε αριθμούς
σε ποσοστό
Πηγή: Eurostat

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη
Κάτω από την πρωτοβάθμια
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, την
εκπαίδευση και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
μεταδευτεροβάθμια
καθώς και την κατώτερη
εκπαίδευση μη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
τριτοβάθμια
(Επίπεδο ISCED 0-2)
(Επίπεδο ISCED 3-4)
1.465
1.854
1.563
1.754
1.553
1.771
1.520
1.808
1.497
1.779
1.389
1.716
1.211
1.581
1.038
1.449
937
1.360
910
1.398
874
1.467
Μεταβολή 2007-2015
-679
-304
-43,7%
-17,2%

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(Επίπεδο ISCED 5-8)

1.043
1.123
1.151
1.195
1.194
1.202
1.187
1.150
1.162
1.172
1.207
56
4,9%

Παράλληλα, με τη συνολική πτώση της απασχόλησης, παρατηρήθηκαν μεταβολές και στη σύνθεση
των απασχολούμενων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 2007 και 2015, παρ’ ότι σημειώθηκε μείωση κατά
598,0 χιλιάδες (20,3%) στους απασχολούμενους με μισθωτή εργασία, από το 64,5% του συνολικά
απασχολούμενου δυναμικού της χώρας που αντιπροσώπευε αυτή η κατηγορία το 2007, ανήλθε στο
64,8% το 20015. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε μείωση και στο ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων, με
υπαλλήλους κατά 1,2% ποσοστιαίες μονάδες, από 8,3% του συνολικά απασχολούμενου δυναμικού
της χώρας σε 6,3%, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς υπαλλήλους κατά 2,9%
ποσοστιαίες μονάδες, ως απόρροια της επιχειρηματικότητας ανάγκης και συνεπώς της καταφυγής
πολλών ανέργων στην ίδρυση μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες αυτοαπασχολούνται. Τέλος,
παρατηρήθηκε μείωση των μελών που εργάζονται επικουρικά στις οικογενειακές επιχειρήσεις από
6,4% το 2007 σε 4,4% το 2015, λόγω της μείωσης του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων. Συνολικά,
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όπως προκύπτει από τα στοιχεία, την περίοδο της κρίσης, παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές
στην αγορά εργασίας, με τη μισθωτή απασχόληση να σημειώνει συνεχώς πτωτικές τάσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους να ακολουθούν εντελώς αντίστροφη πορεία και να αυξάνονται. (Πίνακας 7,
Σχήμα 1)

Πίνακας 7: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες), ανά κατηγορία 2005 - 2015 (β' τρίμηνο)

Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Απασχολούμενοι

Μισθωτοί (με
μισθό ή
ημερομίσθιο)

Αυτοαπασχολού
μενοι με
υπαλλήλους

Αυτοαπασχολού
μενοι χωρίς
υπαλλήλους

Συμβοηθούντα μέλη/
βοηθοί οικογενειακών
επιχειρήσεων

4.455,5
4.531,5
4.572,4
4.637,3
4.584,6
4.436,5
4.124,2
3.729,9
3.535,0
3.539,1
3.625,5
3.702,6

2.849,2
2.903,2
2.947,4
3.028,4
2.977,2
2.877,1
2.635,9
2.366,6
2.231,0
2.285,3
2.349,4
2.440,0

354,3
366,8
368,4
380,2
382,9
349,7
318,1
267,3
234,7
215,8
247,4
270,5

972,1
968,0
962,6
957,2
958,4
965,9
937,9
910,1
895,0
876,6
867,7
847,1

279,9
293,6
294,0
271,4
266,1
243,8
232,2
185,9
174,2
161,4
161,1
145,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σχήμα 1: Ετήσια σύνθεση των απασχολούμενων, ανά κατηγορία απασχόλησης, 2006-2014
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων είναι οι κατασκευές, η μεταποίηση και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Μεταβολή του αριθμού απασχολουμένων ανά κλάδο δραστηριότητας (χιλ. άτομα)

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Ποσοστό( %) του συνόλου
του εργατικού δυναμικού
Ανά Κλάδο:
Γεωργία, δασοκομία και
αλιεία
Oρυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών
Μεταφορά και αποθήκευση
Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και
εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία

2007
4.980,90
4.572,37

2008
5.003,90
4.637,26

2009
5.040,20
4.584,58

2010
5.041,10
4.436,51

2011
4.939,80
4.124,19

2012
4.892,90
3.729,92

2013
4.862,90
3.535,01

2014
4.819,20
3.539,20

2015
4.805,70
3625,6

2016
4.814,70
3702,4

Μεταβολή 2007-2015
-175,20
-946,77

91,80%

92,67%

90,96%

88,01%

83,49%

76,23%

72,69%

73,44%

75,44%

76,90%

-0,16

519,34

516,02

525,97

546,56

503,59

484,33

481,05

475,9

472,4

471,2

-46,94

17,88
542,38

17,71
545,17

13,82
522,29

13,04
482,46

10,08
410,66

9,93
350,97

10,66
326,85

11,5
318,5

9,5
332,0

13,7
350,1

-8,38
-210,38

31,84

36,02

30,43

27,28

22,27

25,63

26,54

28,1

25,2

29,9

-6,64

29,52

30,21

30,08

32,23

27,58

19,73

22,94

25,6

22,7

23,0

-6,82

397,85

402,05

369,05

328,18

258,72

208,76

165,36

148,2

149,4

154,7

-248,45

814,28

845,1

841,22

806,04

770,31

671,01

639,04

624,5

657,3

650,3

-156,98

198,35

217,24

221,17

203,69

202,65

177,13

172,39

173,1

169,6

181,2

-28,75

326,07

333,27

322,14

306,53

304,62

274,71

263,7

302,2

333,7

351,9

7,63

73,18

76,62

85,29

89,38

79,61

71,25

76,52

75,6

74,3

80,2

1,12
Σελ. 13 από 361

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

114,9

124,44

116,33

116,27

111,23

121,02

110,54

95,2

87,1

93,9

-27,80

8,49

9,25

8,8

6,53

4,5

6,29

2,26

2,3

6,1

6,3

-2,39

217,88

226,06

237,67

217,19

211,56

217,27

193,47

185,8

216,1

196,5

-1,78

74,96

79,47

80,02

75,32

82,65

72,25

59,82

86,3

85,5

89,8

10,54

392,96

384,06

380,74

373,28

360,63

315,92

323,01

314,3

304,9

332,6

-88,06

331,64

326,62

335,61

332,27

310,68

301,24

277,42

293,3

297,9

301,4

-33,74

244,04

234,57

229,07

249,38

237,05

226,77

217,13

209,7

213,0

218,4

-31,04

64,15

60

56,84

49,32

48,1

40,88

40,63

48,3

42,1

48,2

-22,05

101,72

96,89

88,47

88,12

87,17

75,07

70,86

71,8

77,2

65,2

-24,52

69,5

74,73

88,49

91,93

78,53

57,6

53,4

47,7

47,5

41,2

-22,00

1,44

1,76

1,08

1,51

2

2,16

1,42

1,3

2,1

2,7

0,66

Άνεργοι
408,5
366,7
455,6
604,6
815,6 1.163,00 1.327,90 1.280,10
Ποσοστό (%) του συνόλου
8,20%
7,33%
9,04%
11,99%
16,51%
23,77%
27,31%
26,56%
του εργατικού δυναμικού
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα με αριθμούς, 2013και 206 (τα στοιχεία αναφέρονται στο β΄ τρίμηνο του έτους αναφοράς)

1.180,10

1.112,10

703,60

24,56%

23,10%

14,9%

Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας
Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα·
υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας και κοινωνικής
μέριμνας
Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία
Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών
ως εργοδοτών
Δραστηριότητες ετερόδικων
οργανισμών και φορέων

2014

2015

2016

Μεταβολή 2007-2015
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Σε απόλυτα μεγέθη, οι μεγαλύτερες απώλειες, όσον αφορά την απασχόληση, καταγράφονται στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, οι
οποίες συγκεντρώνουν και τον κύριο όγκο της απασχόλησης λόγω των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Πίνακας 9).

Πίνακας 9: Κατανομή της απασχόλησης ανά περιφέρεια (σε χιλ.)
ΥΠΑ
2005
2006
2007
ΣΥΝΟΛΟ
4.455,5 4.531,5 4.572,4
ΧΩΡΑΣ
Ανατολική
231,2
237,3
Μακεδονία
233,7
και Θράκη
Κεντρική
732,8
756,5
757,5
Μακεδονία
Δυτική
97,6
102,9
104,4
Μακεδονία
Ήπειρος
127,5
134,7
132,2
Θεσσαλία
305,6
304,3
304,3
Ιόνια Νησιά
86,3
82,0
82,8
Δυτική Ελλάδα
259,6
258,7
265,3
Στερεά Ελλάδα
215,6
220,2
223,0
Αττική
1.699,2 1.733,9 1.740,7
Πελοπόννησος
226,7
233,2
237,4
Βόρειο Αιγαίο
69,7
70,6
72,5
Νότιο Αιγαίο
134,3
129,0
136,8
Κρήτη
266,9
274,4
278,2
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Μεταβολή 2007-2015

4.637,3

4.584,6

4.436,5

4.124,2

3.729,9

3.535,0

3.539,1

3.625,5

3.702,6

-946,9

235,6

235,2

225,0

200,9

194,4

187,0

196,1

197,5

204,9

-39,8

760,1

745,0

723,2

658,2

595,2

555,7

556,7

598,6

620,9

-158,9

105,1

108,7

102,0

91,8

80,6

76,8

82,1

82,2

83,0

-22,2

136,0
307,7
88,8
266,0
222,9
1.790,9
237,9
71,4
140,0
274,9

135,5
308,2
89,0
266,1
213,7
1.763,3
239,8
70,4
139,3
270,5

135,7
299,1
84,2
263,7
216,1
1.687,0
228,5
72,6
136,8
262,7

121,8
271,1
81,2
242,0
205,9
1.578,3
216,4
67,3
132,0
257,3

113,7
250,1
82,2
213,9
171,3
1.417,1
195,6
65,7
129,5
220,5

104,5
236,4
77,4
203,9
176,9
1.310,4
193,3
66,0
126,7
220,1

101,4
233,4
73,3
197,7
172,4
1.327,1
189,5
62,9
129,2
217,4

105,8
233,3
70,8
207,7
182,5
1.342,6
191,2
64,2
134,9
214,2

107,4
236,2
83,8
201,5
180,9
1.362,1
197,4
68,3
128,6
227,6

-26,4
-71,0
-12,0
-57,6
-40,5
-398,1
-46,2
-8,3
-1,9
-64,0
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Επιπρόσθετα με τη μείωση της απασχόλησης και τις μεταβολές στη σύνθεση της αγοράς εργασίας,
σημειώνεται αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης κατά
74,1%, μεταξύ των ετών 2007 – 2015 και από 5,4% διαμορφώθηκε στο 9,4%. Η αύξηση αυτή, ήταν
ιδιαίτερα οξυμένη στον ανδρικό πληθυσμό (168,0%), ενώ στις γυναίκες κυμάνθηκε στο 32,3%
(Πίνακας 10). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 69,7% των μερικώς απασχολούμενων ατόμων
δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση και γι’ αυτό επέλεξε τη μερική.
Πίνακας 10: Ποσοστό Μερικής απασχόλησης, στο σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα (%),
2005 – 2015
Έτος

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2,2
2,7
2,5
2,6
2,9
3,5
4,3
4,7
5,4
6,5
6,7

9,1
10,0
9,9
9,8
10,2
10,3
10,1
11,8
12,6
13,0
13,1

4,8
5,5
5,4
5,4
5,9
6,3
6,7
7,7
8,4
9,3
9,4

Eurostat-Employment (main characteristics and rates) - annual averages [lfsi_emp_a]- Part-time
workers in % of total employment

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε το 2013 στο 27,5%,
υποχωρώντας στο 24,9% το 2015. Πρακτικά, το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ του 2007 (8,4%) και
του 2015 (24,9%), σχεδόν τριπλασιάστηκε. Στους δε άνδρες υπερ-τετραπλασιάστηκε (21,8% το 2015
από 5,3% το 2007). Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραμένει σημαντικά υψηλότερο του
αντίστοιχου των ανδρών (28,9% το 2015 έναντι 12,9% το 2007) (Πίνακας 1).

Πίνακας 11: Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, 2005 – 2015
Έτος
Σύνολο
2005
10,0
2006
9,0
2007
8,4
2008
7,8
2009
9,6
2010
12,7
2011
17,9
2012
24,5
2013
27,5
2014
26,5
2015
24,9
Πηγή: Eurostat

Ελλάδα
Άνδρες
6,2
5,7
5,3
5,1
7,0
10,1
15,2
21,6
24,5
23,7
21,8

Γυναίκες
15,4
13,8
12,9
11,5
13,3
16,4
21,5
28,2
31,4
30,2
28,9

Σύνολο
9,0
8,2
7,2
7,0
9,0
9,6
9,7
10,5
10,9
10,2
9,4

ΕΕ-28
Άνδρες
8,4
7,6
6,6
6,6
9,0
9,7
9,6
10,4
10,8
10,1
9,3

Γυναίκες
9,8
9,0
7,9
7,5
8,9
9,6
9,8
10,5
10,9
10,3
9,5
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναφορικά με την ηλικιακή διάσταση της ανεργίας, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται
στους νέους έως 29 ετών, η πλειοψηφία των ανέργων, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2015,
συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Το 2007 το 38,0% του συνόλου των ανέργων
ή 155,3 χιλιάδες άτομα και το 2015 το 42,9% του συνόλου των ανέργων ή 506,3 χιλιάδες άτομα,
προέρχονταν από αυτή την ηλικιακή ομάδα (Πίνακας 12, Σχήμα 2, Πίνακας 13 και Σχήμα 3).

Πίνακας 12: Ποσοστό ανέργων, στην κάθε ηλικιακή ομάδα, 2005 – 2015
Ηλικιακή ομάδα
15 - 19 ετών
20 - 24 ετών
25 - 29 ετών
30 - 34 ετών
35 - 39 ετών
40 - 44 ετών
45 - 49 ετών
50 - 64 ετών
65 - 74 ετών

2005
33,0
24,6
15,1
10,5
9,0
7,1
6,0
4,7
:

2006
31,7
23,8
14,0
9,8
7,7
6,4
5,2
4,1
:

2007
26,6
22,0
14,2
9,3
7,1
6,0
4,8
3,8
:

2008
26,2
21,2
13,1
8,7
6,5
5,5
4,3
3,8
:

2009
31,4
24,8
15,1
10,1
8,8
7,0
6,3
5,4
:

2010
39,1
32,1
19,7
14,1
11,5
9,7
8,7
7,3
:

2011
56,6
43,0
29,4
19,9
15,7
13,5
12,8
10,2
3,0

2012
65,8
53,6
37,4
27,4
22,3
19,5
18,1
15,7
5,1

2013
72,2
56,1
43,3
30,2
25,7
22,2
19,9
18,8
10,0

2014
61,8
51,1
40,8
30,1
24,7
21,7
21,1
18,5
12,3

2015
58,9
48,8
36,7
28,0
23,3
21,2
20,4
18,4
11,3

Πηγή: Eurostat

Σχήμα 2: Ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή ομάδα, 2015

Πίνακας 13: Αριθμός και ποσοστιαία σύνθεση ανέργων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2005 – 2015
Έτος

2005

2006
2007

Σύνολο
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά

481,9

15-19
19,9

20-24
94,6

Ηλικιακή ομάδα
25-29
30-44
101,5
185,4

45-64
79,2

65 +
1,3

100,0%

4,1%

19,6%

21,1%

38,5%

16,4%

0,3%

440,7

20,5

83,3

96,5

167,5

71,9

1,0

100,0%

4,7%

18,9%

21,9%

38,0%

16,3%

0,2%

408,5
100,0%

14,8
3,6%

71,5
17,5%

98,1
24,0%

155,3
38,0%

67,7
16,6%

1,2
0,3%
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Έτος

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Σύνολο
15-19

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα
σε χιλ.
Ποσοστό ανέργων ανά
ηλικιακή ομάδα

20-24

Ηλικιακή ομάδα
25-29
30-44

45-64

65 +

366,7

13,7

63,2

86,6

139,6

62,9

0,6

100,0%

3,7%

17,2%

23,6%

38,1%

17,2%

0,2%

455,6

15,2

74,7

94,7

176,5

93,8

0,6

100,0%

3,3%

16,4%

20,8%

38,7%

20,6%

0,1%

604,6

16,1

95,0

118,8

242,3

131,4

1,0

100,0%

2,7%

15,7%

19,6%

40,1%

21,7%

0,2%

815,6

22,1

121,3

171,1

324,9

174,8

1,4

100,0%

2,7%

14,9%

21,0%

39,8%

21,4%

0,2%

1.163,0

29,2

148,5

219,3

486,2

277,3

2,6

100,0%

2,5%

12,8%

18,9%

41,8%

23,8%

0,2%

1.327,9

31,7

154,6

253,7

549,9

331,5

6,5

100,0%

2,4%

11,6%

19,1%

41,4%

25,0%

0,5%

1.280,1

24,9

134,1

218,6

544,9

351,2

6,5

100,0%

1,9%

10,5%

17,1%

42,6%

27,4%

0,5%

1.180,1

16,0

122,6

189,5

506,3

338,9

6,8

100,0%

1,4%

10,4%

16,1%

42,9%

28,7%

0,6%

1.112,1

17,3

111,1

169,1

448,0

358,0

8,6

100,0%

1,6%

10,0%

15,2%

40,3%

32,2%

0,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σχήμα 3: Σύνθεση ανεργίας κατά ηλικιακή ομάδα, 2015, σε αριθμούς και ποσοστά
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Οι γυναίκες 15-24 ετών πλήττονται περισσότερο απ’ ότι οι νέοι άντρες, καθώς το ποσοστό ανεργίας
των νέων γυναικών το 2015 ανήλθε στο 55% σε σχέση με 45,2% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής
κατηγορίας. Ωστόσο, την περίοδο 2007-2015, σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων
ανδρών της ηλικιακής κατηγορίας 15-24 ετών αυξήθηκε κατά 32,5 χιλιάδες άτομα ή κατά 94,5% ενώ
την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανέργων γυναικών αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, αυξήθηκε κατά
8 χιλιάδες άτομα ή κατά 12,4% (Πίνακας 14, Πίνακας 15 και Σχήμα 4)

Πίνακας 14: Αριθμός ανέργων, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2005 – 2015
Ηλικιακή
ομάδα
15 - 19
ετών
20 - 24
ετών
25 - 29
ετών
30 - 34
ετών
35 - 39
ετών
40 - 44
ετών
45 - 49
ετών
50 - 64
ετών
65 - 74
ετών

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

2005

2006

8,9
12,2
21,1
38,4
57,8
96,2
37,5
66,6
104,1
26,8
49,2
76,0
21,0
44,5
65,5
12,7
33,9
46,6
12,8
21,8
34,6
22,9
25,3
48,2
:
:
:

2007

9,9
9,7
19,7
31,6
54,6
86,2
37,4
59,7
97,1
24,4
47,1
71,5
16,7
38,6
55,3
15,3
28,1
43,4
9,3
22,2
31,5
21,3
21,1
42,4
:
:
:

6,9
8,7
15,6
27,5
47,2
74,7
40,9
57,3
98,2
23,1
44,0
67,1
13,0
37,2
50,2
14,7
27,3
42,1
8,4
20,7
29,1
18,4
22,0
40,4
:
:
:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,9
7,9
13,7
29,9
38,3
68,1
37,1
51,5
88,6
22,7
40,9
63,6
12,7
32,9
45,6
13,2
26,6
39,7
8,2
17,7
25,9
20,3
21,4
41,7
:
:
:

7,2
9,0
16,2
32,7
46,4
79,1
45,6
56,0
101,6
28,2
46,3
74,5
23,4
37,9
61,3
18,0
34,1
52,1
16,0
22,3
38,4
32,1
28,6
60,8
:
:
:

9,2
7,9
17,1
42,8
56,8
99,6
57,7
70,0
127,7
44,5
58,4
102,9
35,2
45,7
80,9
28,0
45,2
73,2
23,7
29,2
52,9
48,0
35,8
83,8
:
:
:

12,2
11,9
24,2
58,1
67,6
125,7
89,1
94,6
183,7
66,6
75,5
142,1
50,5
63,3
113,7
42,9
55,9
98,8
34,8
42,4
77,2
70,7
43,8
114,5
:
:
2,0

14,9
15,7
30,6
70,0
81,4
151,3
116,1
107,5
223,6
96,5
99,7
196,2
76,3
82,1
158,3
63,3
81,2
144,5
54,0
60,9
114,9
102,2
70,6
172,9
1,9
:
2,7

16,2
15,3
31,5
77,3
74,8
152,2
124,3
121,5
245,8
103,0
112,0
215,0
87,8
91,7
179,5
73,9
90,6
164,5
61,0
66,9
127,9
121,4
87,3
208,7
4,4
:
5,4

10,8
12,1
22,9
66,2
71,3
137,5
112,0
110,8
222,8
106,4
102,4
208,8
80,9
87,6
168,5
72,1
90,9
163,0
66,8
73,2
140,0
114,0
90,0
204,0
5,6
:
6,8

7,3
9,4
16,7
59,6
62,9
122,4
94,9
99,7
194,6
89,7
96,6
186,3
69,9
93,3
163,2
70,7
88,6
159,3
60,9
78,6
139,4
120,5
87,4
208,0
5,4
1,6
7,0

Πίνακας 15: Ποσοστό ανέργων, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2005 – 2015
Ηλικιακή ομάδα
15 - 19 ετών

20 - 24 ετών
Ποσοστό
ανεργίας
ατόμων 15-24
ετών
25 - 29 ετών

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

2005
24,0
45,5
33,0
18,0
32,5
24,6
18,9
34,2

2006
25,9
41,2
31,7
16,0
33,2
23,8
17,6
34,2

2007
19,7
36,9
26,6
14,7
30,9
22,0
15,5
31,7

2008
19,2
36,0
26,2
16,5
27,2
21,2
16,9
28,3

2009
23,3
43,4
31,4
18,8
31,8
24,8
19,5
33,3

2010
34,9
45,2
39,1
25,6
39,7
32,1
26,8
40,3

2011
48,6
68,1
56,6
37,3
49,4
43,0
38,8
51,6

2012
56,0
78,9
65,8
47,1
60,7
53,6
48,5
63,1

2013
65,5
80,8
72,2
51,8
61,2
56,1
53,8
63,8

2014
55,8
68,5
61,8
46,2
56,7
51,1
47,4
58,1

2015
49,9
68,4
58,9
44,7
53,4
48,8
45,2
55,0

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

25,8
9,9
21,4

25,0
9,7
19,3

22,7
10,6
18,9

21,9
9,8
17,1

25,7
12,2
18,7

33,0
16,4
23,6

44,7
26,1
33,5

55,3
35,6
39,5

58,3
40,8
46,3

52,4
38,7
43,1

49,8
33,3
40,7
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Ηλικιακή ομάδα

30 - 34 ετών

35 - 39 ετών

40 - 44 ετών

45 - 49 ετών

50 - 64 ετών

65 - 74 ετών

Φύλο
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

2005
15,1
6,5
15,8
10,5
5,1
14,0
9,0
3,3
12,2
7,1
3,7
9,4
6,0
3,4
7,3
4,7
:
:
:

2006
14,0
6,0
14,7
9,8
4,1
12,6
7,7
4,0
9,6
6,4
2,6
8,9
5,2
3,2
5,9
4,1
:
:
:

2007
14,2
5,6
14,0
9,3
3,2
12,1
7,1
3,7
9,0
6,0
2,4
8,3
4,8
2,7
5,9
3,8
:
:
:

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013
2008
13,1
5,5
12,9
8,7
3,1
11,1
6,5
3,2
8,4
5,5
2,3
7,1
4,3
2,9
5,4
3,8
:
:
:

2009
15,1
6,9
14,2
10,1
5,9
12,6
8,8
4,3
10,4
7,0
4,6
8,6
6,3
4,5
6,9
5,4
:
:
:

2010
19,7
10,7
18,5
14,1
8,9
14,8
11,5
6,6
13,4
9,7
7,0
10,8
8,7
6,7
8,4
7,3
:
:
:

2011
29,4
16,8
23,9
19,9
12,4
20,0
15,7
10,6
17,0
13,5
10,5
15,6
12,8
10,1
10,3
10,2
:
:
3,0

2012
37,4
25,0
30,2
27,4
19,2
26,3
22,3
15,5
24,5
19,5
15,5
21,4
18,1
15,1
16,6
15,7
5,0
:
5,1

2013
43,3
26,6
34,6
30,2
22,7
29,4
25,7
18,0
27,6
22,2
17,0
23,7
19,9
18,2
19,7
18,8
11,7
:
10,0

2014
40,8
28,0
32,6
30,1
21,6
28,6
24,7
17,3
27,2
21,7
18,2
24,6
21,1
17,4
20,1
18,5
14,5
:
12,3

2015
36,7
25,4
30,8
28,0
18,5
29,0
23,3
17,2
26,2
21,2
16,6
24,9
20,4
17,8
19,4
18,4
14,2
6,7
11,3

Σχήμα 4: Αριθμός και Ποσοστό ανέργων, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2015

Παράλληλα, ο δείκτης ΝΕΕΤ (Not in Employment-Education or Training), αποτυπώνει τη σύγχρονη
τάση που καταγράφεται, ιδιαίτερα κατά τα χρόνια της ύφεσης, όπου πολλοί νέοι δεν είναι
ενταγμένοι ούτε στην αγορά εργασίας, αλλά ούτε στο εκπαιδευτικό σύστημα ή σε κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, κατά το 2015, οι μη ενταγμένοι νέοι
στην απασχόληση ή στην εκπαίδευση άγγιξαν το 24,1% των νέων ηλικίας 15-29 ετών, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό το 2007 ήταν 15,2% (Πίνακας 16).
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Πίνακας 16: Νέοι 15-29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δείκτης ΝΕΕΤ, κατά
φύλο
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο
18,5
15,5
15,2
14,8
15,9
18,6
23,0
26,8
28,5
26,7
24,1

Άνδρες
12,2
9,7
9,8
9,8
10,8
14,1
19,6
24,2
26,8
24,8
22,2

Γυναίκες
25,0
21,5
20,9
20,0
21,1
23,2
26,5
29,4
30,3
28,5
26,1

Σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (27,6%) παρατηρούνται
στα άτομα με ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (Επίπεδο ISCED 3-4) και
κυρίως στις γυναίκες αυτής της κατηγορίας (33,6% έναντι 22,8% των ανδρών), ενώ σημαντικά
υψηλά (26,7%) είναι και τα ποσοστά των ανέργων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επίπεδο ISCED
0-2), με τις γυναίκες και πάλι να πλήττονται περισσότερο (Πίνακας 17).

Πίνακας 17: Ποσοστά ανεργίας, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, 2005-2015

Έτος

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Κάτω από την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, καθώς και την
κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Επίπεδο ISCED 0-2)
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
8,9
6,0
14,3
8,2
5,5
13,5
7,6
5,0
12,9
7,5
5,1
12,3
9,5
7,5
13,6
12,7
11,1
15,7
18,1
17,0
20,2
26,0
24,7
28,5
29,8
28,9
31,3
28,2
27,1
30,2
26,7
25,3
29,2

Ανώτερη δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση μη τριτοβάθμια
(Επίπεδο ISCED 3-4)
Σύνολο
12,0
10,8
9,9
8,9
11,1
14,6
20,3
27,7
31,2
30,2
27,6

Άνδρες
7,3
6,5
6,0
5,5
7,5
10,9
16,3
23,5
26,4
25,5
22,8

Γυναίκες
18,4
16,3
14,9
13,3
15,5
19,3
25,3
32,9
37,0
36,1
33,6

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Επίπεδο ISCED 5-8)
Σύνολο
8,0
7,3
7,1
6,4
7,5
10,0
14,2
18,4
20,4
20,0
19,9

Άνδρες
4,6
4,6
4,5
4,5
5,2
7,0
10,7
14,5
16,4
17,0
16,4

Γυναίκες
11,7
10,3
10,1
8,4
9,9
13,0
17,7
22,2
24,5
23,0
23,1

Πηγή: Eurostat
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Επιπρόσθετα, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνει συνεχώς. Το 2007 οι μακροχρόνια
άνεργοι αποτελούσαν το 49,7% των ανέργων, ποσοστό που το 2015 ανήλθε σε 73,1%. Αυτό,
σημαίνει ότι οι 7 στους 10 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα
στις γυναίκες (73,5%) έναντι των ανδρών (72,7%) (Πίνακας 18, Σχήμα 5).

Πίνακας 18: Ποσοστά μακροχρόνια ανέργων, ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, 2005-2015
Ηλικιακή ομάδα
15-19 ετών
20-24 ετών
25-29 ετών
30-34 ετών
35-39 ετών
40-44 ετών
45-49 ετών
50-59 ετών
65-74 ετών
Σύνολο μακροχρόνια
ανέργων

2005

Ηλικιακή ομάδα
15-19 ετών
20-24 ετών
25-29 ετών
30-34 ετών
35-39 ετών
40-44 ετών
45-49 ετών
50-59 ετών
65-74 ετών
Σύνολο
μακροχρόνια
ανέργων
ανδρών

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

33,6

34,0

41,9

37,1

28,3

26,6

30,7

27,8

31,7

34,3

33,2

47,5

49,3

42,3

37,3

31,7

36,2

45,0

52,5

55,6

64,6

59,2

49,9

52,8

47,7

44,6

37,3

43,6

51,3

62,6

65,7

69,0

70,4

53,9

55,9

51,7

49,1

41,8

45,7

48,1

58,4

66,2

72,0

69,6

54,5

57,9

52,8

56,2

43,5

45,7

49,9

57,6

70,3

75,4

74,0

55,2

55,8

54,8

51,6

48,0

49,4

51,0

62,0

70,9

77,7

77,6

56,9

58,4

52,9

47,3

44,2

47,4

52,8

58,6

71,6

79,5

77,3

58,9

59,5

57,5

56,6

46,2

50,5

52,4

64,9

74,1

80,9

82,8

:

:

:

:

:

:

:

72,0

85,6

88,1

85,7

51,9

54,1

49,7

47,1

40,4

44,6

49,3

59,1

67,1

73,5

73,1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31,4

42,5

38,5

26,6

23,2

31,9

22,5

33,4

37,6

31,8

37,0

Άνδρες

44,5

42,1

31,4

32,5

27,3

34,5

42,0

50,4

57,0

66,0

58,3

41,2

43,7

43,1

39,3

32,2

37,2

45,9

60,1

65,3

69,2

70,0

45,1
36,4
36,0
39,6
50,2
:

43,1
46,2
49,7
47,5
57,9
:

36,4
41,4
46,3
39,2
56,5
:

40,1

34,9

38,7

45,6

54,5

64,2

70,7

70,3

47,1

31,6

38,0

47,0

54,9

67,3

74,7

71,1

42,2

46,2

41,6

200
5
35,9
49,5
54,8
58,7
63,1
62,5
67,0
66,7
:

200
6
41,2
53,4
58,5
62,6
62,9
59,2
63,0
61,1
:

200
7
36,0
48,6
51,1
59,8
56,7
59,4
58,4
58,3
:

57,6

58,8

54,4

43,0

40,5

39,4

42,8

57,6

70,2

76,0

77,0

31,3

33,6

37,3

41,8

53,9

69,7

77,3

74,4

51,9

41,6

43,9

49,1

62,9

71,8

79,6

82,8

:

:

:

:

74,5

91,5

87,6

85,2

40,0

33,9

38,3

44,7

56,4

66,0

72,8

72,7

Γυναίκες

Ηλικιακή
ομάδα
15-19 ετών
20-24 ετών
25-29 ετών
30-34 ετών
35-39 ετών
40-44 ετών
45-49 ετών
50-59 ετών
65-74 ετών
Σύνολο
μακροχρόνια
ανέργων
γυναικών

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29,5

29,3

29,4

33,3

30,1

30,9

34,5

41,1

34,9

37,6

47,6

54,3

54,2

63,3

59,9

48,4

41,4

48,9

56,4

65,4

66,1

68,9

70,9

30,9

54,1

45,9

51,0

50,4

62,3

68,1

73,3

68,8

59,6

50,7

51,6

52,2

60,0

73,2

76,1

76,3

55,9

52,0

55,6

57,3

65,5

71,5

79,0

78,2

54,7

51,9

55,6

61,9

62,8

73,3

81,6

79,6

61,2

51,4

59,3

57,8

67,9

77,2

82,6

82,7

:

:

:

:

:

:

:

87,7

51,6

45,1

49,8

53,7

61,7

68,2

74,2

73,5

Πηγή: Eurostat

Σελ. 22 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Σχήμα 5: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων, στο σύνολο των ανέργων, ανά φύλο και συνολικά,
2015

Η μακροχρόνια ανεργία, φαίνεται ότι είναι συνάρτηση τόσο του φύλου, όσο και της ηλικιακής
κατηγορίας. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία του 2015, όσο αυξάνει η ηλικιακή κατηγορία των ατόμων,
τόσο αυξάνει και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, ενώ το ποσοστό των γυναικών είναι
υψηλότερο των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (Σχήμα 6).

Σχήμα 6: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. 2015

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω στοιχείων, το 2015 ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά
που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες συνολικά το έτος ανήλθε σε
1.309 χιλιάδες άτομα ή σε 16,8% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών, ενώ το 2007 ο αντίστοιχος
αριθμός ανερχόταν σε 662 χιλιάδες άτομα (Πίνακας 19). Ο αριθμός των γυναικών που ζουν σε
νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας, είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών.
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Πίνακας 19: Ποσοστό και αριθμός του πληθυσμού, ηλικίας 18-59 ετών, που ζει σε νοικοκυριά με
χαμηλή ένταση εργασίας
Έτος
%
2005
6,2
2006
6,6
2007
6,5
2008
6,0
2009
5,3
2010
6,5
2011
11,0
2012
12,9
2013
17,5
2014
16,0
2015
15,5
Πηγή: Eurostat

Άνδρες
σε χιλιάδες
249
269
268
249
218
270
455
530
713
633
605

%
9,0
9,7
9,8
9,0
8,0
8,6
13,0
15,6
18,9
18,4
18,0

Γυναίκες
σε χιλιάδες
361
391
394
362
321
349
524
628
753
724
704

%
7,6
8,1
8,1
7,5
6,6
7,6
12,0
14,2
18,2
17,2
16,8

Σύνολο
σε χιλιάδες
610
660
662
611
539
619
978
1.158
1.466
1.357
1.309
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Σε ότι αφορά στην περιφερειακή διάσταση της ανεργίας, οι μεγαλύτερες μεταβολές την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο) – 2015 (β’ τρίμηνο) σημειώθηκαν στην
περιφέρεια Κρήτης, όπου το ποσοστό των ανέργων αυξήθηκε κατά 357,0%, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αύξηση της τάξης του 240,0% και στην
περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου οι άνεργοι την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 230,9%. Ωστόσο, το 55,5% των ανέργων του 2015, ή 654,9 χιλιάδες,
προέρχονται από τις περιφέρειες της Αττικής (448,7 χιλιάδες άτομα) και Κεντρικής Μακεδονίας (206,2 χιλιάδες άτομα) (Πίνακας 20).

Πίνακας 20: Περιφερειακή κατανομή της ανεργίας, 2005-2016 β’ τρίμηνο, σε χιλ.
Περιφέρεια
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μεταβολή 2015-2007
Σε αριθμούς
Σε ποσοστά

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

481,9

440,7

408,5

366,7

455,6

604,6

815,6

1.163,0

1.327,9

1.280,1

1.180,1

1.112,1

703,6

172,2%

28,8

29,7

25,4

22,0

26,4

37,0

52,9

62,6

70,1

61,4

60,2

57,5

32,1

126,4%

93,1

81,0

76,3

69,9

78,2

107,2

154,5

201,2

241,1

232,2

206,2

197,7

121,4

159,1%

21,9

17,8

13,7

14,8

15,1

17,3

27,5

34,2

37,2

30,8

35,4

36,7

23,0

167,9%

16,4
31,2
8,0
32,5
25,3
165,1
21,0
8,4
12,2
17,7

13,7
25,8
11,0
27,3
21,4
158,0
19,2
7,8
10,7
17,3

14,9
23,6
7,8
27,0
23,4
146,4
19,1
7,1
11,0
12,8

13,7
23,4
8,7
28,2
20,0
118,7
17,7
3,4
11,0
15,2

16,6
27,5
8,1
29,6
25,0
161,6
19,3
5,3
18,9
24,1

18,6
38,5
12,1
34,1
28,0
227,8
24,3
7,1
19,3
33,4

23,1
49,4
13,0
47,3
42,0
301,0
31,3
11,6
21,2
40,9

31,4
70,4
13,7
70,3
68,3
455,3
46,6
19,0
23,8
66,1

39,0
81,2
15,2
81,6
65,3
523,5
53,6
18,9
31,2
70,0

40,0
78,1
19,6
84,5
63,0
501,1
58,6
18,5
28,1
64,3

33,1
81,2
17,5
80,2
61,7
448,7
56,8
15,4
20,8
62,9

33,9
78,1
11,1
91,8
58,6
397,0
48,0
14,3
28,9
58,5

19,0
54,5
3,3
64,8
35,2
250,6
28,9
7,2
17,9
45,7

127,5%
230,9%
42,3%
240,0%
150,4%
171,2%
151,3%
101,4%
162,7%
357,0%
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2.3 Κοινωνικός Αποκλεισμός, Συνθήκες Διαβίωσης, Φτώχεια

1

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων2 και των συντάξεων3 στο συνολικό διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών) κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2007-2015 και από 28,3% το 2007
εκτοξεύθηκε στο 35,7% το 2015. Οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 55-64 ετών
φαίνονται να κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, έναντι
των υπολοίπων ομάδων. (Πίνακας 21, Σχήμα 7)

Πίνακας 21: Ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας, πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2005-2015, ανά
φύλο και ηλικιακή κατηγορία
Σύνολο
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

29,4
29,3
28,3
28,1
27,6
27,7
31
34,6
35,7
36
35,7

Άνδρες

Γυναίκες

27,1
27,5
26,8
26,3
26,1
26
29,6
33,9
34,6
35,3
34,8

31,6
31,1
29,9
29,8
29
29,3
32,3
35,2
36,8
36,7
36,6

0-17
ετών
26,0
27,9
28,2
28,7
30,0
28,7
30,4
35,4
38,1
36,7
37,8

18-24
ετών
32,2
33,6
33,5
34,0
31,6
38,4
40,3
48,3
50,7
53,3
50,9

25-49
ετών
24,1
25,0
25,5
25,4
25,5
25,2
28,3
35,8
35,6
37,3
36,8

55-64
ετών
33,9
33,1
30,0
30,4
28,4
28,3
34,8
37,5
41,4
40,4
40,4

65 ετών
και άνω
37,9
33,8
30,6
28,1
26,8
26,7
29,3
23,5
23,1
23,0
22,8

1

Το κατώφλι της φτώχειας, διαφοροποιούνταν μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. Για το 2015, ανέρχεται στο
ποσό των4.512 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.475 για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Τύπος νοικοκυριού

Μονοπρόσωπα
νοικοκυριά

Νόμισμα
Ευρώ
ΜΑΔ*
Ευρώ
ΜΑΔ*

Νοικοκυριά με δύο
ενήλικες και δύο
εξαρτώμενα παιδιά κάτω
των 14 ετών
*ΜΑΔ: Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

2011
6.591
6.889
13.841

2012
5.708
6.045
11.986

2013
5.023
5.463
10.547

2014
4.608
5.166
9.677

2015
4.512
9.475

14.466

12.696

11.471

10.849

-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
2

Κοινωνικά επιδόματα είναι η κοινωνική βοήθεια (ΕΚΑΣ, εισοδηματικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά μόνιμων
κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45-65 ετών, κλπ.), τα
οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα / βοηθήματα ανεργίας, τα επιδόματα / βοηθήματα ασθένειας, τα
επιδόματα / βοηθήματα αναπηρίας / ανικανότητας και οι εκπαιδευτικές παροχές.
3
Ως συντάξεις, θεωρούνται οι συντάξεις γήρατος από εργασία και οι συντάξεις / βοηθήματα από τον / τη
σύζυγο.
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Σχήμα 7: Ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας, πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2005-2015,

Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα,
φαίνεται ότι, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, την περίοδο 2007 – 2015, αυξήθηκε
κατά 102 χιλιάδες ή σε ποσοστό 4,7%. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2007 το 20,3% του
πληθυσμού ή 2.191 χιλιάδες άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ το 2015 το 21,4% του
πληθυσμού ή 2.293 χιλιάδες άτομα κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, όταν το
κατώφλι της φτώχειας υπολογίζεται στο 60%, της διάμεσου του συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος (Πίνακας 22 και Πίνακας 23).

Πίνακας 22: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2005-2015, σε
χιλιάδες.
Σύνολο
κάτω των 16
ετών
16-24 ετών
25 έως 54
ετών
55-64 ετών
65 ετών και
άνω

2005
2.092

2006
2.207

2007
2.191

2008
2.187

2009
2.149

2010
2.205

2011
2.349

2012
2.536

2013
2.529

2014
2.384

2015
2.293

326

362

382

380

397

380

400

454

489

424

432

263

291

278

257

245

289

272

321

324

302

277

728

816

856

854

834

856

912

1.098

1.102

1.074

1.021

235

231

222

254

241

244

272

295

286

258

258

540

508

453

443

433

436

493

367

329

326

306

Πίνακας 23: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 20052015
Σύνολο
κάτω των 16 ετών

2005
19,6
19,3

2006
20,5
21,5

2007
20,3
22,8

2008
20,1
22,7

2009
19,7
23,4

2010
20,1
22,3

2011
21,4
23,3

2012
23,1
26,5

2013
23,1
28,7

2014
22,1
25,3

2015
21,4
26,1
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16-24 ετών
25 έως 54 ετών
55-64 ετών
65 ετών και άνω

2005
22,7
15,6
19,4
27,9

2006
25,1
17,3
18,9
25,6

2007
24,9
17,9
17,7
22,9

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2008
23,6
17,7
19,7
22,3

2009
23,0
17,3
18,3
21,4

2010
27,8
17,7
18,2
21,3

2011
26,8
18,9
20,1
23,6

2012
32,3
23,0
21,8
17,2

2013
33,1
23,4
21,0
15,1

2014
32,0
23,3
18,9
14,9

2015
30,1
22,5
18,6
13,7

Βάσει του τύπου νοικοκυριού, το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας την περίοδο 2007-2015,
αντιμετώπιζαν οι μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί. Μάλιστα, το
2012 ο κίνδυνος φτώχειας των μονογονεϊκών νοικοκυριών με εξαρτώμενο παιδί ανήλθε στο 66%,
για να σημειώσει πτωτική πορεία στη συνέχεια και να καταλήξει το 2015 σε ποσοστά της τάξης του
32,2%. Ακολουθούν τα νοικοκυριά με τρεις ή περισσότερους ενήλικες, με εξαρτώμενα παιδιά
(30,7% το 2015), τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες, με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά (29,6%
το 2015) και τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα, κάτω των 65 ετών (27,8% το 2015) (Πίνακας 24).
Συνολικά, τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο, απ’ ότι τα
νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά,
χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Ένας ενήλικας, κάτω των 65
ετών
Ένας ενήλικας, άνω των 65 ετών
Μονογονεϊκά νοικοκυριά, με
εξαρτώμενα παιδιά
Μονογονεϊκά νοικοκυριά, με
εξαρτώμενα παιδιά, με μέλος
θήλυ
Μονογονεϊκά νοικοκυριά, με
εξαρτώμενα παιδιά, με μέλος
άρρεν
Νοικοκυριά με δύο ενήλικες
Δύο ενήλικες, κάτω των 65 ετών
Δύο ενήλικες, με ένα
τουλάχιστον μέλος 65 ετών και
άνω
Δύο ενήλικες, με ένα
εξαρτώμενο παιδί
Δύο ενήλικες, με δύο
εξαρτώμενα παιδιά
Δύο ενήλικες, με τρία ή
περισσότερα εξαρτώμενα
παιδιά
Δύο ή περισσότεροι ενήλικες
χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Δύο ή περισσότεροι ενήλικες με
εξαρτώμενα παιδιά
Νοικοκυριά με τρεις ή
περισσότερους ενήλικες

2005

Πίνακας 24: Ποσοστό (%) νοικοκυριών σε κίνδυνο φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις,
ανά τύπο νοικοκυριού

27,9

24,6

27,3

25,3

26,5

27,2

25,2

22,2

22,4

22,6

24,0

19,1

15,0

21,7

20,7

23,1

24,8

21,8

21,1

24,4

23,6

27,8

35,1

34,0

33,2

30,6

30,6

30,1

29,7

23,5

20,3

21,6

20,2

43,5

29,6

34,2

27,1

32,1

33,4

43,2

66,0

37,2

27,8

32,2

32,2

27,9

28,7

26,7

28,3

27,7

25,8

24,1

22,9

22,9

24,0

18,6

18,0

24,6

22,7

23,0

26,3

24,3

19,3

21,8

22,2

24,1

21,9
15,0

20,5
15,5

18,5
15,0

18,7
16,0

19,5
17,2

19,9
18,3

19,9
16,2

15,1
14,6

13,1
14,9

14,3
18,4

13,9
17,8

27,4

24,3

21,3

20,7

21,0

20,9

22,3

15,4

11,7

11,3

10,9

14,1

15,2

19,8

17,5

22,3

21,6

17,7

25,3

20,2

22,6

18,9

18,2

20,7

22,1

21,9

22,4

20,3

24,2

25,9

25,6

22,0

23,6

32,7

38,0

29,7

27,2

28,6

26,7

20,8

36,8

31,4

32,4

29,6

17,2

17,5

16,4

17,2

15,8

15,9

18,5

18,0

16,9

17,7

16,1

19,7

22,4

22,3

21,9

22,0

22,7

22,7

27,0

28,6

25,6

25,2

12,9

14,9

14,6

15,9

12,7

12,5

17,2

20,5

20,9

21,7

18,6
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Νοικοκυριά με τρεις ή
περισσότερους ενήλικες, με
εξαρτώμενα παιδιά
Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα
παιδιά
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα
παιδιά
Σύνολο

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2005
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28,4

29,6

22,9

25,1

18,6

29,3

24,7

31,3

38,0

32,0

30,7

18,8

18,6

18,0

18,4

17,4

17,6

19,5

18,6

17,9

18,7

17,6

20,6

22,6

22,7

22,1

22,3

22,9

23,2

28,1

28,9

25,7

25,4

19,7

20,6

20,3

20,1

19,7

20,1

21,3

23,1

23,1

22,1

21,3

Οι εργαζόμενοι, κινδυνεύουν λιγότερο από τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς. Το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας στους εργαζόμενους, την περίοδο 2007-2015 κυμαίνεται μεταξύ 14,2%
και 13,4%, στους λοιπούς οικονομικά μη ενεργούς (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι) από
27,0% έως 29,6% και στους ανέργους από 35,7% το 2007 έως 44,7% το 2015. Αξιοσημείωτο επίσης
είναι το γεγονός ότι, οι εργαζόμενοι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες
επιχείρησης, κλπ.), έχουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας έναντι των εργαζομένων που
απασχολούνται σε μισθωτή εργασία, με τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας, όλη την εξεταζόμενη
περίοδο να κυμαίνονται πάνω από το 20% (Πίνακας 25).

2012

2013

2014

2015

Λοιποί μη
οικονομικά ενεργοί
(εκτός
συνταξιούχων)

2011

Συνταξιούχοι

2010

Άνεργοι

2009

Μη εργαζόμενοι
(άνεργοι και
οικονομικά μη
ενεργοί)

2008

Εργαζόμενοι, μη
μισθωτοί

2007

Υπάλληλοι

2006

Εργαζόμενοι

2005

Πίνακας 25: Κίνδυνος φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις του πληθυσμού ηλικίας 18
ετών και άνω, κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης, 2005-2015

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες

12,8
13,5
11,7
:
:
:
:
:
:
24,4
24,0

13,8
14,6
12,4
:
:
:
:
:
:
26,3
27,0

14,2
15,4
12,3
:
:
:
:
:
:
25,8
26,3

14,2
15,6
12,1
:
:
:
:
:
:
26,3
25,2

13,7
15,9
10,5
8,1
10,4
5,1
25,0
25,8
23,7
26,0
22,7

13,9
16,5
10,3
8,2
10,7
5,2
25,9
27,3
23,5
27,8
24,7

11,9
13,2
10,1
7,2
8,2
5,9
22,6
22,7
22,5
30,6
32,3

15,1
16,5
13,2
8,7
8,9
8,5
28,3
29,5
25,9
34,5
35,0

13,0
13,3
12,6
9,2
9,3
9,2
20,3
19,8
21,3
33,9
35,3

13,2
15,4
10,1
8,5
9,5
7,2
22,6
25,2
17,4
32,6
34,1

13,4
15,1
10,9
8,2
8,8
7,6
23,5
25,8
19,2
31,5
33,9

Γυναίκες

24,6

26,0

25,6

26,8

27,9

29,7

29,4

34,1

32,9

31,7

29,8

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες

32,6
38,4
28,4
11,1
11,5
10,6
25,6
25,4

33,3
38,9
29,5
14,0
16,4
10,8
27,1
27,1

35,9
42,3
31,4
10,9
12,7
8,3
27,0
27,9

37,0
39,5
35,4
11,5
10,6
12,6
27,3
27,5

37,9
34,7
40,1
9,1
9,3
8,7
27,5
25,3

38,6
37,2
40,1
9,9
11,0
8,2
28,7
24,6

44,3
48,6
39,4
12,4
14,8
9,5
29,2
27,1

45,8
52,1
38,9
10,0
11,5
8,0
34,7
28,6

46,5
50,6
41,6
9,6
10,8
8,3
32,5
27,4

46,0
51,7
40,6
6,8
7,9
5,3
31,2
28,4

44,7
50,4
39,3
7,2
8,9
5,2
29,6
28,4

Γυναίκες

25,7

27,1

26,7

27,3

28,3

30,3

30,0

37,0

34,3

32,3

30,0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Παράλληλα, τα άτομα που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, έχουν μικρότερο κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού από τα άτομα με μερική απασχόληση (Πίνακας 26, Σχήμα 8).

Πίνακας 26: Κίνδυνος φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις του πληθυσμού ηλικίας 18
ετών και άνω, ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης, 2005-2015
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Εργαζόμενοι σε καθεστώς
μερικής απασχόλησης
24,1
26,1
27,2
26,0
26,9
29,4
21,4
27,3
27,0
27,9
28,2

Εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης
12,0
12,7
12,9
13,5
12,5
11,7
10,4
13,4
10,7
11,9
11,6

Σχήμα 8: Κίνδυνος φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών
και άνω, ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης, 2005-2015
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2.4 Εισοδηματική ανισότητα
Η εισοδηματική ή οικονομική ανισότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί διεθνώς στον δημόσιο
λόγο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω νέων επιστημονικών εργασιών
(βλ. ειδικότερα Piketty 2014), οι οποίες φωτίζουν διαφορετικά το θέμα ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες
οικονομίες. Η έννοια της σχετικής φτώχειας, αλλά και εκείνη του κοινωνικού αποκλεισμού
συνδέονται, στενά με το ζήτημα της ανισότητας, με την έννοια ότι και οι δύο λειτουργούν σε σχετική
ή σε συγκριτική βάση.
Ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης για την ανισότητα είναι ο δείκτης Gini, οι τιμές του οποίου
κυμαίνονται από 0 (τέλεια ισότητα) έως 1 (πλήρης ανισότητα). Ο δείκτης Gini παρουσιάζει την
αναμενόμενη διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων οιωνδήποτε δύο ατόμων στον πληθυσμό. Είναι
ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις στο μέσο της εισοδηματικής κατανομής. Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται
ευρέως, καθώς ερμηνεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα, είτε
διαχρονικά στην ίδια χώρα, είτε μεταξύ διαφορετικών χωρών. Ένας δεύτερος δείκτης που
χρησιμοποιείται, είναι ο δείκτης κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια ή S80/S20. Η αναλογία
S80/S20 υπολογίζεται ως ο λόγος του συνολικού εισοδήματος που εισπράττει το 20% του
πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα (το ανώτατο πεμπτημόριο) προς εκείνο που εισπράττει το
20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (το κατώτατο πεμπτημόριο). Ο δείκτης αυτός είναι
πιο ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις στα άκρα της κατανομής.

2.4.1 Δείκτης S80/S20
Ο δείκτης S80/S20 την περίοδο 2007-2015 σημειώνει ανοδικές τάσεις και από 6,0 το 2007 ανήλθε
στο 6,5 το 2015. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του
πληθυσμού είναι 6,5 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του
πληθυσμού. Η οικονομική ανισότητα από 6,0 που ήταν το 2007, αυξήθηκε συνολικά κατά 1,5
μονάδες το 2015. Για τους άνδρες, ο δείκτης S80/S20, με έτος αναφοράς το 2013, ήταν μεγαλύτερος
απ’ ότι στις γυναίκες, ενώ η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω
διαμορφώθηκε στο 4,1 το 2015 και μεταξύ των ατόμων κάτω των 65 ετών διαμορφώνεται στο 7,4
(Πίνακας 27).
Πίνακας 27: Δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) σε πεντημόρια εισοδήματος, 2005-2015
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο πληθυσμού
0-64
65 ετών
Σύνολο
ετών
και άνω
5,8
5,9
5,0
6,1
6,4
4,8
6,0
6,3
4,8
5,9
6,2
4,5
5,8
6,2
4,1
5,6
6,0
4,1
6,0
6,4
4,5
6,6
7,4
4,5
6,6
7,5
3,9
6,5
7,3
4,1
6,5
7,4
4,1

Σύνολο
5,7
6,1
5,9
5,9
5,8
5,6
6,1
6,9
6,6
6,6
6,8

Άνδρες
0-64
65 ετών
ετών
και άνω
5,8
4,9
6,2
5,0
6,1
4,9
6,2
4,6
6,1
4,2
5,9
4,2
6,4
4,8
7,4
4,8
7,4
4,0
7,3
4,2
7,6
4,2

Σύνολο
5,8
6,1
6,2
5,8
5,7
5,6
5,9
6,5
6,5
6,3
6,2

Γυναίκες
0-64
65 ετών
ετών
και άνω
5,9
5,1
6,3
4,6
6,4
4,8
6,2
4,3
6,2
4,0
6,0
4,0
6,3
4,2
7,5
4,2
7,5
3,8
7,1
4,0
7,1
3,9
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2.4.2 Συντελεστής Gini
Ο συντελεστής Gini κυμάνθηκε την περίοδο 2007-2015 από 34,3% στο 34,2%, ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι αν το 2015, πάρουμε 2
τυχαία άτομα του πληθυσμού, τότε αναμένουμε ότι το εισόδημά τους θα διαφέρει κατά 34,2% του
μέσου όρου (Πίνακας 28).

Πίνακας 28: Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος συντελεστής GINI, 2005-2015
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος συντελεστής GINI
33,2
34,3
34,3
33,4
33,1
32,9
33,5
34,3
34,4
34,5
34,2

2.5 Εξελίξεις του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Η ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η ελληνική οικονομία έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αριθμός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα από το 2008 έως το 2015, μειώθηκε κατά 244.714 (Πίνακας 29).

Πίνακας 29: Αριθμός επιχειρήσεων ανά μέγεθος απασχόλησης, 2008-2015

Έτος
2008
2015
Μεταβολή
2015/2008

Αριθμός επιχειρήσεων ανά μέγεθος απασχόλησης
0-9
10-49
50-249
250 +
εργαζόμενους εργαζόμενους
εργαζόμενους εργαζόμενους
829.231
25.359
3.630
462
591.111
20.148
2.302
407
-238.120
-5.211
-1.328
-55
-28,7%
-20,5%
-36,6%
-11,9%

Σύνολο
858.682
613.968
-244.714
-28,5%

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τον Ιούλιο του 2015» Εξαμηνιαία
αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις» προκύπτει ότι:
•

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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•

•

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

o

Το 84,3% των επιχειρήσεων δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης (μόνο το 4,8% παρουσιάζει βελτίωση), μεγέθη που
αποτυπώθηκαν και το 2012,

o

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 21,23%,

o

Σωρευτικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση από την
έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει μεσοσταθμικά το 78%.

o

3 στις 4 επιχειρήσεις διαπιστώνουν μείωση της ζήτησης (75,4%), των παραγγελιών
(77,1%) και επιδείνωση της ρευστότητας (81,7%),

o

Ο δείκτης αποεπένδυσης κινείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 49,8% των
επιχειρήσεων δήλωσε μείωση των επενδύσεων στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ
μόνο το 4,9% αύξησε τις επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή αποτελεί προάγγελο μιας
συνέχισης της διολίσθησης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο φαύλο κύκλο
ύφεσης- αποεπένδυσης- υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών.

o

Το ισοζύγιο αρνητικών και θετικών επιχειρηματικών προσδοκιών για το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 εκτοξεύτηκε στα επίπεδα της περιόδου 2011-2012 (-61,6 από –
7,2). Σε όλους τους επί μέρους δείκτες οικονομικών προσδοκιών καταγράφονται
συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για πάνω από 7 στις 10
επιχειρήσεις.

o

Ενδεικτική της επίπτωσης των νέων φόρων και του αυξημένου ΦΠΑ είναι η τάση
που εμφανίζεται στο επίπεδο των τιμών, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που
δηλώνει ότι θα αυξήσει τις τιμές στο επόμενο εξάμηνο υπερδιπλασιάζεται (από το
5,7% στο 12,6%).

ΛΟΥΚΕΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
o

Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ πιθανό τον κίνδυνο λουκέτου (έναντι
32,9% στην αντίστοιχη έρευνα Φεβρουαρίου 2015).

o

Άμεσο κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο εξάμηνο αντιμετωπίζει το 27,3 % των μικρών
επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει
ότι είναι πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηματική
δραστηριότητα.

o

Σύμφωνα με το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων,
που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000 θέσεων
συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΦΕΙΛΕΣ
o

Το 29,1% των επιχειρήσεων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις ΔΕΚΟ.

o

Το 37,9% δηλώνει αδυναμία πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων.

o

Το 35,6% χρωστά τις ασφαλιστικές οφειλές προς το κύριο ασφαλιστικό ταμείο των
επαγγελματιών, τον ΟΑΕΕ.

o

Το 16,3% των μικρών επιχειρήσεων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
o

Το 11% των επιχειρήσεων, ανέφερε μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο
εξάμηνο, ενώ μόλις το 4,8% ανέφερε αύξηση. Σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια
θέσεων συνολικής απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το
προηγούμενο εξάμηνο του 2015 ανέρχεται στις 25,000 (εκ των οποίων οι 15,000
ήταν μισθωτής απασχόλησης),.

o

Σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις προβλέπει μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.
Έντονο παρουσιάζεται το φαινόμενο στις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (που
απασχολούν από 5 άτομα και άνω) όπου είναι εμφανής η πρόθεσή τους να προβούν
σε νέα αναδιάρθρωση των θέσεων και του κόστους απασχόλησης, προκειμένου να
ανταποκριθούν στα νέα οικονομικά βάρη και την αναιμική αναπτυξιακή προοπτική.
Σε αντιδιαστολή, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι
αναμένεται να θέσουν εαυτόν σε κατάσταση αργίας, ενισχύοντας έμμεσα τον άτυπο
τομέα της οικονομίας.

o

Πάνω από 1 στις 5 επιχειρήσεις θεωρεί πιθανό ότι θα απολύσει προσωπικό το
επόμενο εξάμηνο. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο στις επιχειρήσεις που
απασχολούν πάνω από 5 άτομα (40,2%).

o

Το 43% των επιχειρήσεων έχει πρόβλημα στην έγκαιρη καταβολή των μισθών και 1
στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο
προηγούμενο εξάμηνο.

o

Το 39% των επιχειρήσεων έχει εφαρμόσει το καθεστώς ευέλικτων μορφών
απασχόλησης. Μάλιστα, το 41,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό
να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο.

Η σημαντική αυτή επιδείνωση συνδέεται άμεσα και με την υποχώρηση της επιχειρηματικής
αποτελεσματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας της
χώρας, υποχώρησε από την 36η θέση που ήταν το 2007 στην 50η θέση το 2015, μεταξύ 61 χωρών,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World
Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD)
(Σχήμα 9).

Σχήμα
9:
Θέση
συνολική
ανταγωνιστικότητας της
Ελλάδας
στον
παγκόσμιο χάρτη, κατά
IMD, 2000-2015
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Οι λόγοι υποχώρησης της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, μπορούν να αποδοθούν σε
πολλούς διαρθρωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες όπως:
-

η χαμηλή προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων,

-

η χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων
δεξιοτήτων και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας

-

οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται στην παραγωγική διαδικασία και
αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων μορφών
απασχόλησης (π.χ. εκ περιτροπής εργασία)

-

η δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν
στις μεταβολές των αγορών, και,

-

η ανυπαρξία κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

2.6 Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
Τα ποσοστά της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2015 σημείωσαν πτωτικές τάσεις
και από 14,3% το 2007 κυμάνθηκαν στο 7,9% το 2015. Τα ποσοστά σχολικής διαρροής των ανδρών
ηλικίας 18-24 ετών, είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των γυναικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου, ενώ από το 2010 και μετά φαίνεται πως το φαινόμενο της σχολικής
διαρροής έχει επιπτώσεις στο καθεστώς εργασίας των ατόμων, αφού είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
των ατόμων που δεν παρακολούθησαν την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι άνεργοι, ενώ
επιθυμούν να εργαστούν (Πίνακας 30, Σχήμα 10).

Πίνακας 30: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%) κατά φύλο και καθεστώς απασχόλησης
GEO/TIME
Συνολικός
πληθυσμός,
ηλικίας 1824 ετών
Άνδρες
Γυναίκες
Απασχολού
μενοι
Μη
απασχολού
μενοι
Άτομα που
επιθυμούν
να
εργαστούν
Άτομα που
δεν
επιθυμούν
να
εργαστούν

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,3

15,1

14,3

14,4

14,2

13,5

12,9

11,3

10,1

9,0

7,9

17,1
9,5

19,6
10,6

18,2
10,3

18,0
10,6

17,9
10,5

16,4
10,6

15,9
10,0

13,7
8,9

12,7
7,5

11,5
6,6

9,4
6,4

8,3

9,9

9,5

9,3

8,6

7,1

5,7

4,3

3,3

3,3

3,0

5,0

5,2

4,8

5,0

5,6

6,4

7,2

7,0

6,8

5,8

4,9

2,1

3,0

2,4

2,6

3,1

3,7

4,8

4,9

5,1

4,2

3,4

2,9

2,3

2,4

2,4

2,4

2,8

2,4

2,1

1,7

1,5

1,5
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Σχήμα 10: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%) ανάλογα του καθεστώτος

Σε ότι αφορά στην ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών,
φαίνεται ότι τα ποσοστά κουνούνται με ανοδικές τάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου 2007-2015 και για τα δύο φύλα. Έτσι, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που
ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2007 ήταν 26,3% το 2015 ανήλθε στο 40,4% (Πίνακας
31).

Πίνακας 31: Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (%) των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο

Άνδρες
25,5
26,9
26,3
25,7
26,6
28,6
29,1
31,2
34,9
37,2
40,4

Γυναίκες
23,6
25,5
25,4
23,7
24,3
26,2
26,8
28,1
30,8
32,9
35,3

27,5
28,2
27,2
27,8
29,0
31,1
31,5
34,2
39,0
41,6
45,5

Το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 2,4% το 2007, ενώ
το 2015 αυξήθηκε στο 3,3%.Τα ποσοστά αυτά. με εξαίρεση το 2015, διαφοροποιούνται ανάλογα με
το φύλο. Ειδικότερα, στο σύνολο του πληθυσμού 25-64 ετών, οι γυναίκες στην Ελλάδα
παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη δια βίου μάθηση από ό,τι οι άνδρες, ενώ στην
ΕΕ-28 συμβαίνει το αντίθετο (Πίνακας 32).
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Πίνακας 32: Ποσοστό (%) συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών
Σύνολο
Ελλάδα
ΕΕ 28
1,9
9,6
2,1
9,6
2,4
9,4
3,2
9,5
3,5
9,5
3,3
9,3
2,8
9,1
3,3
9,2
3,2
10,7
3,2
10,8
3,3
10,7

Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Άνδρες
Ελλάδα
ΕΕ 28
2,0
8,8
2,2
8,7
2,4
8,5
3,0
8,6
3,5
8,6
3,4
8,4
2,9
8,3
3,5
8,5
3,3
9,7
3,4
9,9
3,3
9,7

Γυναίκες
Ελλάδα
ΕΕ 28
1,8
10,3
2,0
10,5
2,4
10,3
3,3
10,4
3,5
10,4
3,2
10,2
2,6
9,8
3,0
9,9
3,1
11,6
3,1
11,8
3,3
11,7

Επιπλέον, παρατηρείται μία αντίστροφη σχέση μεταξύ ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση
και ηλικίας (οι νέοι 25-34 ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ποσοστά μειώνονται στις επόμενες ηλικιακές ομάδες) (Πίνακας
33).

Πίνακας 33: Ποσοστό (%) συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, ανά ηλικιακή κατηγορία
Σύνολο
25 - 34 ετών
35 - 44 ετών
45 - 54 ετών
55 - 64 ετών
Άνδρες
25 - 34 ετών
35 - 44 ετών
45 - 54 ετών
55 - 64 ετών
Γυναίκες
25 - 34 ετών
35 - 44 ετών
45 - 54 ετών
55 - 64 ετών

2005
4,9
1,2
0,6

2006
5,6
1,4
0,5
0,1

2007
6,5
1,6
0,6
0,2

2008
7,9
2,4
1,2
0,4

2009
8,2
2,7
1,8
0,6

2010
7,7
2,6
1,7
0,5

2011
7,1
2,1
1,0
0,4

2012
7,8
2,6
1,7
0,7

2013
8,3
2,5
1,4
0,6

2014
8,6
2,6
1,3
0,5

2015
9,0
2,5
1,5
0,5

5,0
1,2
0,8

6,0
1,4
0,5

6,5
1,6
0,5

7,4
2,3
1,1
0,4

8,2
2,6
1,7
0,7

7,9
2,6
1,7
0,5

7,6
2,0
1,1
0,4

8,7
2,6
1,5
0,8

8,9
2,2
1,2
0,7

8,8
2,6
1,2
0,7

9,1
2,4
1,3
0,6

4,8
1,3
0,5

5,2
1,5
0,5

6,5
1,5
0,7

8,4
2,4
1,3
0,3

8,1
2,9
1,8
0,6

7,5
2,7
1,7
0,4

6,6
2,2
1,0
0,4

6,9
2,7
1,8
0,6

7,7
2,8
1,6
0,4

8,3
2,7
1,3
0,4

8,9
2,6
1,7
0,4
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3 Ανάλυση SWOT
Η επικαιροποιημένη ανάλυση, προκύπτει από την εξέταση του γενικότερου κοινωνικού και
μακροοικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι συστημικές
παρεμβάσεις.
Αλλαγές που επήλθαν στην αγορά εργασίας και το γενικότερο κοινωνικό και μακροοικονομικό
περιβάλλοντος
Τα βασικά χαρακτηριστικά των αλλαγών που επήλθαν με την οικονομική κρίση είναι τα εξής:
Α. Ραγδαία μείωση της απασχόλησης
Στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι
κατά την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο ) – 2015 (β’ τρίμηνο) οι απασχολούμενοι στην ελληνική
οικονομία μειώθηκαν κατά 946,9 χιλιάδες (-20,7%).
Η μείωση του ποσοστού απασχόλησης την περίοδο 2007 (β’ τρίμηνο ) – 2015 (β’ τρίμηνο),
επηρέασε περισσότερο τους νέους και πιο συγκεκριμένα τις ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών,
ωστόσο η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που μειώθηκαν συγκεντρώνεται στην ηλικιακή
ομάδα 25 έως 44 ετών (65,7% του συνόλου των απασχολούμενων ή 621,8 χιλιάδες άτομα)
Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων είναι οι
κατασκευές, η μεταποίηση και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών,
Β. Αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας
Σημειώνεται αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης
κατά 74,1%, μεταξύ των ετών 2007 – 2015 και από 5,4% διαμορφώθηκε στο 9,4%. Η αύξηση
αυτή, ήταν ιδιαίτερα οξυμένη στον ανδρικό πληθυσμό (168,0%), ενώ στις γυναίκες
κυμάνθηκε στο 32,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 69,7% των μερικώς
απασχολούμενων ατόμων δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση και γι’ αυτό επέλεξε τη
μερική.
Παράλληλα, παρατηρήθηκαν μεταβολές και στη σύνθεση των απασχολούμενων. Πιο
συγκεκριμένα, μεταξύ 2007 και 2015, σημειώθηκε μείωση κατά 598,0 χιλιάδες (20,3%)
στους απασχολούμενους με μισθωτή εργασία, από το 64,5% του συνολικά απασχολούμενου
δυναμικού της χώρας που αντιπροσώπευε αυτή η κατηγορία το 2007, ανήλθε στο 64,8% το
20015. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε μείωση και στο ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων, με
υπαλλήλους κατά 1,2% ποσοστιαίες μονάδες, από 8,3% του συνολικά απασχολούμενου
δυναμικού της χώρας σε 6,3%, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς
υπαλλήλους κατά 2,9% ποσοστιαίες μονάδες, ως απόρροια της επιχειρηματικότητας
ανάγκης και συνεπώς της καταφυγής πολλών ανέργων στην ίδρυση μικρών επιχειρήσεων,
στις οποίες αυτοαπασχολούνται. Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση των μελών που εργάζονται
επικουρικά στις οικογενειακές επιχειρήσεις από 6,4% το 2007 σε 4,4% το 2015, λόγω της
μείωσης του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων. Συνολικά, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία, την περίοδο της κρίσης, παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στην αγορά
εργασίας, με τη μισθωτή απασχόληση να σημειώνει συνεχώς πτωτικές τάσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους να ακολουθούν εντελώς αντίστροφη πορεία και να αυξάνονται
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Γ. Έκρηξη της ανεργίας
Το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ του 2007 (8,4%) και του 2015 (24,9%), σχεδόν
τριπλασιάστηκε. Στους δε άνδρες υπερ-τετραπλασιάστηκε (21,8% το 2015 από 5,3% το
2007). Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραμένει σημαντικά υψηλότερο του
αντίστοιχου των ανδρών (28,9% το 2015 έναντι 12,9% το 2007). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2015, ο αριθμός των ανέργων στη χώρα μας ανήλθε σε 1.180,1
χιλιάδες άτομα, αυξημένος κατά 771,60 χιλιάδες σε σχέση με το 2007.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, παρουσιάζονται στους νέους έως 29 ετών, ωστόσο η
πλειοψηφία των ανέργων, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2015, συγκεντρώνεται
στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Το 2007 το 38,0% του συνόλου των ανέργων ή 155,3
χιλιάδες άτομα και το 2015 το 42,9% του συνόλου των ανέργων ή 506,3 χιλιάδες άτομα,
προέρχονταν από αυτή την ηλικιακή ομάδα
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, κατά το 2015, οι μη ενταγμένοι νέοι στην
απασχόληση ή στην εκπαίδευση άγγιξαν το 24,1% των νέων ηλικίας 15-29 ετών, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό το 2007 ήταν 15,2% .
Δ. Παγίωση της ανεργίας
Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνει συνεχώς. Το 2007 οι μακροχρόνια άνεργοι
αποτελούσαν το 49,7% των ανέργων, ποσοστό που το 2015 ανήλθε σε 73,1%. Αυτό,
σημαίνει ότι οι 7 στους 10 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ τα ποσοστά είναι
μεγαλύτερα στις γυναίκες (73,5%) έναντι των ανδρών (72,7%).
Ε. Ένταση του φαινομένου του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις κινήθηκε
ανοδικά και από 28,3% το 2007 εκτοξεύθηκε στο 35,7% το 2015. Οι γυναίκες, τα άτομα
ηλικίας 18-24 ετών και 55-64 ετών φαίνονται να κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, έναντι των υπολοίπων ομάδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή συντάξεις και κοινωνικά
επιδόματα, φαίνεται ότι, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, την περίοδο
2007 – 2015, αυξήθηκε κατά 102 χιλιάδες ή σε ποσοστό 4,7%. Σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, το 2007 το 20,3% του πληθυσμού ή 2.191 χιλιάδες άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο
φτώχειας, ενώ το 2015 το 21,4% του πληθυσμού ή 2.293 χιλιάδες άτομα κινδυνεύουν από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
Το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας την περίοδο 2007-2015, αντιμετώπιζαν οι μονογονεϊκές
οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί, ακολουθούν τα νοικοκυριά με
εξαρτώμενα παιδιά και οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι.

Η μείωση όλων των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό
προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κλπ. όλη την εξεταζόμενη περίοδο, προκάλεσαν σημαντικές
επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι η μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκάλεσε
σημαντικές απώλειες στην ευημερία, ωθώντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια.
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Βασική απειλή αποτέλεσε η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, καθώς και βασικών της κλάδων,
στους οποίους απασχολούνταν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, καθώς και η μείωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και ο
αυξημένος κίνδυνος παύσης της δραστηριότητας επιχειρήσεων και απώλειας θέσεων εργασίας σε
συνάρτηση με τις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, ο υψηλός και αυξανόμενος δείκτης γήρανσης, αλλά και η αδυναμία
αποτελεσματικής υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάσχεση των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Το αυξημένο ποσοστό κινδύνου φτώχειας απαιτείται να αντιμετωπισθεί με την υλοποίηση
ολιστικών δράσεων υπέρ της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αποτελεί
μια από τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να ανταποκριθεί η χώρα.
Επιπρόσθετα, όλη την εξεταζόμενη περίοδο, φαίνεται να υπάρχει μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, λόγω κυρίως του αρνητικού οικονομικού κλίματος.
Ως εκ τούτου, και με βάση την επικαιροποίηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. CCI 2007GR05UPO001 της 17ης Δεκεμβρίου 2014, απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, φαίνεται ότι οι τομείς παρέμβασης των συστημικών
παρεμβάσεων ήταν ορθοί και επίκαιροι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Ωστόσο,
τα επιμέρους προβλήματα εντάθηκαν και οι ανάγκες υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας αυξήθηκαν σημαντικά, κάνοντας περισσότερο επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού και
εξορθολογισμού των συστημάτων και πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η SWOT ανάλυση με αξιολόγηση του βαθμού εγκυρότητας του κάθε
συστατικού της στοιχείου, στη βάση των μακροοικονομικών εξελίξεων που αναφέρθηκαν, αλλά και
λεκτική τροποποίηση όπου κρίνεται απαραίτητο.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έγκυρο

Ισχυρό και αξιοποιήσιμο δίκτυο δομών προώθησης στην απασχόληση (ΚΠΑ)
Καθιέρωση –συστηματοποίηση θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών δια
βίου μάθησης- Νόμος 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις».
Ανάπτυξη συστήματος παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης των
γυναικών στο πλαίσιο εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων (σύσταση ΕΟΠΠΥ)
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης
Δημόσιας Διοίκησης –Καλλικράτης
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων
(fast track) με συνακόλουθες προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας
Εκτενές δίκτυο δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Οι δράσεις που
αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα μέσω του Δ’ ΚΠΣ συμβάλλουν στη βελτίωση του
συστήματος κοινωνικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο
Υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη συνολική διαχείριση
πολύπλοκου χαρακτήρα κοινωνικών παρεμβάσεων
Συσσωρευμένη εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων που διέπονται από
τις Αρχές της EQUAL
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
10. Ισχυρά άτυπα κοινωνικά δίκτυα (όπως η οικογένεια) που αμβλύνουν τον κίνδυνο
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
11. Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη της πιστοποίησης επαγγελματικών
περιγραμμάτων (Άρθρο 3, του Νόμου 3879/2010 για τη Δια Βίου Μάθηση)
12. Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την πιστοποίηση στη ΣΕΚ (φορείς,
εκπαιδευτές, επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα, γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες)
13. Αξιόλογο απόθεμα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
14. Υψηλής ποιότητας και σε ικανούς αριθμούς ιατρικό προσωπικό, μπορεί να
αξιοποιηθεί σε προγράμματα πρόληψης
15. Ύπαρξη θεσμικού πλαισίου (Ν 2716/99) και ενεργού επιχειρησιακού σχεδιασμού
(Εθνικό Πρόγραμμα «Ψυχαργώς») για την προώθηση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης με σημαντικά αποτελέσματα
16. Ενεργοποίηση πρότυπων – καινοτόμων σχημάτων κοινωνικοοικονομικής ένταξης
ψυχικά ασθενών (ΚΟΙΣΠΕ)
17. Εμπλοκή του κοινωνικού τομέα στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας
18. Εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων αποϊδρυματισμού και αυτόνομης διαβίωσης
ΑμεΑ
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Έγκυρο

Μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης λόγω
αρνητικού οικονομικού κλίματος
Ελλιπής κουλτούρα και όχι ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) και φορείς δύναται να συνεισφέρουν στην
προώθηση της απασχόλησης
Μη ενεργοποίηση του συστήματος πιστοποίησης προσόντων
Διαφαινόμενη λόγω θεσμικού πλαισίου ΕΣΠΑ αδυναμία συνέχισης χρηματοδότησης
παρεμβάσεων ΕΚΤ για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης στις Περιφέρειας στόχου 2 (Στερεά Ελλάδα, Νότιοι Αιγαίο) παρά τα
εντεινόμενα φαινόμενα ανεργίας σε αυτές
Απουσία ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των
τάσεων στην αγορά εργασίας
Μη ολοκληρωμένος χαρακτήρας συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς
επαρκή στόχευση
Έλλειψη αποτελεσματικού πλαισίου σχεδιασμού και ελέγχου των δράσεων
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης καθώς και αδυναμία παρακολούθησης της
προστιθέμενης αξίας αυτών
Περιορισμένη αποτελεσματικότητα του πλαισίου υποστήριξης της πρόσβασης στην
απασχόληση για μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι
ειδικές ομάδες πληθυσμού
Χαμηλή γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
Απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού τομέα
Ελλιπής αξιοποίηση δυνατοτήτων νέων, περισσότερο ευέλικτων, μορφών εργασίας
Υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Αδήλωτη εργασία
Πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου
μάθησης
Ελλιπής εκπαίδευση σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσιών
Έλλειψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και επαγγελματιών ψυχικής
υγείας
Έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου στην παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας
και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων
Υστέρηση στη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έγκυρο

20. Περιορισμένος πληθυσμός επωφελουμένων από τις δράσεις αποϊδρυματισμού
21. Συνολικά πολύ χαµηλή παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήματος
διαχείρισης των πόρων.
22. Ανεπαρκές σύστημα και υποδομές πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας,
επίβλεψης της αγοράς παραγωγής ιατροβιολογικού εξοπλισμού κλπ
23. Έλλειψη τεχνικών διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και εθελοντικών
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
24. Έλλειψη ιατρών γενικής ιατρικής και ειδικοτήτων σχετικών με την προώθηση της
πρόληψης και της κατ’ οίκον παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Έλλειψη
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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16.
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18.
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20.

Ισχυρή βούληση στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας και την
δημιουργία προοπτικών για αναμενόμενη απελευθέρωση – εξοικονόμηση πόρων
για την ανάπτυξη της οικονομίας
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας (απελευθέρωση
«κλειστών» επαγγελμάτων)
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και προοπτικές απασχόλησης
που απορρέουν
Ανάπτυξη Κουλτούρας και προϋποθέσεων συνεργασίας ΟΑΕΔ -Κοινωνικών
εταίρων στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία και
επιχειρηματικότητα (Ν. 4019/2011)
Ενεργοποίηση κοινωνικών αντανακλαστικών και ανάπτυξη δομών - καναλιών
επικοινωνίας και δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης
και των επιπτώσεων της – Δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας σε τοπικό
επίπεδο για κρίσιμα κοινωνικά θέματα
Σαφές και οριοθετημένο πλαίσιο κατευθύνσεων και πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για
την ενίσχυση της απασχόλησης
Ισχυρή πολιτική βούληση για την εφαρμογή Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με
βάση τη ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης
Αύξηση ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης
Ευκαιρία για στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας (bottom-up)
λόγω της περιφερειακής προσέγγισης των παρεμβάσεων της Δ΄ΠΠ.
Αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας ως εναλλακτική προοπτική απασχόλησης
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενδυνάμωση του συστήματος παρακολούθησης και
προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
Περαιτέρω επέκταση της εφαρμογής συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών
περιγραμμάτων, προγραμμάτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων
Αξιοποίηση εθελοντισμού
Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και προώθηση της ενεργού
συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης
και κοινωνικής συνοχής
Αξιοποίηση και ενσωμάτωση (εργαζομένων από ΚΜ της ΕΕ, υπηκόων τρίτων
χωρών/ αλλοδαπών) και οικονομικών μεταναστών στον παραγωγικό ιστό της
χώρας
Θεσμική και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εδραίωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης
Αξιοποίηση της εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων για τη διεύρυνση των
παρεμβάσεων αποϊδρυματισμού και αυτόνομης διαβίωσης των ΑμεΑ
Περίοδος διεθνούς ενδιαφέροντος για την υγεία (ΟΗΕ, ΠΟΥ, ΕΕ), με τις υπηρεσίες
κοινωνικής αλληλεγγύης να αποκτούν θεμελιώδη σημασία (ΠΟΥ, ΕΕ)-Ευνοϊκές για
την ανάπτυξη του τομέα πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ

Λίγο
Μη
έγκυρο έγκυρο
√
√
√
√
√

Έγκυρο

Λίγο
έγκυρο

Μη
έγκυρο

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
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ΑΠΕΙΛΕΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και εντεινόμενη αύξηση της ανεργίας
Εντεινόμενοι κίνδυνοι παύσης δραστηριότητας επιχειρήσεων και απώλειας
θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με τις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας
Διαπιστωμένη αυξανόμενη ένταση (ποσοτικά και ποιοτικά) του φαινομένου της
φτώχειας σε διαπεριφερειακό επίπεδο
Γεωγραφικές και κλαδικές μειώσεις της απασχόλησης που χρήζουν άμεσης
παρέμβασης
Εκτιμώμενη δυσκολία διασφάλισης της βιωσιμότητας, διατηρησιμότητας και
συνέχειας των παρεμβάσεων ΕΚΤ
Μη έγκαιρη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς
Αδυναμία αποτελεσματικής διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
Συνέχιση και ενδυνάμωση των διαρθρωτικών μεταβολών της οικονομίας και
δημιουργία θυλάκων ανεργίας
Ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα λόγω
της μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης
Ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Αδυναμία αποτελεσματικής υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε
περιφερειακό επίπεδο
Δημογραφικές ανακατατάξεις - γήρανση του πληθυσμού, μετακίνηση πληθυσμών
- παράνομη μετανάστευση, κοινωνικές μεταβολές
Εκτιμώμενη δυσκολία στη διασφάλιση της συνέχειας και τη διατηρησιμότητα των
μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας
Επιδημιολογικές μεταβολές - Αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα σε παγκόσμιο
επίπεδο και εμφάνιση κινδύνων που δε γνωρίζουν σύνορα (SARS, Bird Flu),
αύξηση νευροψυχιατρικών νοσημάτων και εμφάνιση νέων
Υποβάθμιση περιβάλλοντος με επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού
Εντεινόμενος αριθμός εργαζομένων και ανέργων με απώλεια ασφαλιστικού
δικαιώματος για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους
Υψηλής ποιότητας και σε υπερεπάρκεια ιατρικό προσωπικό που «παράγει»
ιατρικές υπηρεσίες –«προκλητή ζήτηση»

Έγκυρο

Λίγο
έγκυρο

Μη
έγκυρο

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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4 Διατύπωση και Ιεράρχηση Αναγκών
Επικαιροποιημένη Ανάλυση SWOT

σύμφωνα

με

την

Η ύφεση στην οποία βυθίστηκε η οικονομία από το 2008 και μετά, πλήττει σχεδόν όλους τους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Απόρροια αυτών, είναι η επιδείνωση του οικονομικού
κλίματος, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η
διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και οι σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή
με ακραίο φαινόμενο την ραγδαία αύξηση της φτώχειας μεγάλων μερίδων του πληθυσμού.
Η ανεργία, συνεπώς, αποτελεί πλέον, ένα από τα καίρια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας (αν όχι το σημαντικότερο), επηρεάζοντας έντονα συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
Έχουν σαφώς αλλάξει τα δομικά στοιχεία και το ύψος της ανεργίας, αλλά και της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, σε σχέση με τα δεδομένα σχεδιασμού των συστημικών παρεμβάσεων.
Αντίστοιχα έχουν αλλάξει σε επίπεδο κυρίως έντασης αντιμετώπισης οι ιεραρχημένες ανάγκες που
καλούνταν να απαντήσει.
Τα σημερινά προβλήματα συστηματοποιούνται σε ένα «νέο ιεραρχημένο σύστημα αναγκών», που
παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Ανάγκη 1

Στοχευμένα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κυρίως στην
κατεύθυνση των πολιτικών δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Ανάγκη 2

Εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για
την πρόσβαση στην απασχόληση ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται
περισσότερο από την ανεργία, παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη υποστήριξη
στους ωφελούμενους.

Ανάγκη 3

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, ιδίως με
την ανάπτυξη συμπράξεων του ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ ΟΤΑ, ιδιωτικούς φορείς,
κοινωνικούς εταίρους, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη δυνατότητα βελτιωμένης και
στοχευμένης σχεδίασης παρεμβάσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Ανάγκη 4

Αντιμετώπιση του αυξημένου ποσοστού και του κινδύνου φτώχειας με την
υλοποίηση δράσεων δικτύωσης υπέρ της κοινωνικής συνοχής σε περιφερειακό
επίπεδο με την συνδρομή όλων των τοπικών φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας

Ανάγκη 5

Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του Εργατικού Δυναμικού.

Ανάγκη 6

Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, με σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους και τη διατήρηση της απασχόλησης

Ανάγκη 7

Ενδυνάμωση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας.

Ανάγκη 8

Η κατάρτιση ως κύρια ενεργητική πολιτική για την προώθηση στην απασχόληση.
Εξειδικεύοντας σε
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Ανάγκη 8.1

Επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών εφαρμογής της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης με βάση της χρήση της επιταγής
κατάρτισης τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζομένους.

Ανάγκη 8.2

Ενίσχυση της δια βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής των
ενηλίκων σε ενέργειες δια βίου μάθησης

Ανάγκη 9

Ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Ανάγκη 10

Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του
συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ανάγκη 11

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης,
προσαρμοστικότητας και κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων
και των από κοινού δράσεων/capacity building and joint actions).

Ανάγκη 12

Συνέχιση των δράσεων για την ενσωμάτωση του φύλου και ειδικών μέτρων για τη
βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής
και εξέλιξης των γυναικών στην απασχόληση και μείωση του διαχωρισμού με βάση
το φύλο στην αγορά εργασίας, όπως η ενθάρρυνση της επαγγελματικής
δραστηριότητας των γυναικών βάσει της εναρμόνισης οικογενειακής –
επαγγελματικής ζωής και της αποδέσμευσής τους από τη φροντίδα παιδιών και
εξαρτώμενων ατόμων -προώθηση βιώσιμου συστήματος εναρμόνισης.

Ανάγκη 13

Προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης για μειονεκτούντα άτομα με
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, με
σκοπό την αποδοχή της ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και την καταπολέμηση των
διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση και την εξέλιξη στην αγορά εργασίας
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5 Η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007 - 2013
5.1 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση η Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 ενεργοποίησε μια σειρά από φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστεί η Ε.Ε. «η δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία της
γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή έως το 2010», με σκοπό να αντιμετωπιστούν
συγκεκριμένες απειλές, όπως ο διεθνής ανταγωνισμός, η δημογραφική γήρανση και οι χαμηλοί
ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίες καθιστούν το Ευρωπαϊκό κοινωνικό και περιβαλλοντικό
πρότυπο επισφαλές.

Η υστέρηση επίτευξης προόδου, σε πολλούς τομείς της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και η έλλειψη
συντονισμού, οδήγησαν στην υιοθέτηση της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (αΣτΛ)
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005. Στο πλαίσιο
της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της 12ης Ιουλίου
2005 (2005/600/ΕC) οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση4, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες:
•

Κατευθύνσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραμμές 1-6), μεταξύ των
οποίων η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας με στόχο τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και η
διασφάλιση μισθολογικών εξελίξεων, οι οποίες να συμβάλλουν στη μακροοικονομική
σταθερότητα και την οικονομική μεγέθυνση,

•

Κατευθύνσεις μικροοικονομικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραμμές 7-16), μεταξύ των
οποίων η βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (ιδίως στον
ιδιωτικό τομέα) με απώτερο στόχο τη δημιουργία «ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων», τη
διευκόλυνση της καινοτομίας σε όλες της τις μορφές, την προώθηση μιας περισσότερο
επιχειρηματικής νοοτροπίας και τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ,

•

Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης (Κατευθυντήριες Γραμμές 17-24), που
αφορούν στην προσέλκυση και συγκράτηση περισσότερων ατόμων στην απασχόληση, στον
εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στη βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της ευελιξίας της αγοράς
εργασίας και τέλος στην αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

4

Συμβούλιο Ε.Ε. 15 Ιουλίου 2005, Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξελλών 16 και 17 Ιουνίου
2005, Παράρτημα ΙΙ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
1) Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα για διατηρήσιμη ανάπτυξη.
2) Να εξασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα ως βάση για την αύξηση της
απασχόλησης.
3) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή των πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και
την απασχόληση.
4) Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην μακροοικονομική
σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
5) Να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών πολιτικών, των διαρθρωτικών
πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση.
6) Να καταβληθούν προσπάθειες για μία δυναμική και εύρυθμα λειτουργούσα ΟΝΕ.
Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε&Α, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα.
8) Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές της καινοτομίας.
9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδομηθεί μια κοινωνία
της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.
10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.
11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνεργίες μεταξύ
της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης.
12) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά.
13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης, και να
αποκομιστούν οφέλη από την παγκοσμιοποίηση.
14) Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης της νομοθεσίας.
15) Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί ένα
υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ.
16) Να επεκταθούν, να βελτιωθούν και να συνδεθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να
ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας.
Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
17) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
18) Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής.
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.
20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων.
22) Να εξασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του κόστους της εργασίας και οι μηχανισμοί καθορισμού των
μισθών ευνοούν την απασχόληση.
23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς
τις δεξιότητες.
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5.2 Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
απασχόληση και την ανάπτυξη. Ξεκίνησε το 2010 με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών για μια
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», λαμβάνει
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.
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 ΑΕΠ 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 μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014,
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) Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
2) Ένωση Καινοτομίας
3) Νεολαία σε κίνηση
4) Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της
5) Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
6) Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
7) 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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5.3 Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020
5.3.1 Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής της Λισσαβόνας, ήτοι να καταστεί η Ένωση
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων δήλωσαν το 2000 ότι απαιτείται «όχι μόνο μια ριζική μεταμόρφωση της
ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και ένα πρόγραμμα-πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό της
κοινωνικής πρόνοιας και των εκπαιδευτικών συστημάτων». Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την
απαίτηση ενέκριναν δεκαετές πρόγραμμα εργασίας με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
(2002/C 142/01). Στρατηγικοί στόχοι, ήταν, μεταξύ άλλων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ
Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο
κόσμο

Το πρόγραμμα συνιστούσε ένα νέο, συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο που ενσωματώνει όλες τις
δράσεις του τομέα της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, η πλειονότητα των σημείων αναφοράς τα οποία ορίστηκαν για το 2010 δεν
επιτεύχθηκαν εγκαίρως. Η επίτευξη των εν λόγω σημείων αναφοράς, απαιτούσε
αποτελεσματικότερες εθνικές πρωτοβουλίες. Η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τη
δημογραφική πρόκληση, υπογράμμιζε 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.

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

Οι στρατηγικοί στόχοι των δύο αυτών εμβληματικών πρωτοβουλιών, συνοψίζονται ως εξής:
Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
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
Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του
επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης

5.4 Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007
2007--2013
Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 οι Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την ενίσχυση της Συνοχής, για την περίοδο 2007-2013,
επικεντρώνονται σε τρεις προτεραιότητες:
1. Βελτίωση της ελκυστικότητας των Κρατών-Μελών, των Περιφερειών και των πόλεων μέσω της
βελτίωσης της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
της διατήρησης του περιβάλλοντος.
2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας της
γνώσης μέσω των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.
3. Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση περισσότερων
ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων
σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της
ΕΕ για την ενίσχυση της Συνοχής, για την περίοδο 2007-2013.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι
για επενδύσεις και απασχόληση
1.1. Επέκταση και βελτίωση των μεταφορικών υποδομών- βελτίωση προσβασιμότητας
1.2. Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης
1.3. Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας
στην Ευρώπη
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την
ανάπτυξη
2.1 Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ
2.2 Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας
2.3 Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους
2.4 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
3.1 Προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

3.2 Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της
ευελιξίας των αγορών εργασίας.
3.3 Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της
ειδίκευσης
3.4 Διοικητικές ικανότητες

3.5 Προστασία της υγείας των εργαζομένων
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6 Το εθνικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013
6.1 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 20112011-2014
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
αυτής της χρονικής περιόδου. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, συντάχθηκε σε
πλήρη συμφωνία με το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης».
Οι Εθνικοί στόχοι όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 ήταν
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 ήταν:
•

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

2. Στόχος για την Ε&Α αποτελούσε το 2% του ΑΕΠ. Ειδικότερα, όσον αφορά στη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη είχαν εντοπιστεί πέντε βασικοί τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα,
οι οποίοι αποτελούσαν εθνικές προτεραιότητες. Αυτοί αφορούσαν:
1) Γεωργικά προϊόντα διατροφής,
2) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
3) Υλικά / Χημικές ουσίες,
4) Ενέργεια-Περιβάλλον, και
5) Υγεία / Βιοϊατρική.
Επιπρόσθετα, η εφαρμοσμένη οικονομική και κοινωνική έρευνα όπως και η έρευνα σχετικά με
την πολιτιστική κληρονομιά θεωρούνταν επίσης εθνικής σημασίας.
3. Ο στόχος για το Περιβάλλον εστιάζονταν στη Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο
ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα
προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020 μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη
μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005).
4. 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 3034 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον
32%.
5. 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. Στην κατεύθυνση
αυτή προωθήθηκαν δράσεις εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων, πρόσβασης στην αγορά
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εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και βελτίωσης των κοινωνικών παροχών. Πρόσθετα, βασική
προτεραιότητα αποτελούσε η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση των
διακρίσεων.

6.2 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007
200707-2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας, περιέγραφε τη «συνολική στρατηγική
προσέγγιση» της χώρας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η οποία είχε ως στόχο «τη
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, την επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής
μεγέθυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού
όρου, για 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
επικεντρώθηκε σε επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους ως εξής:
•

Προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στη
διασύνδεσή τους.

•

Επένδυση σε βιώσιμες υποδομές

•

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Ειδικότερα, ο Στρατηγικός Στόχος που αφορά την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατέχει
κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται η σημασία της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), τόσο όσον αφορά τον καθορισμό των πολιτικών για την
αγορά εργασίας, όσο και τα μέτρα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που αποβλέπουν στην
ενσωμάτωση ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό.

Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η σημασία του ανθρώπινου
δυναμικού συναρτάται ευθέως με την εισαγωγή νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το
ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιμάται πλέον κυρίως σε γνώση (παραγωγή νέας και διάχυση της
διαθέσιμης), δεξιότητες και τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής και ενσωμάτωσης καλών
πρακτικών. Η προαγωγή της δια βίου μάθησης, η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και
κατάρτισης και η προσαρμοστικότητα εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων αποτελούν στο
πλαίσιο αυτό κομβικές στρατηγικές επιλογές, αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικά προβλήματα της
αγοράς εργασίας.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συναρτάται άμεσα με τη συνολική ανάπτυξη της
χώρας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων
ευκαιριών για εργασία. Η σχετική υστέρηση της χώρας σε δαπάνες για ενεργητικά μέτρα
απασχόλησης και η ανάγκη για τη διεύρυνση των μέτρων αυτών είναι γνωστή. Για την αντιμετώπιση
του συγκεκριμένου ζητήματος λαμβάνονται υπόψη τόσο οι συστάσεις του Συμβουλίου 2004 για την
απασχόληση όσο και η αποτίμηση των αδύνατων σημείων του Εθνικού Προγράμματος
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μεταρρυθμίσεων.
Επίσης, η ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με την αναβάθμιση του θεσμικού
περιβάλλοντος, με την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (μείωση της γραφειοκρατίας) και
τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη μετατροπή
του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων
πολιτικών. Η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών θα συμβάλλει στην
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας, την προώθηση της
επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών στόχων, προσδιορίστηκαν πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες,
οι οποίες εξειδίκευαν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για την προγραμματική περίοδο 20072013 και προωθούσαν την επίτευξη του «εθνικού» αναπτυξιακού οράματος, 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, διαμορφώθηκαν 17 Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ που
εξειδικεύονται περαιτέρω σε ειδικούς, οι οποίοι προσδιόριζαν τις βασικές προτεραιότητες και τις
κυριότερες κατηγορίες παρεμβάσεων που προωθούσαν την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού
οράματος της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, οι οποίοι παρουσιάζονται
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Επένδυση
στον Γενικός στόχος 1: Αύξηση της
παραγωγικό τομέα της εξωστρέφειας και των εισροών
οικονομίας
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Γενικός στόχος 2: Ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και η αύξηση
της παραγωγικότητας.

Κοινωνία της Γνώσης
και Καινοτομία

Γενικός στόχος 3: Διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος της
χώρας.
Γενικός στόχος 4: Βελτίωση της
ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων
στο
ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθμιση του
ελληνικού
εκπαιδευτικού
συστήματος
Γενικός στόχος 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.
Γενικός στόχος 6: Η ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας με την
ενσωμάτωση και τη συστηματική

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Στοχευμένη προσέλκυση επενδυτών
Βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος
Αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο.
Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηματικότητα
Μετατόπιση από την επιχειρηματικότητα ανάγκης στην εταιρική επιχειρηματικότητα υψηλών
δυνατοτήτων
Στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της χώρας
Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας
Επένδυση στο μέλλον, προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και βελτίωση της
πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων.
Ενίσχυση της δια βίου μάθησης.
Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας
και διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής διδασκαλίας.
Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας
και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς
Μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση της
μεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ
Προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ΕΤΑ
Οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτομίας
Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ
Βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριοποίησης.
Απασχόληση και
Γενικός στόχος 7: Ενίσχυση της
κοινωνική συνοχή
προσαρμοστικότητας των
εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων

Γενικός στόχος 8: Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Γενικός στόχος 9: Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

•
•
•

Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την
Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται με τη διττή προσέγγιση
ενίσχυσης της απασχόλησης (αυτο-απασχόληση και ξεκίνημα νέων ΜΜΕ-ΠΜΕ) και στήριξης της
ανάπτυξης και ΜΜΕ.
Διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην
αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής τους
στην αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.
Ενεργοποίηση τουλάχιστον 25% των μακροπρόθεσμα ανέργων και μείωση των εισροών στην
μακροχρόνια ανεργία, με την προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας.
Αύξηση των δημιουργούμενων βιώσιμων επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα νέους
ανέργους.
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δομών και των συστημάτων της αγοράς εργασίας για την
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της μη καταγεγραμμένης ανεργίας.
Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενεργό γήρανση του εργατικού δυναμικού.
Συστηματική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών που επέρχονται στις τοπικές αγορές εργασίας
εξαιτίας της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονομικής δραστηριότητας,
Ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή πολιτική.
Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ).
Διευκόλυνση της πρόσβασης και ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

•
•
•

•
•

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).

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

•
•
•
•

•
•

Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο,
με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών και οικονομικών
φορέων.
Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων.
Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας
Ενίσχυση των μηχανισμών για το συντονισμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με τις αμιγώς εθνικές
πολιτικές, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Προστασίας και προώθηση του κοινωνικού
διαλόγου.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων και της σύνδεσής τους με την
απασχόληση, με προσανατολισμό τους στην ανάληψη εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οριζόντια εφαρμογή της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της ισότητας ευκαιριών (Social
Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή
δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ.
Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας Υγείας.
Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.
Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Λήψη εξειδικευμένων - στοχευμένων μέτρων αρωγής των γυναικών («θετικές δράσεις»).
Αποτελεσματικότερη προσαρμογή της διάστασης του φύλου στις τομεακές και περιφερειακές
πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender mainstreaming).
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Θεσμικό περιβάλλον
Γενικός στόχος 12: Η βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών και η αποτελεσματική
εφαρμογή τους για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών και τη διευκόλυνση
της επιχειρηματικής δράσης.
Ελκυστικότητα της
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και
Ελλάδας και των
ο εκσυγχρονισμός των φυσικών
Περιφερειών ως τόπο
υποδομών και των συναφών
επενδύσεων, εργασίας
υπηρεσιών του συστήματος
και διαβίωσης.
μεταφορών της χώρας.

Γενικός στόχος 14: Ο ασφαλής
ενεργειακός εφοδιασμός της
χώρας με γνώμονα την αειφορία
Γενικός στόχος 15: Η αειφόρος
διαχείριση του Περιβάλλοντος

Γενικός στόχος 16: Η άσκηση
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής
πολιτικής
Γενικός στόχος 17: Ανάδειξη του
Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα
της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•

•
•

Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και την ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης
Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και
Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής.

•
•
•
•
•
•

Αντιμετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών
Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήματος
μεταφορών
Σύνδεση των περιοχών της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών
Ανάπτυξη και επέκταση των αστικών μεταφορών
Αναβάθμιση υποδομών
Προώθηση θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων
Ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας
Μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

•
•
•
•
•
•
•
•

Ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων
Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Διαχείριση κινδύνου
Αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
Βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής
Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας

•
•

Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της χώρας και
Τόνωση της ζήτησης στον τομέα του Πολιτισμού
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6.3 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072007-2013
Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, περιέγραφε τη
συνολική στρατηγική της χώρας, βάσει των αναπτυξιακών επιδιώξεων που είχαν τεθεί για την
περίοδο 2007-2013, στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες συνοπτικά εξειδικεύονται:
•

Στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και
κοινωνίας.

•

Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην
προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.

•

Στη δυναμική προσαρμογή των συστημάτων δια βίου μάθησης, προώθησης στην
απασχόληση, κοινωνικής προστασίας, φροντίδας και υγείας και ψυχικής υγείας, για την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών και την αξιοποίηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

•

Στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, με την προάσπιση των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού αλλά και των χρόνια νοσούντων.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής του Προγράμματος, ήταν επίσης η βάση που παρείχε για
παρεμβάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων για:
•

Δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν τη θεσμική ικανότητα των κοινωνικών εταίρων.

•

Από κοινού δράσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ειδικά όσον αφορά την
προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων (άρθρο 5.3 β του Κανονισμού
1081/2006 ΕΚΤ).

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν η
αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της
χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ο κεντρικός αυτός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αναλύονταν σε δύο επιμέρους
Στρατηγικούς Στόχους, όπως ακολουθεί:
Στρατηγικός Στόχος 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού
και των επιχειρήσεων
Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι, με τη σειρά τους εξειδικεύονταν σε τέσσερις Γενικούς Στόχους του
αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι οποίοι αντιστοιχούσαν με τους Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας
(ΑΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κάθε ένας εκ των οποίων εξειδικεύεται σε ειδικούς
στόχους
οποίοι
έχουν
ως
εξής
:
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Στρατηγικός Στόχος
1: Ποιοτική
αναβάθμιση και
προσαρμογή του
ανθρώπινου
δυναμικού και των
επιχειρήσεων

Γενικός Στόχος / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας
Γενικός Στόχος 1 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας
2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»

Ειδικοί στόχοι
•

•
•

•
Γενικός Στόχος 2 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας
3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση».

2: Καταπολέμηση
των διακρίσεων και
του κοινωνικού
αποκλεισμού

Γενικός Στόχος 3 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας
4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών»
Γενικός Στόχος 4 / 3.5.
Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας
5.1, 5.2, 5.3: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του
πληθυσμού»

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους
εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και
την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.
Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους
εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από
κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών οργανώσεων.
Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των
οικονομικών αλλαγών.
Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που
απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής
ειδικά στοχευμένων δράσεων.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ,
άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ.)
Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας
Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας ολοκλήρωση και εδραίωση της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τον Εθνικό σχεδιασμό και το Σχέδιο Δράσης του
επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Υπουργείου Υγείας.
Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και βελτίωση
της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας,
της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης του πληθυσμού με έμφαση στις ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, υπάρχει ο Άξονας Προτεραιότητας 1
«Συστημικές Παρεμβάσεις», ο οποίος περιλάμβανε το σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων οι
οποίες θα συνέβαλλαν στη μεταρρύθμιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και
μηχανισμών μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση των δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4

Σελ. 61 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7 Εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση των Συστημικών
Παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
7.1 Αξιολόγηση της ΣΠ 1: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για
τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ»
7.1.1 Σύντομο ιστορικό της ΣΠ
Η ορθολογική προσέγγιση της αξιολόγησης της ΣΠ «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου
Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ»,
προϋποθέτει τη συστηματική αναδρομή του ιστορικού της, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν
δεσμεύσεις / υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών στρατηγικών, καθώς και
θεσμικών και μη παρεμβάσεων, οι οποίες σχετίζονται με το περιβάλλον σχεδιασμού και ανάπτυξης
της συστημικής.
Από την ιστορική αυτή αναδρομή, προκύπτει ότι η προσπάθεια σύστασης και λειτουργίας
Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελεί ουσιαστικά μια
καθυστερημένη αλλά αναγκαία απόπειρα συγκρότησης του 1ου Συστήματος (Σ1: Σύστημα Έρευνας
των αναγκών της αγοράς εργασίας) του ΕΣΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση – Νόμος 3191/2003).
Σύμφωνα με τον Νόμο 3191/2003, ως Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών και
μέσων δια των οποίων σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η εθνική πολιτική για τη σύνδεση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για τη σύνδεσή τους
με την απασχόληση, έτσι ώστε:
 να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε γνώσεις και
δεξιότητες
 να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγελματικά στελέχη των ζητούμενων
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό προσόντα (γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες).
Στο πλαίσιο του ΕΣΣΕΕΚΑ θα έπρεπε να λειτουργούν και να διασυνδέονται τα παρακάτω επιμέρους
Συστήματα, μέσω των οποίων θα υλοποιούνταν οι βασικές λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος:
-

Το Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1)

-

Το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ2)

-

Το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ3)

-

Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ4)

-

Το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ5) και

-

Το Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την
Αγορά Εργασίας (Σ6)
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του Νόμου 3191/2003, αναφέρεται ότι «Αποστολή του Συστήματος
Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1) είναι η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και
τεκμηρίωση, με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της
αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά
ειδικότητα και επαγγελματικό επίπεδο, τα οποία αντιστοιχούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και
την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ο προσδιορισμός των περιεχομένων των επαγγελμάτων
αυτών». Οι βασικές λειτουργίες του Συστήματος Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας είναι:
-

Η έρευνα, η καταγραφή και η τεκμηρίωση της επαγγελματικής διάρθρωσης της
απασχόλησης σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο και των αντίστοιχων αναγκών της αγοράς
εργασίας, που αφορούν την κάλυψη της ζήτησης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, οι
οποίες απαιτούν συγκεκριμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις με ανθρώπινο δυναμικό, που
είναι δυνατόν να προέλθει από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης.

-

Ο προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις κατά
επαγγελματικό επίπεδο, που είναι δυνατόν να καλύψουν τη ζήτηση συγκεκριμένων θέσεων
εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

-

Ο προσδιορισμός, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των προδιαγραφών των
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

Οι λειτουργίες του Συστήματος Σ1 θα καλύπτονταν, σύμφωνα με το νόμο, από τις δραστηριότητες
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και της Εταιρίας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική
Α.Ε» (ΠΑΕΠ). Ειδικότερα, η ΠΑΕΠ είχε οριστεί ως ο υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος. Για το σκοπό αυτό, θα διενεργούσε έρευνες, μελέτες
και θα αξιοποιούσε όλες τις υπάρχουσες πηγές δεδομένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως
προβλέπονταν και από τους σκοπούς της εταιρείας (που περιγράφονταν στην παρ. 2 του αρθ. 10
του Ν. 2956/2001, ΦΕΚ 258 Α").
Παράλληλα με τον παραπάνω Νόμο, η ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, το 2005 εντάχθηκε στους στόχους και τις πολιτικές προτεραιότητες
για την «Απασχόληση - Κατάρτιση – Εκπαίδευση» του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2005 – 2008). Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΕΠΜ 2005-2008, το
τότε επονομαζόμενο Υπουργείο Απασχόλησης, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, τους
Κοινωνικούς Εταίρους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους αρμόδιους φορείς, θα επικέντρωνε τη
δράση του, μεταξύ άλλων, στην «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του
εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των
τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων και στη βελτίωση της διαδικασίας σύζευξης μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας», χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη συνεχή αποτύπωση των
αναγκών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ώστε οι ανάγκες της αγοράς να αποτυπώνονται στα προγράμματά τους.
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Την ίδια περίπου χρονική περίοδο (2005-2006) και στο πλαίσιο του σχεδιασμού των παρεμβάσεων
του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΕΠΑΝΑΔ), ο Μηχανισμός διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, εντάσσεται στο πλαίσιο των συστημικών παρεμβάσεων του 1ου
Άξονα Προτεραιότητας, του Επιχειρησιακού. Αναφέρονταν δε, ως πρώτης προτεραιότητας
συστημική παρέμβαση, σκοπός της οποίας ήταν η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση
με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό
και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά ειδικότητα και
επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και ο προσδιορισμός των περιεχομένων των επαγγελμάτων αυτών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΠΑΝΑΔ, για την υλοποίηση της παρέμβασης θα έπρεπε να
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου μεθοδολογικού, οργανωτικού
και διοικητικού δικτύου με τη μορφή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Έρευνας Αναγκών Αγοράς
Εργασίας», σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων
φορέων και δομών (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΠΑΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ, ΕΣΥΕ, Παρατηρητήριο ΚτΠ, Τουρισμού, ΜΜΕ κλπ.)
για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων, σε συνεργασία με εκπροσώπους των τοπικών
κοινωνιών. Η παρέμβαση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΠΑΝΑΔ, θα αναπτυσσόταν από την
ΠΑΕΠ Α.Ε. (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.) η οποία έπαυε να
αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ και περιέρχονταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω υποχρεώσεών της, η ΠΑΕΠ Α.Ε., σχεδίασε για πρώτη φορά το 2007, το
σχέδιο δράσης του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και το ενέταξε ως ένα
από τα έργα του Επιχειρησιακού της Σχεδίου που είχε καταρτίσει για την περίοδο 2009-2011,
προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους τόσο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005 – 2008, όσο και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ – Γ’ ΚΠΣ).
Έκτοτε, το Σχέδιο Δράσης της ΣΠ «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον
καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ», επανασχεδιάστηκε 3 φορές,
χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει την έγκριση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα,
την περίοδο 2007-2013, υποβλήθηκαν στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο Σχέδια Δράσης, τα
οποία δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ως εκ τούτου, δεν έτυχαν της σχετικής
έγκρισης.

Οι λόγοι μη έγκρισης των Σχεδίων Δράσης ήταν πολλοί. Τα Σχέδια Δράσης ήταν πολύπλοκα ως προς
το φυσικό τους αντικείμενο, υπήρχαν προβλήματα διακυβέρνησης του Σχεδίου Δράσης εξαιτίας
πολυπληθών φορέων που προτείνονταν να συμμετάσχουν, ενώ κρίθηκε ανεπαρκής η στελέχωση
του Υπ. Εργασίας, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει την ΣΠ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ήθελε να είναι διακριτός ο ρόλος κάθε φορέα που συμμετέχει στο δίκτυο και κυρίως ο ρόλος του
κάθε Υπουργείου, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και Ανάπτυξης,
όπως επίσης και των Περιφερειών και των κοινωνικών εταίρων. Τέλος, δεν υπήρχε επαρκώς
τεκμηριωμένη η επιστημονική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη σύνθεση των στοιχείων που
θα τροφοδοτούσαν τον Μηχανισμό με στοιχεία, ώστε αυτός να παράξει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι, αρχικά τα Σχέδια Δράσης υποβλήθηκαν από το Υπ. Εργασίας,
χωρίς τη συμμετοχή της ΠΑΕΠ Α.Ε., η οποία το 2011, βάση του άρθρου 88 του Νόμου 3996/2011
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«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες Διατάξεις», καταργήθηκε και στη θέση της ιδρύθηκε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ), που αποτέλεσε πλήρη και καθολικό διάδοχο δύο
συγχωνευθέντων φορέων και πιο συγκεκριμένα της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και της
«Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.».

Η μη εμπλοκή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), συνέβαλε
στην απόρριψη των υποβληθέντων Σχεδίων Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού η
τελευταία αναγνωρίζοντας το ρόλο και την τεχνογνωσία του Ινστιτούτου λόγω της μακροχρόνιας
ενασχόλησής του (ως ΠΑΕΠ Α.Ε.) με τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, απαίτησε να
έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση του Μηχανισμού. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απαίτησε να υπάρχει πιο ενεργός ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο Μηχανισμό, δεδομένου ότι
κάποιοι εξ αυτών, όπως πχ. ο ΣΕΒ, είχαν ήδη αναπτύξει εργαλεία προς την κατεύθυνση της
πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το τελευταίο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον
καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ», υποβλήθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχοντας ως επιστημονικά
υπεύθυνο φορέα για την ανάπτυξη του Μηχανισμού το ΕΙΕΑΔ, στις 6/5/2015 και έλαβε τη σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 19/5/2015.(έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ref. Ares (2015)2092263-19-5-2015).

Σκοπός της ΣΠ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου και έγκυρου συστήματος για την ανίχνευση των αναγκών της ελληνικής αγοράς
εργασίας, με στόχο τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση με ενιαίο, έγκυρο και
αξιόπιστο τρόπο των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προσδιορισμός
των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας και χωρικό επίπεδο (περιφέρεια και νομό).

Σύμφωνα με το Σχεδιασμό της Συστημικής Παρέμβασης και εξαιτίας της χρονικής υστέρησης
έγκρισης του Σχεδίου Δράσης της, αυτή χρονικά θα αναπτύσσονταν σε 3 Φάσεις, που κάλυπταν την
περίοδο από 19/5/2015 έως και 31/12/2020. Η πρώτη Φάση, οριοθετούνταν χρονικά έως τον Ιούνιο
του 2015, όπου το Σύστημα θα παρήγαγε τις πρώτες εκροές, η δεύτερη έως το Δεκέμβριο του 2015,
όπου το Σύστημα θα παρήγαγε τις ετήσιες εκροές και Οικονομετρικές αναλύσεις, ενώ η τρίτη Φάση
περιλάμβανε την πλήρη ανάπτυξη συστήματος, έως το τέλος του 2016 και τη λειτουργία του σε
πλήρη ανάπτυξη από το 2017 έως το 2020.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη του συστήματος για τη
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτέλεσε Μνημονιακή υποχρέωση της χώρας που
προβλέπεται στο Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
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υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ενότητα 4. «Διαρθρωτικές πολιτικές για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης», υποενότητα 4.1 «Αγορά εργασίας και
ανθρώπινο κεφάλαιο», σύμφωνα με την οποία, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, προκειμένου
να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Ν. 4186/2013), να δημιουργήσει ένα
σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία
αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, έως τον Δεκέμβριο του 2015.

Τέλος, η συγκρότηση ενός εθνικού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,
αποτελούσε παράλληλα μια εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, στο πλαίσιο δηλαδή συγκεκριμένων
προαπαιτούμενων για τα οποία δεσμεύθηκαν οι εθνικές αρχές, καθώς και αυτοδέσμευση όσον
αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας
συνδέεται άμεσα με τον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 και την αιρεσιμότητα 8.1: «οι ενεργητικές πολιτικές για την
αγορά εργασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση», κριτήριο της οποίας αποτελεί το κατά πόσο «οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την
ικανότητα και παρέχουν ολοκληρωμένη και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις
εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της
αγοράς εργασίας» (κριτήριο 2). Προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κριτηρίου αυτού απαιτείται
η «Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής και Ανάλυσης των
δεδομένων της αγοράς εργασίας».
Να σημειωθεί ότι, η μη κάλυψη της αυτοδέσμευσης εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος
(Δεκέμβριος 2015), επέσειε τον κίνδυνο της μη ανάληψης και υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης
και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή των δράσεων που
προβλέπονται στα πλαίσια, τόσο του τομεακού Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όσο και των αξόνων προτεραιότητας των περιφερειακών Ε.Π.
που αντιστοιχούν στο θεματικό στόχο 8.

7.1.2 Ανάλυση λογικής της παρέμβασης
Προκειμένου να αξιολογηθεί η λογική της παρέμβασης, ο Σύμβουλος, βασίστηκε στο εγκεκριμένο
Σχέδιο Δράσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που αυτό
περιλαμβάνει (τρέχουσα προγραμματική περίοδο ή νέα), δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε το
εύρος της αξιολόγησης, ως προς τη συνολική λογική που ακολουθήθηκε. Στο σημείο αυτό, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το υπό αξιολόγηση Σχέδιο Δράσης της ΣΠ «Ανάπτυξη και
εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ», οι ενέργειες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, είναι:
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•

η 3.2 «Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες»

•

η 10.1 «Μετά-ανάλυση των πορισμάτων των υφισταμένων μελετών αξιολόγησης
πολιτικών»

•

η 10.2 «Μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας διαφόρων ειδικεύσεων και
επιπέδων εκπαίδευσης» και

•

η 10.3 «Μελέτες αξιολόγησης των δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την
καταπολέμηση της ανεργίας, και των δράσεων διά βίου μάθησης, με τη χρήση ομάδων
ελέγχου»

Από την κατάρτιση του πίνακα Λογικού Πλαισίου που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
•

Η λογική της παρέμβασης είναι, σε γενικές γραμμές, ατελής και ελλιπώς διατυπωμένη,
όσον αφορά όλες τις παραμέτρους της (ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει,
γενικούς και ειδικούς στόχους, τεκμηρίωση ενεργειών και δράσεων, εκροές και
αποτελέσματα)

•

Οι διαπιστωθείσες ανάγκες δεν καλύπτονται από ειδικούς στόχους, αλλά από γενικούς
(στόχους).

•

Η στόχευση είναι ελλιπής και χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση.

•

Οι προτεινόμενες ενέργειες δύναται να οδηγήσουν σε μερική επίτευξη του βασικού
στόχου της συστημικής παρέμβασης που είναι η τακτική και έγκυρη τροφοδότηση της
πολιτείας με δεδομένα και εκτιμήσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών
απασχόλησης, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και των λοιπών πολιτικών, αφού
απουσιάζει εντελώς ο τρόπος διακυβέρνησης του Σχεδίου Δράσης και ενσωμάτωσης
των αποτελεσμάτων του σε πολιτικές και μέτρα. Παράλληλα, ως προς το φυσικό
αντικείμενο απουσιάζουν ενέργειες (πχ. θεσμικό / κανονιστικό έργο) που διασφαλίζουν
τη μονιμότητα και βιωσιμότητα του δικτύου φορέων που εμπλέκονται στις εισροές και
εκροές του συστήματος, όπως επίσης και ενέργειες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα
της επιστημονικής προσέγγισης των παραγόμενων αποτελεσμάτων του Μηχανισμού
(πχ. μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.). Τέλος, φαίνεται να μην
υπάρχει απόλυτη λογική αλληλουχία των επιμέρους ενεργειών (πχ. πρώτα συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων και μετά διατύπωση μεθοδολογίας).

•

Οι αναμενόμενες εκροές του σχεδίου δράσης αν και έχουν προσδιοριστεί, είναι
αποσπασματικές και περιορίζουν το εύρος των εισροών του συστήματος ως προς τη
διάσταση άλλων πηγών δευτερογενών ή πρωτογενών δεδομένων που θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των στόχων και αναγκών της συστημικής
παρέμβασης.
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•

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έτσι όπως περιγράφονται στο υπό αξιολόγηση Σχέδιο
Δράσης, είναι συναφή με τις προτεινόμενες ενέργειες και εκροές, ωστόσο υπάρχουν
ενέργειες οι οποίες δεν συνδέονται με αποτελέσματα, ενώ φαίνεται ότι δεν
εξυπηρετούν απόλυτα το βασικό στόχο της συστημικής παρέμβασης.

•

Το σχέδιο Δράσης, δείχνει να έχει αναπτυχθεί στη λογική ενός ad hoc έργου και όχι του
Στρατηγικού Σχεδιασμού ενός μόνιμου μηχανισμού.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης (intervention logic) της ΣΠ 1,
στην οποία βασίστηκαν και τα ανωτέρω συμπεράσματα.
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Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό
των αναγκών της Αγοράς Εργασίας – Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες εκροές

Απουσία ενός σταθερού,
λειτουργικού
και
αξιόπιστου μηχανισμού
διάγνωσης,
που
θα
παράγει έγκαιρα και
έγκυρα
αποτελέσματα
των αναγκών της αγοράς
εργασίας

Δημιουργία μόνιμου
μηχανισμού

1.
Δημιουργία
δικτύου φορέων
και επιστημονικής
επιτροπής

1.1
Εμπλουτισμός
μεθοδολογίας
και
εκροών
του
συστήματος

 Στοχευμένα
προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, κυρίως
στην κατεύθυνση των
πολιτικών δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας
 Ενίσχυση
των
δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων
του
Εργατικού Δυναμικού.
 Η κατάρτιση ως κύρια
ενεργητική πολιτική για
την προώθηση στην
απασχόληση
 Στοχευμένες δράσεις
για την αύξηση της
προσαρμοστικότητας
των εργαζομένων, των

Αποτύπωση
της
υφιστάμενης
κατάστασης και των
βραχυπρόθεσμων
τάσεων της αγοράς
εργασίας

2.
Στατιστική
ανάλυση
των
δευτερογενών
δεδομένων
με
χρήση δεικτών και
στόχο
τον
προσδιορισμό της
κλαδικής,
επαγγελματικής
και εκπαιδευτικής
διάρθρωσης της
απασχόλησης και
της ανεργίας

2.1 Ανάλυση των
στοιχείων
της
Έρευνας
Εργατικού
Δυναμικού
της
ΕΛΣΤΑΤ
2.2 Ανάλυση των
ροών
μισθωτής
απασχόλησης
του
συστήματος Εργάνη
2.3 Ανάλυση των
δεδομένων των κενών
θέσεων της σχετικής
έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ
2.4 Ανάλυση των
δεδομένων του ΟΑΕΔ

3. Ανάλυση των
πρωτογενών και

3.1 Ανάλυση
δεδομένων

των
της

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

Ενέργειες θεσμοθέτησης του δικτύου

 Προσδιορισμός
δυναμισμού/
ανθεκτικότητας
επαγγελμάτων/κλάδων/εκπαιδευτικών
επιπέδων και των αναντιστοιχιών που
παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό,
κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο
 Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε
επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο
 Χαρακτηριστικά των ανέργων και
αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης
εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και
χωρικό επίπεδο
 Προσόντα και δεξιότητες του εργατικού
δυναμικού

 Αναπροσαρμογή
των
προγραμμάτων
εκπαίδευσης,
βάσει
των
αναγκών
της
αγοράς εργασίας
και
των
αναπτυξιακών
στόχων της χώρας
 Ανάπτυξη
των
γνώσεων,
δεξιοτήτων
και
των
ικανοτήτων
που
θα
υποστηρίξει την
προσαρμογή των
επιχειρήσεων στις
νέες αναπτυξιακές
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Ανάγκες
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών,
με
σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς
τους και τη διατήρηση
της απασχόλησης

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες εκροές

δευτερογενών
δεδομένων που
αφορούν το θέμα
των δεξιοτήτων

έρευνας πεδίου του
CEDEFOP
για
τις
δεξιότητες
3.2 Ανάλυση των
δεδομένων
της
έρευνας PIAAC του
ΟΟΣΑ
για
τις
δεξιότητες

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
απαιτήσεις
 Βελτίωση
της
σύζευξης μεταξύ
των αναζητούντων
εργασία και των
κενών
θέσεων
εργασίας
 Ενίσχυση
της
απασχόλησης

3.4
Ειδικό
ερωτηματολόγιο για
δεξιότητες
4.
Συλλογήεπεξεργασία
πρωτογενών
δεδομένων από
τους κοινωνικούς
εταίρους

4.1
Συλλογήεπεξεργασία
από
κοινωνικούς εταίρους

5.Συλλογή
πρωτογενών
δεδομένων από
τις περιφέρειες

5.1
Πρωτογενή
δεδομένα από 13
περιφέρειες

7. Μεθοδολογία
Συστήματος
Διάγνωσης
Αναγκών

7.1
Συνολική
μεθοδολογία
Συστήματος
Διάγνωσης Αναγκών
7.2
Μεθοδολογία
συλλογής δεδομένων
από τις περιφέρειες
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες εκροές

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

7.3
Μεθοδολογία
συλλογής δεδομένων
από τους κοινωνικούς
εταίρους

 Στοχευμένα
προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, κυρίως
στην κατεύθυνση των
πολιτικών δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας
 Ενίσχυση
των
δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων
του
Εργατικού Δυναμικού.
 Η κατάρτιση ως κύρια
ενεργητική πολιτική για
την προώθηση στην
απασχόληση
 Στοχευμένες δράσεις
για την αύξηση της

Παραγωγή
μεσοπρόθεσμων
προβλέψεων
αναφορικά με τις
ανάγκες της αγοράς
εργασίας σε κλάδους,
επαγγέλματα
και
δεξιότητες

8.
Βάση
δεδομένων
Συστήματος
Διάγνωσης
Αναγκών

8.1
Πλατφόρμα
πληροφόρησης

9. Σύνθεση των
αποτελεσμάτων
του Συστήματος
Διάγνωσης
Αναγκών

9.1 Τελική Έκθεση

6.
Προβλέψεις
προσφοράς
και
ζήτησης εργασίας
σε
κλαδικό,
επαγγελματικό
και εκπαιδευτικό
επίπεδο

6.
Προβλέψεις
προσφοράς
και
ζήτησης εργασίας
σε
κλαδικό,
επαγγελματικό
και εκπαιδευτικό

6.1
Οικονομετρικές
εκτιμήσεις

6.1
Οικονομετρικές
εκτιμήσεις

 Μεσοπρόθεσμη
εκτίμηση/πρόβλεψη
των τάσεων και της δυναμικής που
εμφανίζουν
τα
διαφορετικά
επαγγέλματα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, ανά κλάδο, επάγγελμα,
προσόντα και δεξιότητες
 Μεσοπρόθεσμη
διάγνωση
αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης
επαγγελμάτων και προσόντων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο
 Μεσοπρόθεσμη
εκτίμηση/πρόβλεψη
των τάσεων και της δυναμικής που
εμφανίζουν
τα
διαφορετικά
επαγγέλματα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, ανά κλάδο, επάγγελμα,
προσόντα και δεξιότητες
 Μεσοπρόθεσμη
διάγνωση

Ενίσχυση
της
θεσμικής ικανότητας
της
δημόσιας
διοίκησης και των
ενδιαφερόμενων
φορέων προς την
κατεύθυνση
της
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Ανάγκες
προσαρμοστικότητας
των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών,
με
σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς
τους και τη διατήρηση
της απασχόλησης

 Στοχευμένα
προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, κυρίως
στην κατεύθυνση των
πολιτικών δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας
 Ενίσχυση
των
δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων
του
Εργατικού Δυναμικού.
 Η κατάρτιση ως κύρια
ενεργητική πολιτική για
την προώθηση στην
απασχόληση
 Στοχευμένες δράσεις
για την αύξηση της
προσαρμοστικότητας
των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των

Στόχοι
Τακτική και έγκυρη
τροφοδότηση
της
πολιτείας
με
δεδομένα
και
εκτιμήσεις για τον
ορθολογικό
σχεδιασμό
των
πολιτικών
απασχόλησης,
των
προγραμμάτων
διά
βίου μάθησης και των
λοιπών πολιτικών. Πιο
συγκεκριμένα η ΣΠ
στοχεύει στη:

 Συνεισφορά στον
ορθολογικό
σχεδιασμό
πολιτικών
και
προγραμμάτων
εκπαίδευσης,
κατάρτισης
και
ενίσχυσης
της
καινοτομίας.
 Συνεισφορά στην
ορθολογικό
προσανατολισμό
του
εργατικού
δυναμικού
στην
αγορά
εργασίας

Δράσεις

Αναμενόμενες εκροές

επίπεδο

Αναμενόμενα αποτελέσματα
αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης
επαγγελμάτων και προσόντων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο

10.1 Δημιουργία και
λειτουργία μονάδας
αξιολόγησης

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
λήψης μέτρων και
της
χάραξης
πολιτικών
εκπαίδευσης
και
απασχόλησης

10.2 Μετά-ανάλυση
των πορισμάτων των
υφισταμένων
μελετών αξιολόγησης
πολιτικών

10.
Δράσεις
αξιολόγησης

10.3
Μελέτες
απορροφητικότητας
στην αγορά εργασίας
διαφόρων
ειδικεύσεων
και
επιπέδων
εκπαίδευσης

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των
πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και
απασχόλησης

10.4
Μελέτες
αξιολόγησης
των
δράσεων για την
ενίσχυση
της
απασχόλησης και την
καταπολέμηση
της
ανεργίας, και των
δράσεων διά βίου
μάθησης, με τη χρήση
ομάδων ελέγχου
Ενίσχυση
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Ανάγκες
επιχειρηματιών,
με
σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς
τους και τη διατήρηση
της απασχόλησης

Στόχοι
μέσα
από
παραγωγή
ανάλυση
δεδομένων.

Δράσεις
την
και

 Συνεισφορά στον
ορθολογικό
προσανατολισμό
των επιχειρήσεων
αναφορικά με την
αγορά
εργασίας
μέσα
από
την
παραγωγή
και
ανάλυση
δεδομένων.

Αναμενόμενες εκροές

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
θεσμικής ικανότητας
της
δημόσιας
διοίκησης και των
ενδιαφερόμενων
φορέων προς την
κατεύθυνση
της
λήψης μέτρων και
της
χάραξης
πολιτικών
εκπαίδευσης
και
απασχόλησης
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7.1.3 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Αφετηριακή βάση για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ΣΠ «Ανάπτυξη και εφαρμογή
Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας – Σύστημα 1
ΕΣΣΕΕΚΑ» από τον Σύμβουλο, αποτέλεσε το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης (19/5/2015). Παράλληλα,
λήφθηκαν υπόψη οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου του Σχεδίου Δράσης, για την περίοδο από
01/07/2015 - 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα των ποιοτικών συνεντεύξεων που
πραγματοποιήθηκαν με στελέχη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ), τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΣΥ) Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης
της Παρακολούθησης της Εφαρμογής & Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Το σύνολο των έργων και επιμέρους ενεργειών που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο (2007-2013), υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), πλην της Οριζόντιας Πράξης "Δράσεις των κοινωνικών
εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας" με κωδικό MIS 520388, η οποία
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
και ήταν συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εκροές και ο βαθμός επίτευξής τους ανά ενέργεια του Σχεδίου
Δράσης της συστημικής παρέμβασης.

Ενέργεια 1: Δημιουργία δικτύου φορέων και επιστημονικής επιτροπής
Η ενέργεια προέβλεπε την εκπόνηση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία
δικτύου των φορέων στο οποίο θα μετείχαν όσοι φορείς σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές
του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. Το Δίκτυο, είχε ως στόχο τη διευκόλυνση συλλογής της
ζητούμενης πληροφόρησης, της εξειδίκευσης του Συστήματος σχετικά με τις ανάγκες των φορέων
που σχεδιάζουν/υλοποιούν πολιτικές και στη διάχυση της πληροφόρησης. Στο δίκτυο θα μετείχαν
Υπουργεία, Κοινωνικοί Εταίροι, Περιφέρειες, φορείς που συλλέγουν δεδομένα (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ), ο
ΟΑΕΔ, ερευνητικοί φορείς που συνεργάζονται στην παραγωγή των αποτελεσμάτων (π.χ. ΕΚΚΕ,
ΟΑΕΔ), κ.λπ. Παράλληλα, στο πλαίσιο δημιουργίας του δικτύου προβλέπονταν η λειτουργία
επιστημονικής επιτροπής στην οποία θα μετείχαν εκτός των στελεχών του ΕΙΕΑΔ και επιστήμονεςεμπειρογνώμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της διάγνωσης αναγκών προκειμένου να
συμβάλλουν με τις απόψεις και τις γνώσεις τους στον εμπλουτισμό του συστήματος.
Εκτός από την υπ’ αριθμ. 30636/Δ9.8633/3-7-2015 Υπ. Απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ΕΙΕΑΔ
ορίστηκε ως ο Επιστημονικά υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος
και την υλοποίηση δράσεων ερευνητικού και μελετητικού περιεχομένου της συστημικής
παρέμβασης, δεν πραγματοποιήθηκε κάποια άλλη ενέργεια για θεσμοθέτηση του μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών.
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Βαθμός
επίτευξης

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενέργεια 1. Δημιουργία
δικτύου φορέων και
επιστημονικής
επιτροπής

1.1
Εμπλουτισμός
μεθοδολογίας και εκροών του
συστήματος

Υπ’ αριθμ. 30636/Δ9.8633/3-72015 Υπ. Απόφαση του Υπ.
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σύμφωνα με την οποία το ΕΙΕΑΔ
ορίστηκε ως ο Επιστημονικά
υπεύθυνος φορέας για την
ανάπτυξη και εφαρμογή του
συστήματος και την υλοποίηση
δράσεων
ερευνητικού
και
μελετητικού περιεχομένου

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 2: Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση δεικτών και στόχο τον
προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της απασχόλησης
και της ανεργίας
Η ενέργεια προέβλεπε τη στατιστική ανάλυση δευτερογενών στοιχείων από την έρευνα Εργατικού
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, τις ροές μισθωτής απασχόλησης του συστήματος Εργάνη, τα δεδομένα
κενών θέσεων εργασίας της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και των στοιχείων του ΟΑΕΔ,
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ανέργων. Η ενέργεια αυτή είναι συνεχής και θα
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε και τα
αποτελέσματά της ενσωματώθηκαν στα δύο βασικά παραδοτέα του Μηχανισμού που
παραδόθηκαν στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου του 2015 αντίστοιχα.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

2.1 Ανάλυση των στοιχείων
της
Έρευνας
Εργατικού
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
2.2 Ανάλυση των ροών
μισθωτής απασχόλησης του
συστήματος Εργάνη
2.3 Ανάλυση των δεδομένων
των κενών θέσεων της
σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Οι εκροές έχουν ενσωματωθεί
στα ακόλουθα παραδοτέα του
Συστήματος:

Ενέργεια 2. Στατιστική
ανάλυση
των
δευτερογενών
δεδομένων με χρήση
δεικτών και στόχο τον
προσδιορισμό
της
κλαδικής,
επαγγελματικής
και
εκπαιδευτικής
διάρθρωσης
της
απασχόλησης και της
2.4 Ανάλυση των δεδομένων
ανεργίας
του ΟΑΕΔ

Βαθμός
επίτευξης

 Διάγνωση των Αναγκών της
αγοράς εργασίας - Τα πρώτα
αποτελέσματα
του
Μηχανισμού (30-06-2015)
 Συνολικό
Παραδοτέο
Διάγνωση των Αναγκών της
αγοράς
εργασίαςΠαραδοτέο
Εθνικού
Μηχανισμού (31-12-2015)
Χαρακτηριστικά των ανέργων,
σύμφωνα με τα δεδομένα της
εγγεγραμμένης Ανεργίας του
ΟΑΕΔ (31-12-2015)

Σελ. 75 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 3: Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν το θέμα των
δεξιοτήτων
Στο πλαίσιο της ενέργειας 3, προβλέπονταν η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του
CEDEFOP για τις δεξιότητες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα δημοσιεύονταν τον Απρίλιο του 2015,
καθώς και η εκπόνηση ειδικού ερωτηματολογίου για τις δεξιότητες, προκειμένου να υπάρχει κοινή
μεθοδολογία μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο Μηχανισμό και τον τροφοδοτούν με
πρωτογενή στοιχεία, όπως οι Περιφέρειες και οι Κοινωνικοί Εταίροι.
Η 1η υποενέργεια τελικώς υλοποιήθηκε, δεδομένου ότι το CEDEFOP δημοσίευσε τα σχετικά
στοιχεία, ενώ και η 2η υποενέργεια υλοποιήθηκε και τα αποτελέσματά της αποτέλεσαν ένα σχέδιο
ερωτηματολογίου προκειμένου να αξιοποιηθεί στη συνέχεια για τη συλλογή εστιασμένης
πληροφόρησης, από τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιφέρειες, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας
κοινής μεθοδολογίας.

Ενέργεια

Ενέργεια 3. Ανάλυση
των πρωτογενών και
δευτερογενών
δεδομένων
που
αφορούν το θέμα των
δεξιοτήτων

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

3.1 Ανάλυση των δεδομένων
της έρευνας πεδίου του
CEDEFOP για τις δεξιότητες

Οι εκροές έχουν ενσωματωθεί
στο Συνολικό Παραδοτέο Διάγνωση των Αναγκών της
αγοράς
εργασίας-Παραδοτέο
Εθνικού Μηχανισμού (31-122015

3.4 Ειδικό ερωτηματολόγιο
για δεξιότητες

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
Α του Παραδοτέου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 4: Συλλογή-επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους
Η ενέργεια 4 αφορούσε τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς
εταίρους, στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας με το ΕΙΕΑΔ, ώστε να τροφοδοτείται ο
Μηχανισμός του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας με στοιχεία,
καλύπτοντας έτσι, τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές
πληροφόρησης. Η ενέργεια, υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως οριζόντια Πράξη "Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την
αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης
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αναγκών της αγοράς εργασίας" με κωδικό MIS 520388. Κύριος Δικαιούχος της Πράξης ήταν το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και υλοποιήθηκε από κοινού με όλους τους δικαιούχους φορείς των κοινωνικών εταίρων στο
ΕΠ ΑΝΑΔ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, Ινστιτούτο ΣΕΤΕ.). Περιλάμβανε
επτά διακριτά υποέργα και ήταν συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.
Η ενέργεια, θα είναι συνεχής, με 2ετή περιοδικότητα και θα υλοποιείται από τους κοινωνικούς
εταίρους με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενέργεια 4. Συλλογήεπεξεργασία
πρωτογενών
δεδομένων από τους
κοινωνικούς εταίρους

4.1 Συλλογή-επεξεργασία από
κοινωνικούς εταίρους

 Γενική Έρευνα Εργοδοτών
/ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ(σε
1.602
επιχειρήσεις σε ολόκληρη
την επικράτεια τηλεφωνικά
και σε 182 επιχειρήσεις της
Αττικής
με
προσωπικές
συνεντεύξεις)
 Γενική Έρευνα Εργαζομένων
/ΙΝΕ
ΓΣΕΕ
(τηλεφωνική
πανελλαδική έρευνα σε 1500
άτομα και επιτόπια έρευνα
σε 152 άτομα σε μεγάλα
αστικά κέντρα)
 Ποιοτική έρευνα αναγκών
δεξιοτήτων από την Στέγη
Ελληνικής Βιομηχανίας
 Ποιοτική έρευνα αναγκών
δεξιοτήτων από το ΙΝΣΕΤΕ
 Ποιοτική έρευνα αναγκών
δεξιοτήτων από το ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ
 Ποιοτική έρευνα αναγκών
δεξιοτήτων από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ
 Συντονισμός
και
επιστημονική
υποστήριξη
του έργου/ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 5: Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες
Η ενέργεια 5 αφορούσε τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τις 13
Περιφέρειες της χώρας, στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας με το ΕΙΕΑΔ, ώστε να
τροφοδοτείται ο Μηχανισμός του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας με
στοιχεία, καλύπτοντας έτσι, τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές
πληροφόρησης. Τα δεδομένα των πρωτογενών ερευνών, θα απαντούσαν σε τρία τουλάχιστον
θέματα: δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων, κενές θέσεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, σε
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Περιφερειακό επίπεδο, για τα οποία υπήρχαν κενά πληροφόρησης. Τελικά, ανταποκρίθηκαν 8 από
τις 13 Περιφέρειες. .

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενέργεια 5. Συλλογή
πρωτογενών
δεδομένων από τις
περιφέρειες

5.1 Πρωτογενή δεδομένα από
13 περιφέρειες

Πρωτογενή δεδομένα από 8
Περιφέρειες
και
πιο
συγκεκριμένα τις:

Βαθμός
επίτευξης

 Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης,
 Κεντρικής Μακεδονίας
 Ηπείρου
 Βορείου Αιγαίου
 Θεσσαλίας
 Αττικής
 Ιονίων Νήσων
 Πελοποννήσου

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 6: Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο
Η ενέργεια 6 αφορούσε την υιοθέτηση οικονομετρικών μοντέλων για την πρόβλεψη της προσφοράς
και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Προς αυτή την
κατεύθυνση, το ΕΙΕΑΔ θα αξιοποιούσε υπάρχουσες εκτιμήσεις από άλλους φορείς, όπως π.χ. οι
εκτιμήσεις του CEDEFOP ή άλλων φορέων, καθώς και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για
την κατασκευή και ανανέωση πινάκων εισροών/ εκροών κατά κλάδο και επάγγελμα. Η δράση αυτή,
υλοποιήθηκε και τα αποτελέσματά της έχουν συμπεριληφθεί στο Συνολικό Παραδοτέο - Διάγνωση
των Αναγκών της αγοράς εργασίας-Παραδοτέο Εθνικού Μηχανισμού (31-12-2015)

Ενέργεια
Ενέργεια 6. Προβλέψεις
προσφοράς και ζήτησης
εργασίας σε κλαδικό,
επαγγελματικό
και
εκπαιδευτικό επίπεδο

Αναμενόμενη εκροή
6.1
εκτιμήσεις

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Οικονομετρικές

Υλοποιηθείσα εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Συνολικό
Παραδοτέο
Διάγνωση των Αναγκών της
αγοράς
εργασίας-Παραδοτέο
Εθνικού Μηχανισμού (31-122015)

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Ενέργεια 7: Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
Η ενέργεια 7 αφορούσε το σχεδιασμό του συνολικού μεθοδολογικού πλαισίου και τον τρόπο
σύνθεσης των αποτελεσμάτων από τις επιμέρους πηγές και αναλύσεις του συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών, καθώς και της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες και τους
κοινωνικούς εταίρους. Η ενέργεια αυτή υλοποιήθηκε πλήρως.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενέργεια
7.
Μεθοδολογία
Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών

7.1 Συνολική μεθοδολογία
Συστήματος
Διάγνωσης
Αναγκών
7.2 Μεθοδολογία συλλογής
δεδομένων
από
τις
περιφέρειες
7.3 Μεθοδολογία συλλογής
δεδομένων
από
τους
κοινωνικούς εταίρους

Συνολική Μεθοδολογία 31-122015

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Μεθοδολογικός
περιφερειών (9-11-15)

Βαθμός
επίτευξης

οδηγός

Μεθοδολογικός
οδηγός
κοινωνικοί εταίροι (9-11-15)

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 8: Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
Η ενέργεια 8 αφορούσε το σχεδιασμό και ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων για τη
συγκέντρωση των εισροών και των εκροών του Συστήματος Διάγνωσης και τη διάχυση της
πληροφόρησης. Στη βάση αυτή θα συγκεντρώνονταν ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που
αξιοποιούνται για τον υπολογισμό συμπερασμάτων, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα
αποτελέσματα-παραδοτέα του Συστήματος. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιούνταν από την
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ωστόσο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ενέργεια
8.
Βάση
δεδομένων Συστήματος
Διάγνωσης Αναγκών

8.1
Πλατφόρμα
πληροφόρησης

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Ενέργεια 9: Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
Η ενέργεια 9 αφορούσε στη σύνθεση των πορισμάτων των επιμέρους μελετών (π.χ. ανάλυση
δεικτών, μοντέλο διάγνωσης, κ.λπ.) και στη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων. Η ενέργεια,
υλοποιήθηκε και αφορά στο Συνολικό Παραδοτέο - Διάγνωση των Αναγκών της αγοράς εργασίαςΠαραδοτέο Εθνικού Μηχανισμού (31-12-2015).

Ενέργεια
Ενέργεια 9. Σύνθεση
των αποτελεσμάτων του
Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών

Αναμενόμενη εκροή
9.1 Τελική Έκθεση

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Υλοποιηθείσα εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Συνολικό Παραδοτέο - Διάγνωση
των Αναγκών της αγοράς
εργασίας-Παραδοτέο
Εθνικού
Μηχανισμού (31-12-2015)

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ενέργεια 10: Δράσεις αξιολόγησης
Η ενέργεια 10 περιλάμβανε τέσσερις υποενέργειες, τρεις εκ των οποίων προγραμματίζοντας να
υλοποιηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στην υπό εξέταση περίοδο,
προγραμματίζονταν η δημιουργία και λειτουργία μόνιμης ομάδας εντός της ευρύτερης ομάδας
εργασίας του ΕΙΕΑΔ για το Σύστημα Διάγνωσης που θα ασχολούνταν αποκλειστικά και σταθερά με
το θέμα της αξιολόγησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΟΑΕΔ. Η υποενέργεια αυτή δεν
υλοποιήθηκε.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ενέργεια 10. Δράσεις
αξιολόγησης

Δημιουργία και λειτουργία
μονάδας αξιολόγησης

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

7.1.4 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 1 «Ανάπτυξη και
εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ» του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Ο έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 1, σε σχέση με την Ανάλυσης SWOT,
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με τις νέες ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις
κατηγορίες ενεργειών της συστημικής
•

την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 1, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με
το ΕΣΠΑ καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.

Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
Συνάφειας και το κελί παραμένει λευκό.

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.
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7.1.4.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 1
7.1.4.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 1 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 1: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον
καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ», δεν γίνεται ανάλυση του
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των συνεπειών που δημιουργήθηκαν από την οικονομική
κρίση, οι οποίες επιτάχυναν τις αλλαγές στο περιεχόμενο εργασίας και στις απαιτούμενες
δεξιότητες. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει συσχέτιση των αναγκών με τα αποτελέσματα και τις
επιπτώσεις της παρέμβασης και δεν αναδεικνύονται οι διαρθρωτικές αδυναμίες που η συστημική
παρέμβαση κλήθηκε να αντιμετωπίσει.
Τέλος, δεν γίνεται καμία αναφορά σε παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν προς την κατεύθυνση
της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, παρά μόνο παρατίθεται ένας ενδεικτικός
κατάλογος μελετών που εκπονήθηκαν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να αναφέρονται
τυχόν ελλείψεις τους, αδυναμίες ή η συμπληρωματικότητά τους, με την υπό αξιολόγηση ΣΠ 1.
Συνεπώς, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της στρατηγικής της ΣΠ 1, λήφθηκαν υπόψη:
α) η επικαιροποιημένη ανάλυση του περιβάλλοντος υλοποίησης των συστημικών παρεμβάσεων
β) οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της επαγγελματικής Κατάρτισης, σχετικά
με την Αναντιστοιχία δεξιοτήτων5 και
γ) η εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής6

Συνάφεια της ΣΠ 1 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Αξιόλογο απόθεμα
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού» και με 4 ευκαιρίες και πιο συγκεκριμένα με την
«Ανάπτυξη Κουλτούρας και προϋποθέσεων συνεργασίας ΟΑΕΔ - Κοινωνικών εταίρων στο
πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - προσαρμοστικότητας
εργαζομένων και επιχειρήσεων», την «Ενεργοποίηση κοινωνικών αντανακλαστικών και
ανάπτυξη δομών - καναλιών επικοινωνίας και δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο για την
αντιμετώπιση της κρίσης και των επιπτώσεων της – Δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας
σε τοπικό επίπεδο για κρίσιμα κοινωνικά θέματα», την «Ισχυρή πολιτική βούληση για την
εφαρμογή Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με βάση τη ψήφιση της νέας δανειακής

5

Cedefop. Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (Προσφορά και ζήτηση για δεξιότητες
στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη πρόγνωση μέχρι το 2020). Βλ.:http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15540.aspx
(2) Cedefop. The skill matching challenge – analysing skill mismatch and policy implications (Η πρόκληση της αναντιστοιχίας
δεξιοτήτων – ανάλυση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και των επιπτώσεών της σε επίπεδο πολιτικών). Βλ.:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15275.aspx
6 COM(2010), 23.11.2010
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σύμβασης» και την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενδυνάμωση του συστήματος
παρακολούθησης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες»
•

μέση συνάφεια με 1 ευκαιρία και πιο συγκεκριμένα με «Σαφές και οριοθετημένο πλαίσιο
κατευθύνσεων και πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για την ενίσχυση της απασχόλησης»

Συνολικά η ΣΠ 1, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έξι (6) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία ή
χαμηλή). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 1 συμβάλει
κατά 7 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 9,0%.

Συνάφεια της ΣΠ 1 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 2 μειονεκτημάτων και πιο συγκεκριμένα
του μειονεκτήματος «Απουσία ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και
αξιολόγησης των τάσεων στην αγορά εργασίας» και του «Μη ολοκληρωμένος χαρακτήρας
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς επαρκή στόχευση» και 1 απειλής και πιο
συγκεκριμένα τη «Μη έγκαιρη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς»

•

Μέση συνάφεια, με 2 μειονεκτήματα και ειδικότερα το «Ελλιπής κουλτούρα και όχι
ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) και
φορείς δύναται να συνεισφέρουν στην προώθηση της απασχόλησης» και το «Έλλειψη
αποτελεσματικού πλαισίου σχεδιασμού και ελέγχου των δράσεων ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης καθώς και αδυναμία παρακολούθησης της προστιθέμενης αξίας αυτών» και 1
απειλή «Ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα λόγω της
μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης»

•

χαμηλή συνάφεια με 1 μειονέκτημα και ειδικότερα το «Μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης λόγω αρνητικού οικονομικού κλίματος»

Συνολικά η ΣΠ 1, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ1
συμβάλει κατά 16 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 21,3%.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με την ανάλυση SWOT, η ΣΠ1,
έρχεται να καλύψει κυρίως διαρθρωτικές αδυναμίες (μειονεκτήματα και απειλές) που η κρίση
υπογράμμισε, επιταχύνοντας τους ρυθμούς της οικονομικής αναδιάρθρωσης, οδηγώντας στην
ανεργία πολλούς εργαζομένους τομέων που παρακμάζουν. Αυτό, απαιτεί αφενός την
προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
προσφέροντας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες βάσει των σημερινών και των μελλοντικών
αναγκών και αφετέρου την προσαρμογή των πολιτικών απασχόλησης, που θα υποστηρίζουν τη
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
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Συνάφεια της ΣΠ 1 με τις Ανάγκες

Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 1 συνεισφέρει
έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με 4 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 1: Στοχευμένα
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κυρίως στην κατεύθυνση των πολιτικών
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας», την «Ανάγκη 5: Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του Εργατικού Δυναμικού», την «Ανάγκη 6: Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση
της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, με
σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διατήρηση της απασχόλησης» και την
«Ανάγκη 8: Η κατάρτιση ως κύρια ενεργητική πολιτική για την προώθηση στην απασχόληση»

•

χαμηλή συνάφεια με 3 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα με την «Ανάγκη 2: Εφαρμογή
στοχευμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την πρόσβαση στην
απασχόληση ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους», την «Ανάγκη 3:
Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, ιδίως με την
ανάπτυξη συμπράξεων του ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ ΟΤΑ, ιδιωτικούς φορείς, κοινωνικούς
εταίρους, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη δυνατότητα βελτιωμένης και στοχευμένης σχεδίασης
παρεμβάσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» και την «Ανάγκη 11: Συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, προσαρμοστικότητας και
κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των από κοινού
δράσεων/capacity building and joint actions)».

Συνολικά η ΣΠ 1, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία ή
χαμηλή). Στο σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 11 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 45,
ή σε ποσοστό 24,4%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 1, συνεισφέρει
στην κάλυψη 7 επί συνόλου 15 αναγκών. Η μεσαία και χαμηλή συνάφεια, της ΣΠ 1, οφείλεται στο
γεγονός ότι για την κάλυψη των αναγκών αυτών απαιτείται η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της
ΣΠ 1 και η μετουσίωσή τους σε μέτρα και πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και της απασχόλησης, κάτι που δεν περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης, με ποιόν τρόπο θα
γίνεται.
Πέραν τον παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη του συστήματος για τη διάγνωση
των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελούσε υποχρέωση που προβλέπεται στο ν. 4336/2015
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ με ημερομηνία υλοποίησης της υποχρέωσης τον Δεκέμβριο
του 2015.
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7.1.4.1.3

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Συνάφεια της ΣΠ 1 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 1 συνεισφέρει:
Στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη
και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών», του Γενικού στόχου 1 / Θεματικός
Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και με τον Ειδικό
στόχο «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.», του Γενικού
στόχου 2 / Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

•

χαμηλή συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες και
αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής σε
ενέργειες κατάρτισης.», «Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής σε
ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ» και «Σχεδιασμός και εφαρμογή
προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από κοινωνικοοικονομικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των
επαγγελματικών οργανώσεων» του Γενικού στόχου 1 / Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2,
Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και με τους Ειδικούς στόχους «Ενίσχυση της απασχόλησης
των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» και «Ενίσχυση της απασχόλησης των
γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» του Γενικού στόχου 2 / Θεματικός
Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση».

Στον Στρατηγικό Στόχο 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ.)», του Γενικού στόχου 3 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

Συνολικά η ΣΠ 1, συμβάλει και στους 2 Στρατηγικούς Στόχους του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Από τα
δέκα τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα οκτώ (8) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο
των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 10 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 42, ή σε ποσοστό
23,8%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 1, συνεισφέρει σε 3 από τους 4
Σελ. 85 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας στην εφαρμογή
μέτρων και πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων
στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης
των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των ατόμων, διευκολύνοντας έτσι την
απασχολησιμότητα ατόμων που πλήττονται περισσότερο από τον κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.

7.1.4.1.4

Συνάφεια της ΣΠ 1 με τις κατηγορίες ενεργειών

Από τη μήτρα συνάφειας 11 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση χαμηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών ενεργειών της ΣΠ 1 και των
ειδικών στόχων αυτής, όπως αυτοί περιγράφονται στο Σχετικό Σχέδιο Δράσης της εν λόγω
συστημικής. Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα πενήντα (50) κελιά συσχέτισης που
προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα
έξι (16) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή μεσαία).

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών
προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων», καθώς εξυπηρετείται
από 6 από τις 10 κατηγορίες ενεργειών με 17 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 50 βαθμούς,
ή σε ποσοστό 34,0%.

•

μεσαία συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και
ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων», καθώς εξυπηρετείται από 4 από τις 10
κατηγορίες ενεργειών με 15 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 50 βαθμούς, ή σε ποσοστό
30,0%.

•

χαμηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών
και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας», καθώς
εξυπηρετείται από 3 από τις 10 κατηγορίες ενεργειών με 7 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 50 βαθμούς, ή σε ποσοστό 14,0%.

•

πολύ χαμηλή συνάφεια, παρουσιάζουν οι στόχοι «Συνεισφορά στην ορθολογικό
προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας μέσα από την παραγωγή και
ανάλυση δεδομένων» και «Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων
αναφορικά με την αγορά εργασίας μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων», καθώς
εξυπηρετούνται από 1 από τις 10 κατηγορίες ενεργειών με 2 βαθμούς έκαστος, με μέγιστη
συμβολή τους 50 βαθμούς, ή σε ποσοστό 4,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες ενεργειών που έχουν
προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 1, εξυπηρετούν ικανοποιητικά 2 από τους 5 στόχους της
συστημικής παρέμβασης και ειδικότερα εκείνους που αφορούν στην καταγραφή των δεδομένων,
ώστε να καθίσταται δυνατή η μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης
επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων. Σε ότι αφορά όμως τον τρόπο μετουσίωσης αυτών
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των προβλέψεων σε συστάσεις μέτρων και πολιτικών εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης, καθώς και πολιτικών απασχόλησης, παρατηρείται χαμηλού βαθμού συνάφεια με τις
προγραμματιζόμενες κατηγορίες ενεργειών, το οποίο χρήζει προσοχής, ώστε ο μηχανισμός
διάγνωσης να πετύχει το βασικό του στόχο, που είναι η δημιουργία ενός σταθερού, λειτουργικού
και αξιόπιστου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών που θα πληροφορεί το εργατικό δυναμικό και
τις επιχειρήσεις και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων
απασχόλησης και εν γένει ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

7.1.4.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 1
7.1.4.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 1 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

σημαντική συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των
αναγκών της αγοράς εργασίας» και «24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες»

•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «17) Να εφαρμοστούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής», «18)
Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής» και «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».

•

χαμηλή συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή «21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό
με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας,
λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων».

Συνολικά η ΣΠ 1, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
έξι (6) από αυτές, παρουσιάζοντας (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 13 βαθμούς, με μέγιστη
συμβολή τους 24, ή σε ποσοστό 54,2%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η ΣΠ 1, είναι σε πλήρη συνάφεια
με τις περισσότερες από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, συμβάλλοντας στην
ανάληψη συγκεκριμένων πολιτικών στον άξονα της ενίσχυσης της απασχόλησης και στην
εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, σύμφωνα με την
αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας.
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Συνάφεια της ΣΠ 1 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
ετών»

•

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων
που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού».

Συνολικά η ΣΠ 1, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ
1 συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 25,0%.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠ 1 αποτελεί το προπαρασκευαστικό πλαίσιο για το
σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς
και προγραμμάτων απασχόλησης, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για την Απασχόληση και
τη Φτώχεια / Κοινωνικό αποκλεισμό της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αφού συνδράμει στην
ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων και πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση.

7.1.4.2.3

Συνάφεια της ΣΠ 1 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020

Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ» της Ευρωπαϊκής
προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010

•

υψηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

•

μεσαία συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 4: «Ενίσχυση της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
και κατάρτισης» της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Συνολικά η ΣΠ 1, από τους τρεις (3) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010, παρουσιάζει (υψηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 3
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 9, ή σε ποσοστό 33,3%.
Επίσης, η ΣΠ 1, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020, παρουσιάζει (υψηλή ή μεσαία) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς, συμβάλλοντας
κατά 5 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 41,7%.
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Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ευρωπαϊκές
προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020, η ΣΠ 1, είναι σε συμφωνία
με αυτές, αφού αποτελεί πρωταρχικό στάδιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση της
καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, μέσα από αυτά.

7.1.4.2.4

Συνάφεια της ΣΠ 1 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή 3.2: «Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας.»

•

χαμηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας» και 3.3: «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης».

Συνολικά η ΣΠ 1, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με τρεις (3) από αυτές, παρουσιάζοντας (υψηλή ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 5 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 1, είναι σε πλήρη συνάφεια με τις
περισσότερες από αυτές, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της προσαρμογής των
εργαζομένων και επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αύξηση
των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των
δεξιοτήτων και στην τόνωση της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναβαθμισμένες
δεξιότητες.

7.1.4.2.5

Συνάφεια της ΣΠ 1 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 1 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

•

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 450.000 των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού».

Συνολικά η ΣΠ 1, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 25,0%.
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠ 1 αποτελεί το προπαρασκευαστικό πλαίσιο
για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
για την Απασχόληση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, αφού
συνδράμει στην ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων και πολιτικών προς αυτή
την κατεύθυνση. Παράλληλα, συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου για τη Φτώχεια /
Κοινωνικό, αφού δίνει τη δυνατότητα για το σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών ώστε να άτομα
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτούν, να
ενημερώνουν και να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο δεξιότητες, όσο και
βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

7.1.4.2.6

Συνάφεια της ΣΠ 1 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 1 συνεισφέρει:
Στη Θεματική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού
παραγωγικού συστήματος», του Γενικού στόχου 1: «Αύξηση της εξωστρέφειας και των
εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων» και με τον Ειδικό στόχο «Στήριξη της καινοτομικής
επιχειρηματικότητας σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», του Γενικού στόχου 2:
«Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του Γενικού στόχου 4: «Βελτίωση της
ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Επένδυση στο μέλλον, προώθηση των
μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου
των βασικών δεξιοτήτων όλων», του Γενικού στόχου 4: «Βελτίωση της ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος»

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας,
που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε
διάφορους τομείς», του Γενικού στόχου 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»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)», του Γενικού
στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων» και
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με τον Ειδικό στόχο «Συστηματική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών που επέρχονται
στις τοπικές αγορές εργασίας εξαιτίας της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονομικής
δραστηριότητας», του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.»
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων,
η οποία συνδέεται με τη διττή προσέγγιση ενίσχυσης της απασχόλησης (αυτο-απασχόληση και
ξεκίνημα νέων ΜΜΕ-ΠΜΕ) και στήριξης της ανάπτυξης και ΜΜΕ.», και τον Ειδικό στόχο
«Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.» του Γενικού στόχου 7:
«Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό περιβάλλον, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της
δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών», του
Γενικού στόχου 12: «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης
και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών»

Συνολικά η ΣΠ 1, συμβάλει σε 4 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα (10) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή).
Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 1 συμβάλει κατά 17 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 207, ή
σε ποσοστό 8,2%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 1, συνεισφέρει σε 7 από
τους 17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 1 παρουσιάζει υψηλή
συνάφεια με την επίτευξη του Γενικού στόχου 7: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των
εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και του Γενικού στόχου 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση της 5ης Θεματικής Προτεραιότητας.

7.1.5 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της Συστημικής Παρέμβασης, ο Σύμβουλος αξιολόγησης,
βασίστηκε αφενός στην κριτική ανάλυση όλων των εκροών (Παραδοτέων) των επιμέρους ενεργειών
του Σχεδίου Δράσης και των αποτελεσμάτων που αυτές παρήγαγαν και αφετέρου, σε ποιοτικά
δεδομένα, όπως αυτά προέκυψαν από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), τη Διεύθυνση Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την Ειδική
Υπηρεσία (ΕΥΣΥ) Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής &
Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
7.1.5.1

Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης της στοχοθεσίας της ΣΠ, ενώ
παράλληλα τεκμηριώνονται οι λόγοι επίτευξης ή μη κάθε επιμέρους στόχου.
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Τεκμηρίωση

επίτευξης
Η δημιουργία μόνιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας, περιλάμβανε ένα πλέγμα ενεργειών που σχετίζονταν
με:
•

Τον προσδιορισμό του Δικτύου των Φορέων και Οργανισμών που
θα συμμετάσχουν στο Μηχανισμό και σχετίζονται με τις εισροές
και τις εκροές του Συστήματος (δηλαδή τους φορείς που
τροφοδοτούν τον Μηχανισμό με ποσοτικά ή ποιοτικά στοιχεία,
καθώς και οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών)
•
Τη θεσμοθέτηση του Μηχανισμού και των οργάνων του
•
Τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για:
o τη σύσταση Δικτύου Φορέων και Οργανισμών για τη
λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας
o τον προσδιορισμό του ρόλου καθ’ ενός εκ των
συμμετεχόντων φορέων στο Δίκτυο
o τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την
παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο
o τον τρόπο διοίκησης του Μηχανισμού, καθώς και
o κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία
του
•
Τη σύσταση και λειτουργία επιστημονικής επιτροπής, με τη
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα αγοράς εργασίας
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2013, δεν πραγματοποιήθηκε
κάποια ενέργεια για θεσμοθέτηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών
της αγοράς εργασίας, αλλά ούτε συστάθηκε η επιστημονική επιτροπή.
Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού
Τόσο ο Μηχανισμός, όσο και το Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών
λειτούργησε άτυπα, με τη συμμετοχή του ΕΙΕΑΔ, του Υπ. Εργασίας, της
ΕΛΣΤΑΤ, του ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταίρων και κάποιων Περιφερειών,
ενώ εξέλειπε η ενεργός συμμετοχή και συνεργασία βασικών
Υπουργείων όπως το Υπ. Παιδείας και το Υπ. Ανάπτυξης. Παράλληλα, ο
μη προσδιορισμένος ρόλος των φορέων που συμμετέχουν στο
Μηχανισμό, καθώς και των διαδικασιών τροφοδότησής του με στοιχεία,
δημιούργησε προβλήματα συνεργασίας με κάποιους από τους φορείς,
αλλά και υποβάθμισε το εύρος των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά
την Α’ και Β’ Φάση λειτουργίας του.
Ωστόσο, η περίοδος αυτή αποτελώντας ένα προπαρασκευαστικό
στάδιο, υπήρξε έναυσμα για την ωρίμανση της διαμόρφωσης του
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του Μηχανισμού τη νέα
προγραμματική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, την εξεταζόμενη περίοδο
η Δ/νση Απασχόλησης του Υπ. Εργασίας, προέβη στην κατάρτιση
σχεδίου διάταξης νόμου, για τη θεσμοθέτηση του Μηχανισμού και
σχεδίου κανονιστικής πράξης (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για τη
σύσταση και τη λειτουργία του επιχειρησιακού δικτύου και του
πληροφοριακού συστήματος του Μηχανισμού. Για την κατάρτιση των
παραπάνω, υπήρξε διαβούλευση με τους εκπροσώπους όλων των
κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), καθώς και με
όλους τους εμπλεκόμενους στο Δίκτυο φορείς (ΕΙΕΑΔ, Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΟΑΕΔ, Υπ. Ανάπτυξης,
εκπροσώπους των Περιφερειών, κλπ.) προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο
τρόπος εργασίας και συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των
προαναφερόμενων και να σχεδιαστεί ένα απλό, λειτουργικό και
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Τεκμηρίωση

επίτευξης
επιχειρησιακό σχήμα διακυβέρνησης, που θα διασφαλίζει την
απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα του Μηχανισμού.
Συνεπώς, ο στόχος της δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού δεν
επιτεύχθηκε.
Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, προϋπέθετε τη συλλογή,
ανάλυση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων
προκειμένου να εκτιμηθούν βραχυπρόθεσμα οι τάσεις της αγοράς
εργασίας, όσον αφορά τις ακόλουθες παραμέτρους:
•

•
•
•

Προσδιορισμός
δυναμισμού/
ανθεκτικότητας
επαγγελμάτων/κλάδων/εκπαιδευτικών
επιπέδων
και
των
αναντιστοιχιών που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε
επαγγελματικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο
Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης
εργασίας σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο
Χαρακτηριστικά των ανέργων και αναντιστοιχίες προσφοράς και
ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό επίπεδο

•

Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
και
των
βραχυπρόθεσμων τάσεων της
αγοράς εργασίας.

Προσόντα και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού
Παρ’ ότι, οι ενέργειες που προβλέπονταν να γίνουν προς αυτή την
κατεύθυνση ολοκληρώθηκαν πλήρως, ωστόσο, αφενός το εύρος των
δεδομένων που συλλέχθηκαν και αφετέρου το βάθος της ανάλυσης
και επεξεργασίας των δεδομένων δεν ικανοποίησαν τις ανάγκες σε
πληροφόρηση των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών.
Όπως προέκυψε από τις ποιοτικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο της αξιολόγησης της ΣΠ, όλοι οι φορείς σχεδιασμού και
υλοποίησης πολιτικών (ΟΑΕΔ, Υπ. Εργασίας, Παιδείας, Ανάπτυξης)
απαιτούν πιο εξειδικευμένη, σε βάθος, αναλυτική και στοχευμένη
πληροφόρηση, η οποία να απαντά σε συγκεκριμένα θέματα των
πολιτικών που σχεδιάζουν. Η απόκλιση αυτή, μεταξύ των παραγόμενων
αποτελεσμάτων του Μηχανισμού και των αναγκών των φορέων
σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών οφείλεται σε πολλούς λόγους
και κυρίως:
•

στο ότι δεν θεσμοθετήθηκε το Δίκτυο φορέων και οργανισμών, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με μέρος των
φορέων που εμπλέκονται στην τροφοδοσία του Μηχανισμού με
στοιχεία

•

στο γεγονός ότι ποτέ δεν διατυπώθηκαν με ακρίβεια προς το ΕΙΕΑΔ
οι ανάγκες του κάθε φορέα σχεδιασμού πολιτικών σε
πληροφόρηση, ούτε προβλέπονταν ως διαδικασία οργάνωσης των
παραγόμενων αποτελεσμάτων
στο ότι τα δεδομένα και κυρίως τα πρωτογενή που συλλέχθηκαν
δεν ανταποκρίνονταν πάντα στις ανάγκες εισροών του
Μηχανισμού
στο ότι δεν ήταν εκ των προτέρων σαφής, προσδιορισμένη και
στοχευμένη η μεθοδολογία συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας
των δεδομένων, με αποτέλεσμα αφενός το περιορισμένο εύρος,
είδος και ποιότητα των στοιχείων που συλλέχθηκαν και αφετέρου
την μη ανταπόκριση της ανάλυσης των δεδομένων στις ανάγκες
των φορέων σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής
στο ότι δεν υπήρχε επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων
καθοδήγησης του έργου του ΕΙΕΑΔ

•

•

•
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Βαθμός
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Τεκμηρίωση

επίτευξης
•

στο ότι ο διαθέσιμος χρόνος ήταν πολύ μικρός για την εκπόνηση
ενός τέτοιου έργου, το οποίο είναι πολυπαραμετρικό,
πολυπαραγοντικό και επιχειρείται να υλοποιηθεί χωρίς την
προηγούμενη επιστημονική ωρίμανσή του και τέλος
•
στο γεγονός ότι οι ανάγκες του κάθε φορέα διακυβέρνησης μπορεί
να μην είναι δυνατό να καλυφθούν από μία συνολική μελέτη, αλλά
να χρειάζονται περεταίρω εστιασμένες μελέτες ή επεξεργασία
στοιχείων ή ακόμη και συλλογή πρόσθετων στοιχείων
(πρωτογενών ή δευτερογενών).
Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα, πως ο στόχος
επιτεύχθηκε μερικώς, χωρίς να ακυρώνεται σε καμία περίπτωση η
μέχρι τώρα προσπάθεια και το έργο του Μηχανισμού.

Ο συγκεκριμένος στόχος προϋπέθετε την ανάπτυξη οικονομετρικών
μοντέλων για τη μεσοπρόθεσμη:

•

εκτίμηση/πρόβλεψη των τάσεων και της δυναμικής που
εμφανίζουν τα διαφορετικά επαγγέλματα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, ανά κλάδο, επάγγελμα, προσόντα και δεξιότητες
•
διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων
και προσόντων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
Παρ’ ότι στο Συνολικό Παραδοτέο - Διάγνωση των Αναγκών της αγοράς
εργασίας-Παραδοτέο Εθνικού Μηχανισμού, που κατατέθηκε 31-122015, έχουν αναπτυχθεί κάποια οικονομετρικά μοντέλα, αυτά αφορούν
στην εκτίμηση, ανά γεωγραφική περιφέρεια, επίπεδο εκπαίδευσης,
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επάγγελμα, για την περίοδο
2016-2020:
•

του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης και
της εξέλιξης της ανεργίας
Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, επειδή οι
εκτιμήσεις αυτές είναι γενικές και δεν εξειδικεύουν σε κρίσιμα
επαγγέλματα και δεξιότητες, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία για τη
διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών ούτε σε επίπεδο απασχόλησης,
ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει πολιτικών
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η απόκλιση αυτή, μεταξύ των
παραγόμενων αποτελεσμάτων του Μηχανισμού σε ότι αφορά στις
μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των αναγκών των φορέων σχεδιασμού και
υλοποίησης πολιτικών οφείλεται κυρίως:

•

Παραγωγή

•

•

•

•

•

στην έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων σε ότι αφορά στο
τι ακριβώς θα προσδιορίζουν τα οικονομετρικά μοντέλα που θα
αναπτυχθούν
στην έλλειψη πρωτογενών κυρίως στοιχείων που θα οδηγούν στην
εξαγωγή τέτοιων συμπερασμάτων και την σε βάθος ανάλυση
αυτών των πτυχών που ενδιαφέρουν τους φορείς άσκησης
πολιτικής
σε λόγους χρονικού περιορισμού σε ότι αφορά στην ανάπτυξη
οικονομετρικών μοντέλων, γεγονός που περιόρισε και το εύρος
των αναλύσεων προς αυτή την κατεύθυνση σε ότι αφορά στον
εντοπισμό των κρίσιμων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων
στην ελλιπή μεταφορά και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει
αναπτυχθεί σε αυτό το σκέλος κυρίως από τους κοινωνικούς
εταίρους (πχ. ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, κλπ.), αλλά και από διεθνείς φορείς
(CEDEFOP)
στο ότι δεν υπήρχε επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων
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Βαθμός

Τεκμηρίωση

επίτευξης
καθοδήγησης του έργου του ΕΙΕΑΔ
στην υποστελέχωση του ΕΙΕΑΔ, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα τόσο απαιτητικό έργο
Συνεπώς, βάσει όσων προηγήθηκαν συμπεραίνει κανείς ότι ο στόχος
επιτεύχθηκε μερικώς.
•

Τακτική και έγκυρη τροφοδότηση
της πολιτείας με δεδομένα και
εκτιμήσεις για τον ορθολογικό
σχεδιασμό
των
πολιτικών
απασχόλησης,
των
προγραμμάτων διά βίου μάθησης
και των λοιπών πολιτικών. Πιο
συγκεκριμένα η ΣΠ στοχεύει στη:

Δεδομένου ότι τα βασικά αποτελέσματα της ΣΠ, παραδόθηκαν 31-122015, δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο για την τροφοδότηση της
πολιτείας με δεδομένα για τον ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών
απασχόλησης, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των
λοιπών πολιτικών ενίσχυσης της καινοτομίας, ούτε η ΣΠ κατάφερε να
συνεισφέρει στην εξεταζόμενη περίοδο στον ορθολογικό
προσανατολισμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας.

•

Συνεπώς, ο στόχος δεν επιτεύχθηκε.

•

•

Συνεισφορά στον ορθολογικό
σχεδιασμό πολιτικών και
προγραμμάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και ενίσχυσης της
καινοτομίας.
Συνεισφορά στην ορθολογικό
προσανατολισμό
του
εργατικού δυναμικού στην
αγορά εργασίας μέσα από
την παραγωγή και ανάλυση
δεδομένων.
Συνεισφορά στον ορθολογικό
προσανατολισμό
των
επιχειρήσεων αναφορικά με
την αγορά εργασίας μέσα
από την παραγωγή και
ανάλυση δεδομένων.

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

7.1.5.2

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Ποια είναι τα βασικότερα επιτεύγματα της παρέμβασης;
Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα επιτεύγματα της συστημικής παρέμβασης είναι περιορισμένα σε
σχέση με τον προσδοκώμενο στόχο που ήταν η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού
παρακολούθησης των τάσεων και χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας για την υποστήριξη του
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σχεδιασμού και υλοποίηση πολιτικών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και
απασχόλησης, καθώς και για τον ορθολογικό προσανατολισμό των εργαζομένων και επιχειρήσεων
στις τάσεις που παρατηρούνται.
Σύμφωνα με τα αξιολογικά πορίσματα, τα βασικότερα επιτεύγματα συνοψίζονται στην:
 παραγωγή των πρώτων εκροών (παραδοτέα) του Μηχανισμού, από το ΕΙΕΑΔ τον Ιούνιο του
2015, που αφορούσαν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΤΑΤ
και το ΠΣ «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας.
 παραγωγή του συνολικού παραδοτέου Διάγνωση των Αναγκών της αγοράς εργασίας, από το
ΕΙΕΑΔ, το Δεκέμβριο του 2015, αξιοποιώντας τις εισροές του Μηχανισμού από τους
Κοινωνικούς Εταίρους (οι οποίοι είχαν αναλάβει τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω
της διεξαγωγής ερευνών) και τις 9 Περιφέρειες που απέστειλαν στοιχεία.
 οριστικοποίηση της μεθοδολογίας του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας, όσον αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, το
Δεκέμβριο του 2015.
Παράλληλα, όπως προέκυψε και από τις πρωτογενείς έρευνες που διεξήχθησαν οι μελέτες που
παραδόθηκαν στην Α’ και Β΄ Φάση υλοποίησης του Μηχανισμού και αφορούσαν στη διάγνωση των
αναγκών της αγοράς εργασίας, δεν περιλαμβάνουν προτάσεις πολιτικής, αλλά παραθέτουν μόνο τα
αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης τα δύο παραδοτέα δεν καταλήγουν σε
συγκεκριμένα συμπεράσματα, αλλά πρέπει να διατρέξει κανείς το περιεχόμενό τους, ώστε σε
επιμέρους ενότητές τους να εντοπίσει τα όποια συμπεράσματα. Το γεγονός αυτό, της οργάνωσης
δηλαδή του περιεχομένου των Παραδοτέων και του τρόπου παρουσίασης των
ευρημάτων/αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αξιοποίησή
τους.

• Σε ποιο βαθμό η συστημική παρέμβαση οδήγησε στη δημιουργία ενός αξιόπιστου κομβικού
σημείου συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων για την αγορά εργασίας;
Στο πλαίσιο της Α’ και Β’ Φάσης υλοποίησης του Μηχανισμού ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μερικώς.
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα των ερευνών, υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στη συγκέντρωση
και ανάλυση των δεδομένων, όπως:
 Το είδος της πληροφορίας που συλλέχθηκε, μέσω των πρωτογενών ερευνών που
εκπονήθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους, δεν κάλυπτε πάντα το εύρος των αναγκών
του ΕΙΕΑΔ σε πληροφόρηση. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του ΕΙΕΑΔ «Στο βαθμό που
αυτές χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και τα χρήματα πηγαίνουν κατευθείαν στους
κοινωνικούς εταίρους, η θεματολογία των ερευνών θα συνεχίσει να προσδιορίζεται από
αυτούς, χωρίς εμείς να μπορούμε να τοποθετηθούμε για τη μεθοδολογία ή τη στόχευση»
 Κάποιες Περιφέρειες παρέδωσαν στοιχεία αμφιβόλου ποιότητας ή κατώτερα αυτών που
ζητούσε ο Μηχανισμός, ενώ κάποιες άλλες δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου, με αποτέλεσμα
να υπάρχει κενό πληροφόρησης
 Η μη προτυποποίηση της διαδικασίας ροής δεδομένων από τους διάφορους φορείς προς το
ΕΙΕΑΔ, επηρέασε τη διασφάλιση της ομαλής ροής των δεδομένων, σε συστηματική βάση και
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σε προσδιορισμένα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας δυσκολίες στη λειτουργία του
Μηχανισμού
 Η μη θεσμοθέτηση του Μηχανισμού, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα του
Δικτύου, δημιούργησε προβλήματα που επηρέασαν τις εισροές του Μηχανισμού
 Υπήρξε ελλιπής στόχευση της επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων, βάσει των
αναγκών των φορέων χάραξης πολιτικής, εξαιτίας κυρίως της ελλιπούς συνεργασίας του
Μηχανισμού με τους φορείς αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουνε στελέχη του ΕΙΕΑΔ,
«Θέλαμε να έχουμε μία καλύτερη στόχευση και αυτό σχετίζεται με το βαθμό που εμείς
γνωρίζουμε τις ανάγκες σε πληροφόρηση του κάθε υπουργείου. Με το Υπ. Εργασίας και την
Υπουργό συζητάμε κάθε μέρα, ωστόσο με τα άλλα υπουργεία δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει
επαφή».
• Επιτεύχθηκε και σε ποιο βαθμό η λειτουργική ολοκλήρωση του συστήματος για τον εντοπισμό
αλλαγών στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών/συστημικών
αδυναμιών;
Όπως προκύπτει από τα αξιολογικά ευρήματα, το σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας δεν ολοκληρώθηκε κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Πέρα από το θεσμικό του
σκέλος, το οποίο δεν υλοποιήθηκε, αν και θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν, απαιτούνταν μεγαλύτερη ωρίμανση όλων των επιμέρους σταδίων ανάπτυξης του
Μηχανισμού, ώστε τα παραγόμενα από αυτόν αποτελέσματα να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση
τόσο του σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης, όσο και της συνέχισης της εφαρμογής πολιτικών που ήδη υλοποιούνται.
Συνεπώς, ο βαθμός επίτευξης της λειτουργικής ολοκλήρωσης του συστήματος διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας κρίνεται πολύ χαμηλός.

• Σε ποιο βαθμό η συστημική παρέμβαση οδήγησε στην ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό ή στην
εισαγωγή μεταρρυθμίσεων των συστημάτων απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης;
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εκροές του Μηχανισμού (παραδοτέα διάγνωσης αναγκών) δεν
αξιοποιήθηκαν κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αυτό γιατί δεν είχε
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές, θα τροφοδοτούσαν τον κεντρικό μηχανισμό
διακυβέρνησης των συστημάτων απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
συμβάλλοντας στη χάραξη κατευθύνσεων των αντίστοιχων πολιτικών. Παράλληλα, υπήρχε ελλιπής
συνεργασία του Μηχανισμού με τα συναρμόδια Υπουργεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι
εκπρόσωποι του ΕΙΕΑΔ, «υπήρχε μία καλή συνεργασία με την Αναπληρώτρια Υπουργό αρμόδια για
την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά δεν υπήρχε καθόλου συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, με το
Υπουργείο Παιδείας η συνεργασία ήταν υποτυπώδης, ενώ δεν υπήρχε κανενός είδους επαφή με το
Υπουργείο Ανάπτυξης». Ταυτόχρονα αναφέρουν πως, «την προηγούμενη προγραμματική περίοδο,
μόνο ο ΟΑΕΔ και αυτός σε ad hoc βάση είχε δείξει ενδιαφέρον για τα στοιχεία του Μηχανισμού,
ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα από το ΕΙΕΑΔ προκειμένου να διαμορφώσει πολιτικές. Το κατά
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πόσο όμως, αυτά που παραδόθηκαν από το ΕΙΕΑΔ αξιοποιήθηκαν από τον ΟΑΕΔ δεν το ξέρει
κανείς.»
Συνεπώς, η συστημική παρέμβαση δεν οδήγησε στην ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό ή στην εισαγωγή
μεταρρυθμίσεων των συστημάτων απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Σε ποιο βαθμό αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του Μηχανισμού για το σχεδιασμό πολιτικών
απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει πολιτικών ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού;
Σύμφωνα με τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥΣΥ) Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της
Παρακολούθησης της Εφαρμογής & Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τα αποτελέσματα της ΣΠ, έχουν αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό
των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (20142020). Εξ’ άλλου, όπως τονίστηκε, αυτό αποτελούσε έναν εκ των προτέρων όρο (μία αιρεσιμότητα ex ante conditionality), καθώς και αυτοδέσμευση, από την εκπλήρωση της οποίας εξαρτώνταν η
πλήρης αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού. Ωστόσο διαφορετική άποψη έχουν οι
εκπρόσωποι του ΕΙΕΑΔ που ρωτήθηκαν, σύμφωνα με τους οποίους «Το σύστημα διάγνωσης
αναγκών δεν χρησιμοποιείται, και είναι μία άποψη με την οποία συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή». Τονίζουν δε, ότι «δεν το βλέπουμε να αντανακλάται στα προγράμματα και στις πολιτικές
που υιοθετούν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία». Όπως αναφέρουν οι προσκλήσεις του ΕΣΠΑ με
αντικείμενο την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την κατάρτιση που έχουν εκδοθεί τη νέα προγραμματική
περίοδο είναι κλειστές και δεν έχουν λάβει υπόψη τους τα αποτελέσματα του Μηχανισμού.
Επισημαίνουν δε, πως επειδή η αγορά εργασίας είναι σε μία δυναμική συνεχών αλλαγών, οι
προσκλήσεις αυτές δεν θα έπρεπε να είναι κλειστές, αλλά ανοικτές και το αντικείμενό τους να
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, βάσει των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού. Τέλος, αναφέρουν πως
πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζονται όπως πχ. η κοινωφελής εργασία, δεν τεκμηριώνονται
όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους σύμφωνα με το σύστημα διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας, αλλά «παρ’ όλα αυτά συνεχίζονται….».
Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, παρά το γεγονός ότι, η ανάπτυξη του συστήματος για τη διάγνωση
των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελούσε επίσης αυτοδέσμευση για την υλοποίηση δράσεων
κατάρτισης στο πλαίσιο των Αξόνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε δική του διάγνωση, αναθέτοντας στους κοινωνικούς εταίρους να
βρούνε το δυναμισμό που έχει η ελληνική οικονομία στους παραγωγικούς κλάδους, αγνοώντας
πλήρως την ύπαρξη του Μηχανισμού.
Από τα όσα προαναφέρθηκαν, είναι προφανές, ότι ο Μηχανισμός, δεν συνέβαλε, στο βαθμό που
αναμενόταν, στο σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και εν γένει πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
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• Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα παρατηρούμενα αποτελέσματα της παρέμβασης;
Όπως προκύπτει από τα αξιολογικά ευρήματα οι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της
παρέμβασης είναι πολλοί, αλλά ο καθένας έχει διαφορετική βαρύτητα. Στη συνέχεια, επιχειρείται
μία πρώτη ταξινόμηση αυτών των παραγόντων, με αύξουσα σειρά σημαντικότητας:
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην ανάλυση της λογικής της παρέμβασης, το Σχέδιο Δράσης της
συστημικής ήταν ατελώς και ελλιπώς διατυπωμένο, όσον αφορά όλες τις παραμέτρους του
(ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει, γενικούς και ειδικούς στόχους, τεκμηρίωση
ενεργειών και δράσεων, εκροές και αποτελέσματα). Ο χαμηλός αυτός βαθμός ωρίμανσης του
Σχεδίου Δράσης, παρ’ ότι αυτό εγκρίθηκε από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε
σημαντικές επιπτώσεις σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του Μηχανισμού και συνεπώς στα
αποτελέσματα που καταγράφηκαν κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο.
-

-

-

-

-

-

Αρχικά φαίνεται να μην έχουν προσδιοριστεί οι ανάγκες των φορέων σχεδιασμού
και άσκησης πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε πληροφόρηση. Κάτι τέτοιο
προϋπέθετε τη διαβούλευση και τη διενέργεια μιας σειράς τεχνικών συναντήσεων
εργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, κάτι όμως που δεν έγινε.
Ως αποτέλεσμα του παραπάνω δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν οι ανάγκες σε
στοιχεία πρωτογενή και δευτερογενή) που έπρεπε να συλλεχθούν, προκειμένου ο
Μηχανισμός να απαντά στις ανάγκες πληροφόρησης των φορέων σχεδιασμού και
άσκησης πολιτικών.
Ο μη σαφής εξ’ αρχής προσδιορισμός του Δικτύου Φορέων, του ρόλου και των
αρμοδιοτήτων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στο σύστημα εισροών και εκροών
του Μηχανισμού, είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρηθούν φαινόμενα κακής
συνεργασίας, ελλιπούς τροφοδότησης του μηχανισμού με στοιχεία και μη
αξιοποίησης των εκροών του
Η μη διαμόρφωση εξ’ αρχής, αλλά εκ των υστέρων του μεθοδολογικού πλαισίου
συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων δεν συνέβαλε στην
ορθολογική στόχευση των κύριων παραδοτέων του μηχανισμού σε ότι αφορά στις
ανάγκες των φορέων χάραξης και υλοποίησης πολιτικών.
Η έλλειψη επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, ρόλος της οποίας θα ήταν να
συμβάλλει στον ορθολογικό σχεδιασμό των εισροών και εκροών του Μηχανισμού.
Οι παραπάνω παράμετροι, είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή και επεξεργασία από
το ΕΙΕΑΔ, ενός μεγάλου όγκου στοιχείων, χωρίς όμως συγκεκριμένη στόχευση στο τι
προσδοκά να εντοπίσει και σε ποια ερωτήματα και με πιο βάθος καλείται να
απαντήσει. Συνέπεια αυτού ήταν η μη αξιοποίηση της πρώτης τουλάχιστον εκροής
(μελέτης) του Μηχανισμού και η άσκηση αρνητικής κριτικής προς το ΕΙΕΑΔ, σε ότι
αφορά τα παραγόμενα προϊόντα, από φορείς της πολιτείας.
Ο μη προσδιορισμός του τρόπου αξιοποίησης των εκροών του Μηχανισμού και της
μετουσίωσης αυτών σε πολιτικές, από τον κεντρικό μηχανισμό διακυβέρνησης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού, αποδυνάμωσε την αποτελεσματικότητα της
συστημικής όσον αφορά στην επίτευξη του βασικού της στόχου.
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 Ο μη ξεκάθαρος ρόλος του ΕΙΕΑΔ, σε ότι αφορά στο έργο των προτάσεων πολιτικής. Όπως
προκύπτει από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, εκεί υπάρχει μία αμφισημία και αυτό γιατί σε όλες
τις διατυπώσεις αναφέρεται ότι πρέπει ο Μηχανισμός να παράγει στοιχεία για πολιτικές.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει εκπρόσωπος του ΕΙΕΑΔ «Αυτό τι ακριβώς σημαίνει; Πολιτικές
ή για τις πολιτικές; Οπότε υπάρχει μία άποψη που λέει απλώς εσείς παράγεται αριθμούς και
μετά θα έρθει κάποιος άλλος να τους κοιτάξει και να σχεδιάσει / διαμορφώσει πολιτικές και η
άλλη άποψη λέει ότι όχι, εσείς δεν θα παράγετε έτσι τα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να
καταλήγετε ή να έχετε υπόψη σας κάποιου είδους πολιτικές». Από την τοποθέτηση που
προηγήθηκε είναι σαφές, ότι ο ρόλος του ΕΙΕΑΔ δεν είναι σαφής, τουλάχιστον ως προς το
σκέλος της διαμόρφωσης προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.
 Η μη θεσμοθέτηση του Μηχανισμού, δημιούργησε προβλήματα που επηρέασαν αφενός τις
εισροές του Μηχανισμού και αφετέρου τον τρόπο μετουσίωσης των εκροών του σε πολιτικές
απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 Η μη ολοκλήρωση της σύστασης και λειτουργίας Περιφερειακών Μηχανισμών διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας ως συνιστωσών του Εθνικού Μηχανισμού διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, δημιούργησε προβλήματα στην τροφοδότηση του
Μηχανισμού με στοιχεία απαραίτητα για την εκτίμηση της περιφερειακής διάστασης των
επιμέρους παραμέτρων που αναλύθηκαν στα 2 παραδοτέα / μελέτες. Παράλληλα, το
ανακόλουθο του προγραμματισμού των περιφερειακών μηχανισμών πριν τη σύσταση του
εθνικού μηχανισμού, δεν επέτρεψε την υιοθέτηση μιας κοινής μεθοδολογίας ώστε να
προκύψουν συγκρίσιμα και εύκολα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.
 Η μη προτυποποίηση της διαδικασίας ροής δεδομένων από τους διάφορους φορείς προς το
ΕΙΕΑΔ., επηρέασε τη διασφάλιση της ομαλής ροής των δεδομένων, σε συστηματική βάση και
σε προσδιορισμένα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας δυσκολίες στη λειτουργία του
Μηχανισμού. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διεξαγωγή των ποιοτικών ερευνών, η μη ομαλή
τροφοδοσία του ΕΙΕΑΔ με στοιχεία οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως πχ. στη
γραφειοκρατική αδράνεια κάποιων φορέων, στο γεγονός ότι κάποιοι φορείς προτιμούν να
μην δίνουν τα στοιχεία τους και να τα κρατούν οι ίδιοι, στο ότι κάποιοι επικαλούνται θέματα
προσωπικών δεδομένων, ενώ άλλοι φορείς το βλέπουν καχύποπτα ή ανταγωνιστικά και άλλοι
επικαλούνται φόρτο εργασίας, κλπ.
 Το μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της
συγκεκριμένης συστημικής παρέμβασης, μέχρι και τη λήξη της εξεταζόμενης προγραμματικής
περιόδου (2015), λειτούργησε αρνητικά ως προς το σκέλος της αποτελεσματικότητας του
Μηχανισμού, αφού δεν υπήρχε χρόνος, τόσο για την σε βάθος επεξεργασία των διαθέσιμων
στοιχείων, όσο και για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του σε πολιτικές.

7.1.6 Αξιολόγηση αποδοτικότητας
7.1.6.1 Πληρότητα και ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού
Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της εξεταζόμενης συστημικής παρέμβασης, δεν υπάρχει συνολικός
προϋπολογισμός για την περίοδο 2007-2013. Μόνο 5 από τις 10 συνολικά ενέργειες που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης είναι κοστολογημένες με συνολικό προϋπολογισμό 715.000,00
€, ενώ οι υπόλοιπες 5 αναφέρεται ότι θα καλυφθούν με ίδιους πόρους, χωρίς όμως να
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διευκρινίζεται το ύψος τους. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή του
προϋπολογισμού ανά ενέργεια, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης:

Ενέργειες

Αρχικός
Προϋπολογισμός
(βάσει Σχεδίου Δράσης)

1. Δημιουργία δικτύου φορέων και επιστημονικής επιτροπής

5.000,00 €

2. Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση
δεικτών και στόχο τον προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και
εκπαιδευτικής διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας

Ίδιοι πόροι

3. Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που
αφορούν το θέμα των δεξιοτήτων

Ίδιοι πόροι

4. Συλλογή-επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τους
κοινωνικούς εταίρους
5.Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες
6. Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό,
επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο
7. Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
8. Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
9. Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών
10. Δράσεις αξιολόγησης
Σύνολο προϋπολογισμού Συστημικής Παρέμβασης:

320.000,00 €
Ίδιοι πόροι
10.000,00 €
Ίδιοι πόροι
350.000,00 €
Ίδιοι πόροι
30.000,00 €
715.000,00 €

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η ενέργεια 5: «Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από
τις περιφέρειες», αν και αναφέρεται ότι θα γίνει με ίδιους πόρους, ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτα
ακριβές, αφού η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά από τις Περιφέρειες (αυτές που
ανταποκρίθηκαν) και σε κάποιες περιπτώσεις χρηματοδοτήθηκε από τα αντίστοιχα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να μην υπάρχει σαφής εικόνα για τον ακριβή προϋπολογισμό
της συστημικής παρέμβασης και συνεπώς να μην μπορεί να αξιολογηθεί η ορθότητα του
σχεδιασμού της.
Σε επίπεδο υλοποίησης :
1. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, εγκρίθηκε η υλοποίηση μίας
Πράξης, που υποβλήθηκε από το ΕΙΕΑΔ συνολικού προϋπολογισμού 40.000 €. Ωστόσο, η εξαιτίας
της παραίτησης του τότε Προέδρου του Ινστιτούτου και της μεσολάβησης ενός μήνα μεταξύ του
ορισμού νέου (Νοέμβριο 2015), η Πράξη δεν προχώρησε, δεδομένου και του πολύ
περιορισμένου χρόνου που θα υπήρχε μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τελικώς, οι δράσεις που
περιλαμβάνονταν στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους, όπως
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αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του ΕΙΕΑΔ, χωρίς όμως να μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της
χρηματοδότησης.
2. Από το ΕΠ ΑΝΑΔ, χρηματοδοτήθηκε μόνο μία Οριζόντια Πράξη "Δράσεις των κοινωνικών εταίρων
για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος
Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας" με κωδικό MIS 520388, η οποία υλοποιήθηκε από
όλους τους δικαιούχους φορείς των κοινωνικών εταίρων στο ΕΠ ΑΝΑΔ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
INEMY ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, ΣΕΤΕ) και ήταν συνολικού προϋπολογισμού 300.000
€. Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο, της εν λόγω Πράξης ήταν ύψους 244.356 €
(ποσοστό απορρόφησης: 81,5%) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ
Αρ.

Τίτλος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠ. ΣΤΗΝ

Έναρξη

Λήξη

ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΕ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
1

Γενική Έρευνα
Εργοδοτών

60.000 €

48.000 €

20/10/2015

31/12/2015

2

Γενική Έρευνα
Εργαζομένων

60.000 €

50.995 €

6/11/2015

31/12/2015

3

Ποιοτική έρευνα
αναγκών δεξιοτήτων
από την Στέγη
Ελληνικής
Βιομηχανίας

30.000 €

28.584 €

16/10/2015

31/12/2015

4

Ποιοτική έρευνα
αναγκών δεξιοτήτων
από το ΙΝΣΕΤΕ

30.000 €

22.538 €

1/12/2015

31/12/2015

5

Ποιοτική έρευνα
αναγκών δεξιοτήτων
από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

30.000 €

26.000 €

1/9/2015

31/12/2015

6

Ποιοτική Έρευνα
αναγκών δεξιοτήτων
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

30.000 €

19.394 €

17/9/2015

31/12/2015

7

Συντονισμός και
επιστημονική
υποστήριξη του έργου

60.000 €

48.845 €

17/9/2015

31/12/2015

Γενικό σύνολο

300.000 €

244.356 €
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3. Οι ενέργειες 8 και 10 του Σχεδίου Δράσης δεν υλοποιήθηκαν.
4. Δεν υπάρχει εικόνα για το ύψος των δαπανών των Περιφερειών που συλλέξανε πρωτογενή
στοιχεία για τις ανάγκες τροφοδότησης του Μηχανισμού με στοιχεία.
Από τα όσα προηγήθηκαν, είναι προφανές ότι η έλλειψη αναλυτικής κοστολόγησης των επιμέρους
ενεργειών της συστημικής, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, καθιστά αδύνατη την
εκτίμηση του βαθμού καταλληλότητας του διαθέσιμου προϋπολογισμού και ορθότητας του
σχεδιασμού του οικονομικού σκέλους της συστημικής παρέμβασης. Σε ότι αφορά στην Πράξη που
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΑΝΑΔ, το κόστος της θεωρείται εύλογο και ρεαλιστικό, λαμβάνοντας
υπόψη τις επικρατούσες τιμές της αγοράς για αντίστοιχα έργα.

7.1.6.2 Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της αποδοτικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Οι προκαθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος;
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι στόχοι της συστημικής παρέμβασης, όπου αυτοί επιτεύχθηκαν,
επιτεύχθηκαν μερικώς, ενώ ο βασικός στόχος που είναι η συνεισφορά του Μηχανισμού στο
σχεδιασμό και χάραξη πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν
γένει ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Από την άλλη
πλευρά, η μόνη Πράξη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΑΝΑΔ, αφορούσε στην εκπόνηση ερευνών
από τους κοινωνικούς εταίρους για την τροφοδότηση του Μηχανισμού με στοιχεία. Δεδομένου
όμως ότι οι έρευνες αυτές, παρά το εύλογο κόστος τους, δεν κάλυπταν απόλυτα τις ανάγκες του
Μηχανισμού σε πληροφορία, θα μπορούσε κανείς να εξάγει το συμπέρασμα πως η συστημική
παρέμβαση θα μπορούσε να επιτύχει αντίστοιχα αποτελέσματα ακόμα και με περιορισμό του
κόστους της συγκεκριμένης Πράξης.

• Σε ποιο βαθμό ήταν κατάλληλος ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της
παρέμβασης;
Με βάση τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών, ο προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης
ήταν επαρκής και κατάλληλος σε επίπεδο σχεδιασμού. Όπως έχει επισημανθεί όμως παραπάνω, η
έλλειψη αναλυτικής κοστολόγησης όλων των επιμέρους ενεργειών που συνέθεταν το Σχέδιο
Δράσης, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, καθιστά αδύνατη την εκτίμηση του βαθμού
καταλληλότητας του διαθέσιμου προϋπολογισμού και ορθότητας του σχεδιασμού του
οικονομικού σκέλους της συστημικής παρέμβασης.
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• Θα μπορούσε μία άλλη παρέμβαση να επιλύσει το πρόβλημα που εντοπίστηκε με
μικρότερο κόστος;
Στο βαθμό που η συστημική παρέμβαση στόχευε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός μόνιμου
μηχανισμού / κεντρικού συστήματος παρακολούθησης των τάσεων και χαρακτηριστικών της αγοράς
εργασίας, ώστε να αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για το σχεδιασμό και
υλοποίηση πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει
πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η απάντηση στο ερώτημα είναι κατηγορηματικά
όχι. Ωστόσο, εάν απομονωθεί μόνο το κόστος της Πράξης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΑΝΑΔ,
και αφορούσε σε έρευνες που εκπονήθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους για την τροφοδότηση
του Μηχανισμού με στοιχεία, θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει την άποψη πως ο
προϋπολογισμός αυτός θα μπορούσε να διατεθεί για την εκπόνηση μας πιο στοχευμένης μελέτης
που θα κάλυπτε περισσότερο τις ανάγκες του Μηχανισμού σε πληροφόρηση.

7.1.7 Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση της παρέμβασης;
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα των ποιοτικών ερευνών που διενεργήθηκαν για τους σκοπούς
της αξιολόγησης της παρούσας συστημικής παρέμβασης, η σημαντικότερη επίπτωση είναι ότι
άνοιξε το δημόσιο διάλογο για το τι σημαίνει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως
επίσης και την αντίληψη για το τι σημαίνει δημόσια επένδυση στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα των εμπλεκόμενων.
Αυτό, έφερε επίσης στο προσκήνιο την ανάγκη για κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη
συναινέσεων με την κοινότητα της εργασίας (εργοδοτών και εργαζομένων), καθώς και την
εμπέδωση της λογικής να σκέφτεται κανείς αποκεντρωμένα και όχι να αποφασίζει κεντρικά το
κράτος για τα επαγγέλματα, μη λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες. Ο Μηχανισμός,
υπήρξε ουσιαστικά η «ραχοκοκαλιά» των αλλαγών μέσα στο σύστημα και έχει ανοίξει συζητήσεις
όπως τι σημαίνει συνεχίζω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ποιες είναι οι
προδιαγραφές για να υλοποιείται σωστά μια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τι
σημαίνει αυτό για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων.

• Υπήρξαν αλλαγές στις πολιτικές για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και
εκπαίδευση;
Την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο δεν υπήρξαν αλλαγές στις πολιτικές για την απασχόληση,
την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που μπορούν να αποδοθούν στη λειτουργία του
Μηχανισμού. Ωστόσο, αναπτύχθηκε και εμπεδώθηκε η λογική στην πολιτική ηγεσία, για την
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αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης
πολιτικών και της υιοθέτησης μιας πιο τεκμηριωμένης στρατηγικής σε αυτούς τους τομείς.

• Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της συστημικής παρέμβασης;
Η παρέμβαση δεν είχε καμία διαρθρωτική επίπτωση την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Ωστόσο,
όπως προκύπτει από τις ποιοτικές έρευνες, σε επίπεδο των υποχρεώσεων, οδηγιών, συστάσεων και
της πίεσης που δέχεται η χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στο 2017 θα υπάρχουν αλλαγές
στο θεσμικό πλαίσιο και αρμοδιοτήτων και ευθυνών και επιπτώσεων και χρηματοδοτικών
εργαλείων. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στις συνεντεύξεις, το Υπουργείο Εργασίας έδινε
πολλά χρήματα (κοινοτικούς πόρους) σε προγράμματα για την ανεργία, και στο εκπαιδευτικό
επίδομα των ανέργων, προκειμένου να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Αυτό, σταδιακά θα
τελειώσει. Με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι όποιοι πόροι θα πρέπει να επενδύονται για
να φέρνουν κέρδος, ή θέσεις εργασίας και όχι να αποτελούν επιδόματα κατάρτισης. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, που όπως λέγεται θα καταλήξει στη διαμόρφωση ενός
μοντέλου, το οποίο θα ενταχθεί και στις επικαιροποιημένες υποχρεώσεις τις χώρας στο πλαίσιο του
μνημονίου, βάσει του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτή η μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018.

• Εντοπίστηκαν μη αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της συστημικής
παρέμβασης;
Δεν εντοπίστηκαν μη αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της εξεταζόμενης συστημικής
παρέμβασης.

7.1.8 Αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της παρέμβασης; / Η παρέμβαση ενίσχυσε τις
υπάρχουσες εθνικές πολιτικές;
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία και κριτική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο
Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, θέλει ακόμη πολύ χρόνο για να
ωριμάσει, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Τα περισσότερα Υπουργεία,
φαίνεται να μην γνωρίζουν για το Μηχανισμό και συνεπώς δεν μπορούν να αντιληφθούν το ρόλο
που αυτός μπορεί να διαδραματίσει σε θέματα διακυβέρνησης.
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Όπως διατυπώνουν στελέχη του ΕΙΕΑΔ, τα χρήματα που προέρχονται από την πρόσθετη
χρηματοδότηση της χώρας από τους πόρους του ΕΚΤ, κατευθύνονται σε πολιτικές ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού, σε τομείς όμως (όπως μετανάστες ή άνεργοι νέοι) που δεν τεκμηριώνονται
ως αναγκαιότητα από τον Μηχανισμό ή τουλάχιστον αυτοί οι τομείς δεν αποτελούν, σύμφωνα με τα
ευρήματα των μελετών που έχουν διεξαχθεί, τομείς πρώτης προτεραιότητας, αφού κάποιοι άλλοι,
δείχνουν να έχουν ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων (όπως για παράδειγμα τα μεγαλύτερα ηλικιακά
άτομα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας). Όπως τονίζουν «Με δεδομένο ότι, οι πόροι της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου είναι σε μεγάλο βαθμό δεσμευμένοι σε συγκεκριμένες
δράσεις, η οποία συμβολή του Μηχανισμού στην αλλαγή στρατηγικών προσανατολισμών στους
τομείς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι περιορισμένη. Άρα εμείς δουλεύουμε για να
δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα προδιαγράψει ενδεχομένως το επόμενο κοινοτικό
πλαίσιο, από το 2020 και μετά. Πρέπει να μπει από τώρα όμως η λογική ότι ο σχεδιασμός θα
βασίζεται σε κάποια ευρήματα».
Παρ’ όλα αυτά, όμως διαφαίνεται πως η συστημική παρέμβαση, συνέβαλε στη διεύρυνση των
δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που αναπτύσσονται στη νέα
προγραμματική περίοδο. Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας, που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και έχει ενταχθεί στην επικαιροποίηση
του 3ου Μνημονίου, ο Μηχανισμός αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πηγή εκροών, δίνοντας
στοιχεία για το πώς θα συνδυαστεί η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, με το ανθρώπινο
κεφάλαιο.

• Υπάρχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης;
Σύμφωνα με τα ευρήματα των πρωτογενών ερευνών, θα υπάρξουν πολλά πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης και την ανάπτυξη του συστήματος διάγνωσης
των αναγκών της αγοράς εργασίας, όσον αφορά συνολικά το σύστημα σχεδιασμού και
υλοποίησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όπως τονίζουν όμως οι ερωτώμενοι
«Τα αποτελέσματα αυτά δεν τα έχουμε δει όμως ακόμη και δεν έχουν φανεί στην κοινωνία».
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7.2 Αξιολόγηση της ΣΠ 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και
Συμβουλευτικής - Συστήματα 4,5 και 6 ΕΣΣΕΕΚΑ»
7.2.1 Σύντομο Ιστορικό της ΣΠ
Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας και προκειμένου να επιτευχθούν
οικονομίες κλίμακας, καθώς και εξορθολογισμός και κυρίως συνοχή μεταξύ των δράσεων στο πεδίο
της Δια Βίου Μάθησης, τον Νοέμβριο του 2011 συγχωνεύτηκαν τρείς φορείς (ΕΟΠΠ, ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΕΠ)
ιδρύοντας τον ΕΟΠΠΕΠ.
Σύμφωνα με το N. 4115 (ΦΕΚ Α’ 30-1-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι
αρμόδιος για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχηση
του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τον Ιούλιο του 2012, ο ΕΟΠΠΕΠ ολοκλήρωσε το νέο του Επιχειρησιακό Σχέδιο στο οποίο
ενσωματώνει έργα των συγχωνευμένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες και τη
συμπληρωματικότητα των απαιτούμενων δράσεων, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μετά από
έγκριση των αρμοδίων τμημάτων της Ε.Ε, ξεκίνησε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
Το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αφορά την πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου μάθησης, την
πιστοποίηση φορέων, επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων και προσόντων του
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και το σχεδιασμό πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

7.2.2 Ανάλυση της λογικής της παρέμβασης
Για την αξιολόγηση της λογικής της Συστημικής Παρέμβασης, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης έλαβε
υπόψη, σαν έγγραφο βάσης, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τις εκθέσεις προόδου,
καθώς και τα αποτελέσματα από τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
Από την κατάρτιση του πίνακα Λογικού Πλαισίου που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
Η λογική της παρέμβασης είναι κατανοητή και αρκετά καθαρή. Εστιάζει κυρίως σε
απαιτήσεις εναρμόνισης της Ελληνικής πραγματικότητας της Δια βίου Μάθησης και
πιστοποίησης Προσόντων με το κανονιστικό πλαίσιο που λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.
-

Όλες οι διαπιστωθείσες Ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους Στόχους.

-

Η στόχευση είναι γενική και χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση.

Οι Δράσεις που έχουν προταθεί και οι Εκροές στις οποίες εξειδικεύονται εκτιμάται
ότι ήταν ικανές να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης, στα
Αναμενόμενα Αποτελέσματα και κατ’ επέκταση, να επιφέρουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται στο υπό αξιολόγηση Σχέδιο
Δράσης, είναι συναφή με τα προτεινόμενα έργα και εκροές..

Στον Πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται ο Πίνακας Λογικού Πλαισίου (Logframe matrix) της
Συστημικής Παρέμβασης:
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Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης – Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Συμβουλευτικής - Συστήματα 4,5 και 6 ΕΣΣΕΕΚΑ

Ανάγκες

Στόχοι
Εναρμόνιση
Ευρωπαϊκό
Νομοθετικό
Κανονιστικό
πλαίσιο

Προσαρμογή
αναβάθμιση
γνώσεων
δεξιοτήτων
ανθρώπινου
δυναμικού
απαιτήσεις
σύγχρονης
κοινωνίας
ανταγωνιστικής
οικονομίας

Δράσεις
με
και

Ι.
Ανάπτυξη
Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων

και

Επαγγελματική
ανέλιξη μέσω του
εμπλουτισμού των
γνώσεων
και
δεξιοτήτων
του
εργατικού
δυναμικού και της
πιστοποίησης των
γνώσεων αυτών

 Ανάπτυξη

Έργο 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του
συνδυαστικού
συστήματος
αντιστοίχησης προσόντων

 Αντιστοίχηση

Έργο 2: Αναλυτικός Σχεδιασμός και
Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων του
Τομέα Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ &
ΑΜ
ΙΙΙ. Πιστοποίηση
Εκροών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Έργο 1: Καθορισμός της μεθοδολογίας
ανάπτυξης & εφαρμογής του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων

Έργο 1: Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ
& ΑΜ

και
των
και
του
στις
μιας

Εκροές

Έργο 3: Πληροφοριακή Υποστήριξη του
Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης
Εκροών
Έργο 4: Δράσεις Δημοσιότητας και
Προβολής για το Νέο Σύστημα
Πιστοποίησης Εκροών
Έργο 5: Υποστήριξη της Εφαρμογής του
νέου Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών
– Υλοποίηση Συστήματος Κινήτρων

Εθνικού

Επιπτώσεις

Πλαισίου

Προσόντων.

Ευρωπαϊκού
Προσόντων.

 Διαμόρφωση
πλαισίου
προσόντων.

Εθνικού
και
Πλαισίου

κανονιστικού
πιστοποίησης

 Ανάληψη
συγκεκριμένων
πιστοποιήσεων από ΕΟΠΠΕΠ.
 Αδειοδότηση
ανεξάρτητων
φορέων πιστοποίησης προσόντων.

Ένταξη στην αγορά
εργασίας μέσω της
τυποποίησης
προσόντων
Μείωση
του
ποσοστού ανεργίας,
μέσω εξειδίκευσης
στελεχών
σε
ειδικότητες που ζητά
η αγορά εργασίας
Αύξηση
βιοτικού
επίπεδου
των
εργαζομένων μέσω
της επαγγελματική
ανέλιξης τους.

 Εφαρμογή συστήματος απονομής
ισοτιμιών
και
καθορισμός
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Έργο 6: Αναμόρφωση των υφιστάμενων
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Εκροές

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Επιπτώσεις

Σχημάτων
Πιστοποίησης
Αρχικής
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
και
Εφαρμογή τους
Έργο 1: Σύστημα Πιστοποίησης Δομών
ΔΒΜ

Διαμόρφωση
ολοκληρωμένης
μεσοπρόθεσμης
στρατηγικής για τη
δια βίου μάθηση

Ανάπτυξη,
προώθηση
και
εφαρμογή
του
Εθνικού
Πλαισίου
Διασφάλισης
Ποιότητας της Διά
Βίου Μάθησης

Σχεδιασμός
και
εισαγωγή
μεταρρυθμίσεων
στα
συστήματα
επαγγελματικής
κατάρτισης

Ενεργός
στήριξη
της διασφάλισης
της ποιότητας της
διά βίου μάθησης
και της διά βίου
συμβουλευτικής

ΙΙ. Πιστοποίηση
Εισροών

Έργο 2: Σύστημα Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

 Στενότερος συντονισμός με το υπό
ανάπτυξη Σύστημα Πιστοποίησης
Εκροών.

 Ταχεία και ευέλικτη ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων
πιστοποίησης
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

V. Αναμόρφωση
Προγραμμάτων
Αρχικής
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

IV.
Συμβουλευτική &
Επαγγελματικός
Προσανατολισμό
ς

Έργο 1: Αναμόρφωση και εκπόνηση
νέων προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ
Έργο
2:
Εκπόνηση
Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής &
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με
σύστημα πιστωτικών μονάδων

Αναβάθμιση
ποιότητας,
εκσυγχρονισμός και αύξηση της
ελκυστικότητας
της
Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης και των
Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής &
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Έργο 1: Ενίσχυση της Παροχής
Υπηρεσιών Δια Βίου Ανάπτυξης
Σταδιοδρομίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Παροχή
εξ
αποστάσεως
συμβουλευτικής υποστήριξης με:

Έργο 2: Ανάπτυξη Μηχανισμών
Δικτύωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών
Δια
Βίου
Συμβουλευτικής
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(ΣΥΕΠ)
Έργο 3: Ενίσχυση του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

VI.

Διασφάλιση

Έργο 1: Συμμετοχή στην ανάπτυξη και
εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου για τη

Ανάπτυξη
πιστοποίησης
σε
προσόντα «υψηλής
ζήτησης» από την
αγορά εργασίας

Αύξηση
του
επίπεδου
της
απασχόλησιμότητας
των νέων

Κινητή μονάδα συμβούλων,
Λειτουργία
συστήματος
τηλεσυμβουλευτικής
/
συμβουλευτικής εξ αποστάσεως
για την κάλυψη των αναγκών του
ευρύτερου πληθυσμού.

Αύξηση
της
ποιότητας δια βίου
συμβουλευτικής και
ενίσχυση της δια
βίου μάθησης.

H υιοθέτηση αρχών ποιότητας, του
π3 , σε ότι αφορά στην πιστοποίηση
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις
Ποιότητας

Εκροές

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

διασφάλιση της ποιότητας στη ΔΒΜ

εισροών, εκροών, καθώς και στη
συμβουλευτική
και
τον
επαγγελματικό προσανατολισμό.

Έργο 2: Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ κατά
ISO 9001:2008

Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ με βάση
το πρότυπο ISO 9001:2008.

Έργο 3: Οργάνωση του ρόλου του
Εθνικού Σημείου Αναφοράς για τη
διασφάλιση της ποιότητας

Ανάπτυξη ΕΟΠΠΕΠ ως Εθνικό Σημείο
Αναφοράς για τα ευρωπαϊκά δίκτυα
EQAVET και ELGPN.

Επιπτώσεις
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7.2.3 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Αφετηριακή βάση για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τον σύμβουλο,
αποτέλεσε ο εγκεκριμένος Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Μάιος
2012) ο οποίος περιλάμβανε οχτώ Άξονες οι οποίοι με την σειρά τους εξειδικεύονταν σε ‘Έργα και
επιμέρους Ενέργειες. Από το σύνολο των προβλεπόμενων αξόνων, οι έξι από αυτούς εντάχθηκαν
προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013.
Για την πληρέστερη κατανόηση του απολογισμού της Συστημικής Παρέμβασης, παρακάτω
αναφέρουμε αναλυτικά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της σε επίπεδο Άξονα και Έργου.

Ι. Για τον Άξονα: «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων»
Ο 1ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα Έργα:

1. Καθορισμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης & εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Το έργο προέβλεπε την διαμόρφωση της μεθοδολογίας προσδιορισμού και ανάπτυξης μαθησιακών
αποτελεσμάτων (learning outcomes), την ανάπτυξη αρχών, κριτηρίων και διαδικασιών ανάπτυξης
και κατάταξης άλλων τίτλων (π.χ. τίτλων μη τυπικής εκπαίδευσης, διεθνών προσόντων κλπ.), την
σύνταξη γενικών όρων και προϋποθέσεων για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων-αιτήσεων για
την κατάταξη τίτλων στο ΕΠΠ, καθώς και την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών.
Το έργο ολοκληρώθηκε στο σύνολο του, όπως φαίνεται και στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα.
Ενέργεια

Προετοιμασία & θεσμοθέτηση
των όρων διαμόρφωσης και
εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων με την έκδοση ΠΔ

Μεθοδολογικός Οδηγός για την
μη τυπική εκπαίδευση και την
άτυπη μάθηση

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Μελέτη για την εξειδίκευση
των όρων διαμόρφωσης και
εφαρμογής του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων

Μελέτη
για
την
εξειδίκευση των όρων
διαμόρφωσης
και
εφαρμογής του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων

Προσχέδιο
Διατάγματος

Προεδρικού

Προσχέδιο
Προεδρικού
Διατάγματος

Προσχέδιο
οδηγού

μεθοδολογικού

Προσχέδιο μεθοδολογικού
οδηγού

Εκπόνηση
οδηγού

μεθοδολογικού

Εκπόνηση μεθοδολογικού
οδηγού

Δημόσια διαβούλευση με
τους κοινωνικούς εταίρους –
οριστικοποίηση
του
μεθοδολογικού οδηγού

Δημόσια διαβούλευση με
τους κοινωνικούς εταίρους
– οριστικοποίηση του
μεθοδολογικού οδηγού

Δημοσιότητα και προβολή

Δημοσιότητα και προβολή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήματος αντιστοίχησης προσόντων
Το έργο περιλάμβανε την εποπτεία και τον συντονισμό της καταγραφής όλων των
τίτλων/προσόντων που έχουν καταταχθεί στο ΕΠΠ στο Μητρώο Προσόντων (Τίτλων Σπουδών), την
δημιουργία οδηγού σύνταξης και υποβολής προτάσεων-αιτήσεων για την κατάταξη τίτλων στο ΕΠΠ
και αντίστοιχο εγχειρίδιο για τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών, και τέλος η καταγραφή
των προσόντων/τίτλων της τυπικής εκπαίδευσης, η ομαδοποίηση και η ανάλυσή τους. Το έργο εκτός
από τις ενέργειες δημοσιότητας και αξιολόγησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Συνδυαστικό
σύστημα
αντιστοίχησης προσόντων

Συνδυαστικό
σύστημα
αντιστοίχησης προσόντων

Εξειδίκευση
περιγραφικών
δεικτών
(Εφαρμογή
του
Συνδυαστικού Συστήματος),

Εξειδίκευση
δεικτών

Εξειδίκευση περιγραφικών
δεικτών

Δημοσιότητα – προβολή,

Ενέργειες Δημοσιότητας –
προβολής ΕΠΠ

-

Επιστημονική και Τεχνική
Υποστήριξη του Έργου,

Επιστημονική και Τεχνική
Υποστήριξη του Έργου,

Έκθεση
Αξιολόγησης

-

Ανάπτυξη του
συστήματος
προσόντων,

συνδυαστικού
αντιστοίχησης

Επιστημονική
και
Υποστήριξη του Έργου,

Τεχνική

Εξωτερική αξιολόγηση

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

περιγραφικών

Εξωτερικής

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

ΙΙ. Για τον Άξονα «Πιστοποίηση Εισροών»
Ο 2ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα Έργα:
1. Σύστημα Πιστοποίησης Δομών ΔΒΜ
Το έργο προέβλεπε τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συστήματος για τη Χορήγηση Γνώμης για τη
συνδρομή των κριτηρίων για την άδεια λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.), καθώς και την υποστήριξη του με ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα για τους
ελέγχους που προβλεπόταν να γίνονται. Τελικά το προϋπάρχον Σύστημα του ΕΚΕΠΙΣ για την
Πιστοποίηση των ΚΕΚ, μετατράπηκε σε διαδικασία αδειοδότησης όσον αφορά τις κτιριολογικές
υποδομές με την εισαγωγή στο Σύστημα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ι, των
Εργαστήριων Ελευθέρων Σπουδών, των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των
Κολλεγίων κλπ.
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Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Σχεδιασμός
και
Υλοποίηση
Συστήματος για τη Χορήγηση
Γνώμης για τη συνδρομή των
κριτηρίων
για
την
άδεια
λειτουργίας
σε
Κέντρα
Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.)

Σύστημα για τη Χορήγηση
Γνώμης για τη συνδρομή
των κριτηρίων για την
άδεια
λειτουργίας
σε
Κέντρα
Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.)

Σύστημα για τη Χορήγηση
Γνώμης για τη συνδρομή
των κριτηρίων για την
άδεια λειτουργίας σε
Κέντρα
Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.)

Αναλυτικός Σχεδιασμός Ενιαίου
Συστήματος Πιστοποίησης και
Ελέγχων Δομών ΔΒΜ

Σύστημα Πιστοποίησης και
Ελέγχων Δομών ΔΒΜ

-

Ανάπτυξη
Πληροφοριακού
Συστήματος Πιστοποίησης και
Ελέγχων Δομών ΔΒΜ

Πληροφοριακό
Σύστημα
Πιστοποίησης και Ελέγχων
Δομών ΔΒΜ

-

Εκπαίδευση στελεχών του ΕΟΠΠΕΠ
στο Σύστημα Πιστοποίησης Δομών
ΔΒΜ

Εκπαίδευση στελεχών του
ΕΟΠΠΕΠ στο Σύστημα
Πιστοποίησης Δομών ΔΒΜ

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

2. Σύστημα Πιστοποίησης επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Η προσπάθεια για την υλοποίηση ενός Συστήματος Πιστοποίησης επαγγελματικών Περιγραμμάτων,
είχε ήδη ξεκινήσει πριν την συγχώνευση των 3 φορέων.
Ο αρμόδιος τότε φορέας (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.), με χρηματοδότηση από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού 2007-2013 είχε αναλάβει την ανάπτυξη και πιστοποίηση 145 επαγγελματικών
περιγραμμάτων.
Τελικά τα επαγγελματικά περιγράμματα αναπτύχθηκαν κατόπιν ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού
από τους κοινωνικούς εταίρους, και πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. και η προσπάθεια αυτή
συνεχίζεται μέχρι σήμερα έχοντας φθάσει σε αριθμό τα 202.
Μετά την συγχώνευση, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ενοποιημένου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβανόταν η
αξιολόγηση του υπάρχοντος Συστήματος και ο Σχεδιασμός ενός Νέου Συστήματος, η πιλοτική
εφαρμογή μετατροπής επαγγελματικού Περιγράμματος σε Πλαίσιο Προγράμματος (επικαιροποίηση
του Επαγγελματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων»), η ανάπτυξη Ηλεκτρονικής
Τράπεζας Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, και τέλος η επικαιροποίηση όλων των υφιστάμενων
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε Επ. Περιγράμματα νέας γενιάς και σχετικά πλαίσια
Προγράμματος. Από το σύνολο των Ενεργειών, υλοποιήθηκε η αξιολόγηση του υφιστάμενου
Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, και η επικαιροποίηση του
Επαγγελματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» (πιλοτική εφαρμογή νέου Συστήματος
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων).
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Βαθμός
επίτευξης

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Μελέτη Αξιολόγησης και
Αναλυτικός
Σχεδιασμός
Νέου
Συστήματος
Πιστοποίησης
Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων & Πιλοτική
Εφαρμογή Μετατροπής Ε.Π.
σε Πλαίσιο Προγράμματος

Μελέτη Αξιολόγησης και
Αναλυτικός Σχεδιασμός Νέου
Συστήματος
Πιστοποίησης
Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων & Πιλοτική
Εφαρμογή Μετατροπής Ε.Π.
σε Πλαίσιο Προγράμματος

Μελέτη Αξιολόγησης και
Αναλυτικός Σχεδιασμός Νέου
Συστήματος
Πιστοποίησης
Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων & Πιλοτική
Εφαρμογή Μετατροπής Ε.Π.
σε Πλαίσιο Προγράμματος

Επικαιροποίηση
Ε.Π.
Εκπαιδευτή Ενηλίκων και
Ανάπτυξη
Σχετικών
Πλαισίων Προγραμμάτων μορφή Σπονδύλων

Επικαιροποιημένο
Ε.Π.
Εκπαιδευτή Ενηλίκων και
σχετικό
Πλαίσιο
Προγράμματος με μορφή
Σπονδύλων

Επικαιροποιημένο
Ε.Π.
Εκπαιδευτή Ενηλίκων και
σχετικό
Πλαίσιο
Προγράμματος με μορφή
Σπονδύλων

Ανάπτυξη
Ηλεκτρονικής
Τράπεζας Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων

Ηλεκτρονική
Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων

Επικαιροποίηση
Υφιστάμενων
Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων & Ανάπτυξη
ΕΠ νέας γενιάς και σχετικών
πλαισίων προγραμμάτων

Επικαιροποίημένα
Επαγγελματικά Περιγράμματα
& Ανάπτυξη ΕΠ νέας γενιάς
και
σχετικών
πλαισίων
προγραμμάτων

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Τράπεζα
-

-

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε
πλήρως/πολύ

ΙΙΙ. Για τον Άξονα «Πιστοποίηση Εκροών»
Ο 3ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα έργα:
1. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ
Για το σχεδιαζόμενο Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ, αναζητήθηκαν διεθνείς
εμπειρογνωμοσύνες και εκπονήθηκαν τα κατάλληλα νομικά κείμενα που θα αποτελούσαν το
θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής τόσο του Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων όσο και
του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων.
Τόσο το Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων όσο και το Σύστημα Αδειοδότησης των Φορέων
Πιστοποίησης Προσόντων, δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να μην έχει εφαρμογή σαν
ολοκληρωμένο Σύστημα, αλλά σε μεμονωμένες πιστοποιήσεις του Συστήματος (π.χ. Εκπαιδευτές
Ενηλίκων, Φύλακες Ιδιωτικής Ασφάλισης).
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Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Καταγραφή των διενεργούμενων
σήμερα
διαδικασιών
πιστοποίησης
/
χορήγησης
επαγγελματικών αδειών

Καταγραφή
των
διενεργούμενων
σήμερα
διαδικασιών πιστοποίησης /
χορήγησης επαγγελματικών
αδειών

Καταγραφή
των
διενεργούμενων σήμερα
διαδικασιών πιστοποίησης
/
χορήγησης
επαγγελματικών αδειών

Αναλυτικός
Συστήματος
Προσόντων

σχεδιασμός
του
Πιστοποίησης

Αναλυτικός σχεδιασμός του
Συστήματος Πιστοποίησης
Προσόντων

Αναλυτικός
σχεδιασμός
του
Συστήματος
Πιστοποίησης Προσόντων

Αναλυτικός
σχεδιασμός
του
Συστήματος Αδειοδότησης των
Φορέων
Πιστοποίησης
Προσόντων

Αναλυτικός σχεδιασμός του
Συστήματος Αδειοδότησης
των Φορέων Πιστοποίησης
Προσόντων

Αναλυτικός
σχεδιασμός
του
Συστήματος
Αδειοδότησης
των
Φορέων
Πιστοποίησης
Προσόντων

Προετοιμασία
Κειμένων

Προσχέδια
Προεδρικών
Διαταγμάτων και Κοινών
υπουργικών Αποφάσεων

Προσχέδια
Προεδρικών
Διαταγμάτων και Κοινών
υπουργικών Αποφάσεων

Εκπαίδευση των στελεχών
του ΕΟΠΠΕΠ στο Σύστημα
Πιστοποίησης Εκροών

-

Κανονιστικών

Εκπαίδευση των στελεχών του
ΕΟΠΠΕΠ
στο
Σύστημα
Πιστοποίησης Εκροών

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

2. Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων του Τομέα Πιστοποίησης Εκροών
ΜΤΕ & ΑΜ
Δεδομένης της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων, το
αντίστοιχο Σύστημα Ελέγχων του Τομέα Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ δεν υλοποιήθηκε.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ελεγκτικές Διαδικασίες και
Εργαλεία

-

Εκπαίδευση
στελεχών
του
ΕΟΠΠΕΠ στο σύστημα Ελέγχων

Εκπαίδευση στελεχών του
ΕΟΠΠΕΠ στο
σύστημα
Ελέγχων

-

Αρχική
Εφαρμογή
Διαδικασιών Ελέγχου

Αρχική
Εφαρμογή
Διαδικασιών Ελέγχου

-

Αναλυτικός
Ελεγκτικών
Εργαλείων

Σχεδιασμός
Διαδικασιών
και

των

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

των

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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3. Πληροφοριακή Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών
Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία νομοθετικού πλαισίου για το Νέο Σύστημα Πιστοποίησης
Εκροών, η μόνη ενέργεια για την Πληροφοριακή Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης
Εκροών που υλοποιήθηκε, αφορούσε την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της
διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Αναβάθμιση
Υφιστάμενων
Εφαρμογών
πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αναβάθμιση Υφιστάμενων
Εφαρμογών
πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αναβάθμιση Υφιστάμενων
Εφαρμογών πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Προσδιορισμός Λειτουργικών και
Τεχνικών Προδιαγραφών του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Πιστοποίησης Εκροών

-

-

Υλοποίηση του Πληροφοριακού
Συστήματος

-

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

4. Δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής για το Νέο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών
Ομοίως, δεν πραγματοποιηθήκαν καθόλου Δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Σχεδιασμός
Δράσεων
Δημοσιότητας και Προβολής

Πλάνο
Δράσεων
Δημοσιότητας και Προβολής

-

Εφαρμογή
Δράσεων
Δημοσιότητας και Προβολής

Εφαρμογή
Δράσεων
Δημοσιότητας και Προβολής

Εφαρμογή
Δημοσιότητας
Προβολής

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Υλοποιηθείσα εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Δράσεων
και

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

5. Υποστήριξη της Εφαρμογής του νέου Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών – Υλοποίηση
Συστήματος Κινήτρων
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Η μόνη ενέργεια υποστήριξης της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και
του Συστήματος Κινήτρων, που υλοποιήθηκε, ήταν η εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της
εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ σε 2 φάσεις: Πιλοτική Εφαρμογή το 2014
με 709 επιτυχόντες και πλήρης εφαρμογή το 2015 με 2.339 επιτυχόντες.

Ενέργεια
Προετοιμασία
Εφαρμογής

Οδικού

Υλοποιηθείσα
εκροή

Αναμενόμενη εκροή
Χάρτη

Οδικός Χάρτης Εφαρμογής

-

Ανάπτυξη Παραδειγματικών Σχημάτων
Πιστοποίησης: Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
προσόντων
«Κοινωνικού
Ενδιαφέροντος» και λοιπών προσόντων
Άμεσης Προτεραιότητας

Σχήματα
Πιστοποίησης
Εκπαιδευτή Ενηλίκων, προσόντων
«Κοινωνικού Ενδιαφέροντος» και
λοιπών
προσόντων
Άμεσης
Προτεραιότητας

Σχήμα
Πιστοποίησης
Εκπαιδευτή
Ενηλίκων

Σχεδιασμός Συστήματος Κινήτρων

Σύστημα Κινήτρων

-

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πιστοποιημένο
Περίγραμμα
Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Πιστοποιημένο
Περίγραμμα
Εκπαιδευτή
Ενηλίκων

Εφαρμογή λοιπών Παραδειγματικών
Σχημάτων
Πιστοποίησης
με
ενεργοποίηση Συστήματος Κινήτρων

Παραδειγματικών
Σχημάτων
Πιστοποίησης με ενεργοποίηση
Συστήματος Κινήτρων

-

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση της
Εφαρμογής του Οδικού Χάρτη & του
Συστήματος Κινήτρων

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση
της Εφαρμογής του Οδικού Χάρτη
& του Συστήματος Κινήτρων

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

6. Αναμόρφωση των υφιστάμενων
Κατάρτισης και Εφαρμογή τους

Σχημάτων

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Πιστοποίησης

Αρχικής

Επαγγελματικής

Για τον εν λόγω έργο του Άξονα, δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ενέργεια.
Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Σχεδιασμός νέων Σχημάτων
Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νέα Σχήματα Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

-

Διενέργεια Πιστοποιήσεων με τα
νέα Σχήματα

Διενέργεια Πιστοποιήσεων με
τα νέα Σχήματα

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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IV. Για τον Άξονα «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Ο 4ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα έργα:

1. Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
Το έργο αναφέρονταν στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης Δια Βίου Ανάπτυξης
Σταδιοδρομίας για Ενήλικες, στην ανάπτυξη συστήματος τηλε-συμβουλευτικής (εξ αποστάσεως με
αξιοποίηση των ΤΠΕ) για την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε
ενήλικες, στη δημιουργία Κινητής Μονάδας (εθνικής εμβέλειας) Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας,
στην παροχή Επιταγών («Voucher») παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής δια βίου ανάπτυξης
σταδιοδρομίας σε ωφελούμενους και στην ανάπτυξη οπτικο-ακουστικού υλικού ευαισθητοποίησης
του γενικού πληθυσμού.
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας
για Ενήλικες, ενώ είχε ενταχθεί σαν χρηματοδοτούμενο έργο στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση», απεντάχθηκε και υλοποιήθηκε με ιδία μέσα σε μικρότερη έκταση (στον λόγο αυτό
οφείλεται η μερική επίτευξη όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα).
Επίσης σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών του ΕΟΠΠΕΠ, οι ενέργειες που δεν υλοποιήθηκαν
στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο θα μεταφερθούν στην τρέχουσα Περίοδο (εκτός της
«επιταγής voucher» η οποία ακυρώθηκε λόγω ενσωμάτωσης της σε άλλα έργα Κατάρτισης –
Συμβουλευτικής).

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ανάπτυξη
και
Λειτουργία
Διαδικτυακής Πύλης Δια Βίου
Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας για
Ενήλικες (Real Game για ενήλικες –
συνέργεια με έργο της Πύλης
Εφήβων)

Ανάπτυξη και Λειτουργία
Διαδικτυακής Πύλης Δια
Βίου
Ανάπτυξης
Σταδιοδρομίας για Ενήλικες

Ανάπτυξη
και
Λειτουργία
Διαδικτυακής
Πύλης
Δια Βίου Ανάπτυξης
Σταδιοδρομίας
για
Ενήλικες

Ανάπτυξη
συστήματος
τηλεσυμβουλευτικής (εξ αποστάσεως
με αξιοποίηση των ΤΠΕ) για την
παροχή υπηρεσιών δια βίου
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε
ενήλικες

Σύστημα
τηλεσυμβουλευτικής για την
παροχή υπηρεσιών δια βίου
συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας σε ενήλικες

-

Δημιουργία Κινητής Μονάδας
(εθνικής εμβέλειας) Δια Βίου
Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας

Κινητή Μονάδα Δια Βίου
Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας

-

Επιταγή («Voucher») παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής δια
βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας

Επιταγές
παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής
δια
βίου
ανάπτυξης
σταδιοδρομίας

-

Βαθμός
επίτευξης
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ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ανάπτυξη οπτικο-ακουστικού
υλικού ευαισθητοποίησης

Οπτικο-ακουστικό υλικό
ευαισθητοποίησης

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε
πλήρως/πολύ

Επιτεύχθηκε μερικώς

2. Ανάπτυξη Μηχανισμών Δικτύωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ)
Το παρόν έργο αποτελούσε μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών με στόχο την αναβάθμιση του
επαγγέλματος του «Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Περιλάμβανε την Μελέτη των
κριτηρίων ποιότητας των δομών ΣΥΕΠ, την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης, εξ
αποστάσεως σύστημα επιμόρφωσης, εκπόνηση Κώδικα δεοντολογίας και ανάπτυξη συστήματος
πιστοποίησης των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι ενέργειες για τους
Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την πιστοποίηση τους, τελικά δεν
υλοποιήθηκαν κατά την εξεταζόμενη Προγραμματική Περίοδο λόγω απουσίας πιστοποιημένου
Επαγγελματικού Περιγράμματος Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Η χρηματοδότηση του Κώδικα Δεοντολογίας πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Μελέτη Τήρησης Κριτηρίων
Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της
εκπαίδευσης
και
αρχικής
κατάρτισης

Μελέτη Τήρησης Κριτηρίων
Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της
εκπαίδευσης
και
αρχικής
κατάρτισης

Μελέτη
Τήρησης
Κριτηρίων Ποιότητας
στις δομές ΣΥΕΠ της
εκπαίδευσης
και
αρχικής κατάρτισης

Ανάπτυξη
Πληροφοριακού
Συστήματος για την υποστήριξη
του Μητρώου Στελεχών ΣΥΕΠ και
του Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων
ΣΥΕΠ

Πληροφοριακό Σύστημα για την
υποστήριξη
του
Μητρώου
Στελεχών ΣΥΕΠ και του Μητρώου
Ιδιωτικών Φορέων ΣΥΕΠ

-

Ανάπτυξη
Συστήματος
και
εκπόνηση
περιεχομένου
προγραμμάτων εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης Στελεχών ΣΥΕΠ

Προγράμματα εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης Στελεχών ΣΥΕΠ

-

Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας επικοινωνίας και
διασύνδεσης
στελεχών
και
φορέων ΣΥΕΠ «ΙΡΙΔΑ» για την
υποστήριξη του Εθνικού Φόρουμ
Δια Βίου ΣΥΕΠ

Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας επικοινωνίας και
διασύνδεσης
στελεχών
και
φορέων ΣΥΕΠ «ΙΡΙΔΑ» για την
υποστήριξη του Εθνικού Φόρουμ
Δια Βίου ΣΥΕΠ

-

Βαθμός
επίτευξης
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας
Παροχής Υπηρεσιών Δια Βίου
ΣΥΕΠ

Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής
Υπηρεσιών Δια Βίου ΣΥΕΠ

Κώδικας Δεοντολογίας
Παροχής Υπηρεσιών
Δια Βίου ΣΥΕΠ

Ανάπτυξη συστήματος συνεχούς
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών Δια
Βίου ΣΥΕΠ

Σύστημα παρακολούθησης και
αξιολόγησης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών Δια
Βίου ΣΥΕΠ

-

Αξιολόγηση
επάρκειας
των
στελεχών ΣΥΕΠ για την ένταξή
τους στο μητρώο Στελεχών ΣΥΕΠ

Αξιολόγηση
επάρκειας
(πιστοποίηση) των στελεχών
ΣΥΕΠ για την ένταξή τους στο
μητρώο Στελεχών ΣΥΕΠ

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε
πλήρως/πολύ

3. Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το εν λόγω έργο αναφέρονταν στην ανάπτυξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους, στην επικαιροποίηση,
ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των εργαλείων ΣΥΕΠ που εκπονήθηκαν από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, στην παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών ΣΥΕΠ με την χρήση ΤΠΕ για την κάλυψη
αναγκών μαθητών απομακρυσμένων περιοχών και άλλων ειδικών ομάδων στόχου και τέλος στην
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων αγωγής σταδιοδρομίας για παιδιά ηλικίας 5-12
ετών, αξιοποιώντας και την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου.
Από τις παραπάνω δράσεις του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι 2 πρώτες ενώ δεν υλοποιήθηκαν οι
δράσεις της παροχής εξ’ αποστάσεων υπηρεσιών ΣΥΕΠ, και οι ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία
αγωγής σταδιοδρομίας. Επισημαίνεται ότι η Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Συμβουλευτικής
εξ΄ αποστάσεως για την κάλυψη αναγκών μαθητών απομακρυσμένων περιοχών και άλλων ειδικών
ομάδων μαθητών, κατέδειξε μια σημαντική τεχνική αβλεψία η οποία δεν έχει επιλυθεί ακόμη και
σήμερα, καθιστώντας αδύνατη την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

Βαθμός
επίτευξης

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη
Συμβουλευτικής
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για εφήβους

Ανάπτυξη εφαρμογών και
ανανέωση περιεχομένου
Πύλης

Ανάπτυξη εφαρμογών και
ανανέωση περιεχομένου
Πύλης

Ενίσχυση της αξιοποίησης των
υπαρχόντων εργαλείων ΣΥΕΠ

Ψηφιοποίηση
και
αυτοματοποίηση μέσω της
Πύλης Εφήβων των τεστ

Ψηφιοποίηση
και
αυτοματοποίηση μέσω της
Πύλης Εφήβων των τεστ
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Ενέργεια

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος
Συμβουλευτικής εξ αποστάσεως
για
την
κάλυψη
αναγκών
μαθητών
απομακρυσμένων
περιοχών και άλλων ειδικών
ομάδων μαθητών

Πιλοτική
Υλοποίηση
Συμβουλευτικής
εξ
αποστάσεως

Πιλοτική
Υλοποίηση
Συμβουλευτικής
εξ
αποστάσεως

Ανάπτυξη
Υποστηρικτικών
Εργαλείων Αγωγής Σταδιοδρομίας
στην Πρωτοβάθμια

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών
Εργαλείων
Αγωγής
Σταδιοδρομίας
στην
Πρωτοβάθμια

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

V. Για τον Άξονα «Αναμόρφωση Προγραμμάτων»
Ο 5ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα έργα:

1. Αναμόρφωση και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ
Για το παρόν έργο δεν έχει υλοποιηθεί καμία ενέργεια λόγω μεταφοράς των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
Υλοποιηθείσα
εκροή

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Προετοιμασία της αναμόρφωσης /
εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών
της ΑΕΚ

Προετοιμασία της αναμόρφωσης /
εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών
της ΑΕΚ

-

Αναμόρφωση
/
εκπόνηση
προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ

Αναμόρφωση
/
εκπόνηση
προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ

-

Τεχνική
υποστήριξη
της
αναμόρφωσης / εκπόνησης των
προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ

Τεχνική
υποστήριξη
της
αναμόρφωσης / εκπόνησης των
προγραμμάτων σπουδών της ΑΕΚ

-

Προβολή και δημοσιότητα
αποτελεσμάτων του έργου

Προβολή και δημοσιότητα
αποτελεσμάτων του έργου

-

των

Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

των

Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

-

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Σελ. 121 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2. Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων
Για το παρόν έργο δεν έχει υλοποιηθεί καμία ενέργεια λόγω μεταφοράς των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Εκπόνηση
Προγραμμάτων
Σπουδών της ΤΕΕ

Προγράμματα Σπουδών της
ΤΕΕ

-

Προβολή και δημοσιότητα του
έργου

Προβολή και δημοσιότητα
του έργου

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

VI. Για τον Άξονα «Διασφάλιση Ποιότητας»
Ο 6ος Άξονας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλάμβανε τα έργα:
1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου για τη διασφάλιση της
ποιότητας στη ΔΒΜ
Το εν λόγω έργο αναφέρονταν στην συμμετοχή του ΕΟΠΠΕΠ στην ανάπτυξη της αρχικής έκδοσης
του Εθνικού Πλαισίου π3 (Ποιότητα Πάντα Παντού) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη ΔΒΜ, στην
Πιλοτική εφαρμογή του, στην σύνταξη της πρώτης αναθεωρημένης έκδοσης του πλαισίου π3 και
του οδηγού εφαρμογής του, στην εφαρμογή του πλαισίου π3 και στην εξωτερική αξιολόγηση και
λήψη σήματος π3. Από τις παραπάνω δράσεις του έργου, πραγματοποιήθηκε μόνο η αρχική έκδοση
του Εθνικού πλαισίου π3

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενεργός
συμμετοχή
στην
ανάπτυξη του πλαισίου π3 για τη
διασφάλιση της ποιότητας της
ΔΒΜ

Ενεργός συμμετοχή στην
ανάπτυξη του πλαισίου π3
για τη διασφάλιση της
ποιότητας της ΔΒΜ

Αποσπασματική
συμμετοχή στην ανάπτυξη
του πλαισίου π3

Εναρμόνιση με το Εθνικό Πλαίσιο
π3

Εναρμόνιση με το Εθνικό
Πλαίσιο π3

-

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2. Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ κατά ISO 9001:2008
Το εν λόγω έργο αναφέρονταν στην αποτύπωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών
λειτουργίας, στην ανάπτυξη τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO
9001:2008, την εκπαίδευση Υπευθύνου Ποιότητας και προσωπικού στην εφαρμογή του ΣΔΠ, την
δοκιμαστική εφαρμογή του ΣΔΠ και τέλος στην Πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση το πρότυπο
ISO 9001:2008. Τελικώς, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας και αρκέστηκε στην Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση
των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ανάπτυξη,
εφαρμογή
και
πιστοποίηση
Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO
9001:2008

Πιστοποιημένο
Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας
σύμφωνα με το Πρότυπο
ISO 9001:2008

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

-

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

3. Οργάνωση του ρόλου του Εθνικού Σημείου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
Το εν λόγω έργο αναφέρονταν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας της Διαδικτυακής Πύλης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και στην ανάπτυξη του περιεχομένου της. Στο συγκεκριμένο έργο
ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ όσον αφορά την Διασφάλιση Ποιότητας
αλλά αυτή παρέμεινε χωρίς συστηματική ενημέρωση του περιεχομένου της για μεγάλο χρονικό
διάστημα (Πχ δεν υπάρχει ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του EQAVET μετά τον Νοέμβριο του
2014, όπως επίσης το τελευταίο ενημερωτικό Δελτίο του EQAVET που παρουσιάζεται στο site είναι
του Δεκεμβρίου του 2013).

Ενέργεια

Ανάπτυξη
μηχανισμού
διασφάλισης της αξιοπιστίας
των δεδομένων για τη
διασφάλιση της ποιότητας
(εισροές, εκροές, ΣυΕΠ)

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Ενίσχυση της λειτουργικότητας
της Διαδικτυακής Πύλης του
ΕΟΠΠΕΠ για την διασφάλιση
ποιότητας
Ανάπτυξη περιεχομένου
Διαδικτυακή Πύλη

στη

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Ανάπτυξη περιεχομένου
στη Διαδικτυακή Πύλη
για τη διασφάλιση της
ποιότητας

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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7.2.4 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 2 του ΕΠANΑΔ, με
βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.2. Ο
έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 2, σε σχέση με την Ανάλυσης SWOT, με τις
νέες ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις κατηγορίες
ενεργειών της συστημικής

•

την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 2, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με το
ΕΣΠΑ καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.

Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
Συνάφειας και το κελί παραμένει λευκό.
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.
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7.2.4.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 2
7.2.4.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 2 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στο αναλυτικό Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του Έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)», γίνεται επαρκής
ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των αναγκών που η συστημική καλείται να
αντιμετωπίσει, των στρατηγικών αξόνων και των κατευθύνσεων της στρατηγικής, ενώ υπάρχει
ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ των αναγκών, των αποτελεσμάτων και κύριων επιδιώξεων, με τους
άξονες του σχεδίου δράσης και τα επιμέρους έργα.
Συνεπώς, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της στρατηγικής της ΣΠ 2, λήφθηκε υπόψη το
Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Συνάφεια της ΣΠ 2 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με 2 πλεονεκτήματα και πιο συγκεκριμένα το «Ενεργοποίηση των
ρυθμίσεων για την ανάπτυξη της πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων (Άρθρο 3,
του Νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση)» και το «Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την
πιστοποίηση στη ΣΕΚ (φορείς, εκπαιδευτές, επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα,
γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες)», καθώς και με 1 ευκαιρία και πιο συγκεκριμένα με την
«Περαιτέρω επέκταση της εφαρμογής συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών
περιγραμμάτων, προγραμμάτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων»

•

μέση συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Καθιέρωση –συστηματοποίηση
θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης- Νόμος 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και με 1 ευκαιρία και πιο
συγκεκριμένα με την «Σαφές και οριοθετημένο πλαίσιο κατευθύνσεων και πολιτικών σε
επίπεδο Ε.Ε. για την ενίσχυση της απασχόλησης»

•

χαμηλή συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Ισχυρή πολιτική βούληση για
την εφαρμογή Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με βάση τη ψήφιση της νέας δανειακής
σύμβασης»

Συνολικά η ΣΠ 2, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έξι (6) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 2
συμβάλει κατά 14 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 17,9%.

Συνάφεια της ΣΠ 2 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 2 έχει:
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•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 1 μειονεκτήματος και πιο συγκεκριμένα
του μειονεκτήματος «Μη ενεργοποίηση του συστήματος πιστοποίησης προσόντων» και στην
αντιμετώπιση 1 απειλής και ειδικότερα την «Μη έγκαιρη προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς»

•

μέση συνάφεια, με 1 μειονέκτημα και ειδικότερα το «Ελλιπής κουλτούρα και όχι
ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) και
φορείς δύναται να συνεισφέρουν στην προώθηση της απασχόλησης»

•

χαμηλή συνάφεια, με 1 μειονέκτημα και ειδικότερα το «Μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης λόγω αρνητικού οικονομικού κλίματος»

Συνολικά η ΣΠ 2, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τέσσερα (4) παρουσιάζουν συνάφεια
(υψηλή ή μεσαία). Στο σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 2
συμβάλει κατά 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 12,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με την ανάλυση SWOT, η ΣΠ2,
έρχεται να καλύψει την εθνική υποχρέωση εναρμόνισης με το κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ
υιοθέτησης ενός συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, να ενισχύσει
τη δια βίου μάθηση, μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, προκειμένου να
καταστήσει πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας, να ενθαρρύνει την αυτόματη αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων και να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες.

7.2.4.1.2

Συνάφεια της ΣΠ 2 με τις Ανάγκες

Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 2 συνεισφέρει
έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με 3 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 5: Ενίσχυση των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του Εργατικού Δυναμικού», την «Ανάγκη 6: Στοχευμένες
δράσεις για την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διατήρηση
της απασχόλησης» και την «Ανάγκη 8: Η κατάρτιση ως κύρια ενεργητική πολιτική για την
προώθηση στην απασχόληση»

•

χαμηλή συνάφεια με 2 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα με την «Ανάγκη 2: Εφαρμογή
στοχευμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την πρόσβαση στην
απασχόληση ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους», και την
«Ανάγκη 3: Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας,
ιδίως με την ανάπτυξη συμπράξεων του ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ ΟΤΑ, ιδιωτικούς φορείς,
κοινωνικούς εταίρους, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη δυνατότητα βελτιωμένης και στοχευμένης
σχεδίασης παρεμβάσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης».
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Συνολικά η ΣΠ 2, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πέντε (5) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία
ή χαμηλή). Στο σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 8 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους
45, ή σε ποσοστό 17,8%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 2, συνεισφέρει
στην κάλυψη 5 επί συνόλου 15 αναγκών. Η μεσαία και χαμηλή συνάφεια, της ΣΠ 2, οφείλεται στο
γεγονός ότι η εφαρμογή της ΣΠ 2, δεν επηρεάζει άμεσα και με αδιαμφισβήτητο τρόπο τις εν λόγω
ανάγκες, αλλά απαιτεί αφενός την θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης εκροών και
αφετέρου την υιοθέτηση πολλαπλών πολιτικών και τη σύμπραξη πολλών φορέων που
εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες.

7.2.4.1.3

Συνάφεια της ΣΠ 2 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 2 συνεισφέρει:
Στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων, έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες και
αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής
σε ενέργειες κατάρτισης» και «Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής σε
ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ», του Γενικού στόχου 1 /
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».

•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την
πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών», του Γενικού στόχου 1 /
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»

Συνολικά, από τα δέκα τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τρία (3) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
μεσαία). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 8 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 42, ή σε ποσοστό 19,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 2, συνεισφέρει σε 1 από τους 4
Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας στην εφαρμογή
μέτρων και πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και
επιχειρήσεων, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης.
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Συνάφεια της ΣΠ 2 με τις κατηγορίες ενεργειών

Από τη μήτρα συνάφειας 12 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση υψηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών έργων της ΣΠ 2 και των ειδικών
στόχων αυτής, όπως αυτοί περιγράφονται στο αναλυτικό Στρατηγικό & Επιχειρησιακό
Σχέδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα τριάντα έξι (36) κελιά
συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του
οριζόντιου Άξονα, τα είκοσι επτά (27) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή).

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Επαγγελματική ανέλιξη μέσω του εμπλουτισμού
των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της πιστοποίησης των γνώσεων
αυτών», καθώς εξυπηρετείται από 9 από τις 12 κατηγορίες έργων με 26 βαθμούς, με
μέγιστη συμβολή τους 36 βαθμούς, ή σε ποσοστό 72,2%.

•

υψηλή επίσης συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Σχεδιασμός και εισαγωγή μεταρρυθμίσεων
στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης», καθώς εξυπηρετείται από 10 από τις 12
κατηγορίες έργων με 23 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 36 βαθμούς, ή σε ποσοστό
63,9%.

•

μεσαία συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκό Νομοθετικό και
Κανονιστικό πλαίσιο», καθώς εξυπηρετείται από 8 από τις 12 κατηγορίες έργων με 16
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 36 βαθμούς, ή σε ποσοστό 44,4%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες έργων που έχουν
προβλεφθεί στο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξυπηρετούν απόλυτα τους
3 στόχους της συστημικής παρέμβασης.

7.2.4.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 2
7.2.4.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 2 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «18) Να προωθηθεί μια προσέγγιση της
εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής», «20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της
αγοράς εργασίας» και «23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο».

•

χαμηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «17) Να εφαρμοστούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής» και «21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της
απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων».

Συνολικά η ΣΠ 2, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
πέντε (5) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των
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κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 8 βαθμούς, με μέγιστη
συμβολή τους 24, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η ΣΠ 2, είναι σε πλήρη συνάφεια
με τις περισσότερες από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, συμβάλλοντας στην
προώθηση της δια βίου μάθησης και στη διασφάλιση της ποιότητας της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης.

7.2.4.2.2

Συνάφεια της ΣΠ 2 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με τους στόχους «Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας
20-64 ετών» και «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού»

Συνολικά η ΣΠ 2, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ 2
συμβάλει κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 16,7%.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της ΣΠ 2 συγκροτούν ένα πλέγμα ενεργειών
οι οποίες συμβάλλουν στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, μέσω της
ενίσχυσης της διά βίου μάθησης, με άμεσο αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κινδύνου
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

7.2.4.2.3

Συνάφεια της ΣΠ 2 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020

Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ» της
Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010

•

μεσαία συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», της Ευρωπαϊκής
προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

•

χαμηλή συνάφεια με τους Στρατηγικούς Στόχους 1: «Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και
της κινητικότητας» και 4: «Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και
του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης», της
Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020
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Συνολικά η ΣΠ 2, από τους τρεις (3) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010, παρουσιάζει (χαμηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 1
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 9, ή σε ποσοστό 11,1%.
Επίσης, η ΣΠ 2, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020, παρουσιάζει (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια με τρεις (3) από αυτούς, συμβάλλοντας
κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020, η ΣΠ 2, είναι σε συμφωνία με αυτές, αφού τα
αποτελέσματά της (πιστοποίηση εκροών) έρχονται να επικυρώσουν την επίτευξη των παραπάνω
στρατηγικών στόχων.

7.2.4.2.4

Συνάφεια της ΣΠ 2 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές 3.2: «Βελτίωση της ικανότητας
προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών
εργασίας» και 3.3: «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης
της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης».

•

χαμηλή συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας».

Συνολικά η ΣΠ 2, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με τρεις (3) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 5 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 2, είναι σε πλήρη συνάφεια με τις περισσότερες από
αυτές, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρήσεων
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, μέσω της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης με αποτέλεσμα την τόνωση της
απασχολησιμότητας των ατόμων με αναβαθμισμένες δεξιότητες.

7.2.4.2.5

Συνάφεια της ΣΠ 2 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 2 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με τους στόχους «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
ετών» και «Μείωση τουλάχιστον κατά 450.000 των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν
να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού».
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Συνολικά η ΣΠ 2, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 2 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 16,7%.

Συμπερασματικά, οι δράσεις της ΣΠ 2 συγκροτούν ένα πλέγμα ενεργειών οι οποίες συμβάλλουν
στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, μέσω της ενίσχυσης της διά βίου
μάθησης, με άμεσο αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.

7.2.4.2.6

Συνάφεια της ΣΠ 2 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 2 συνεισφέρει:
Στη Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Ενίσχυση της δια βίου μάθησης» και
«Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης», του Γενικού στόχου 4: «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος»

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Επένδυση στο μέλλον, προώθηση των
μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου
των βασικών δεξιοτήτων όλων», του Γενικού στόχου 4: «Βελτίωση της ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος» και με τον Ειδικό στόχο «Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς
προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν
ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς», του Γενικού στόχου 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»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας
της εργασίας», του Γενικού στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων
και των επιχειρήσεων» και χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμός και
αναβάθμιση των δομών και των συστημάτων της αγοράς εργασίας για την εξυπηρέτηση του
πολίτη», του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

Στη Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό περιβάλλον, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της
δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών»,
του Γενικού στόχου 12: «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας
δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών»

Συνολικά η ΣΠ 2, συμβάλει σε 3 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
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στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο
των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 207, ή σε ποσοστό
4,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 2, συνεισφέρει σε 5 από τους
17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 2 παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με την
επίτευξη του Γενικού στόχου 4: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικότερα
μέσω της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και της βελτίωσης της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγεται μέσα από την
υλοποίησή της.

7.2.5 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης (Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Μάϊος 2012), δεν περιλάμβανε δείκτες παρακολούθησης εκροών και
αποτελεσμάτων. Η έλλειψη ενός – έστω και υποτυπώδους- τέτοιου συστήματος κατά τον αρχικό
σχεδιασμό για την στοχοθέτηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων, με
καθορισμένες τιμές στόχου, έχει ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση της υλοποίησης της ΣΠ να
παρουσιάζει δυσκολίες στην απεικόνιση και μέτρηση της ποσοτικής εξέλιξης κάθε επιμέρους
παρέμβασης και του βαθμού επίτευξης της στοχοθεσίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο σύμβουλος θα προσεγγίσει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των προβλεπόμενων δράσεων με ποιοτικά –κατά κύριο λόγο- στοιχεία, αξιοποιώντας τα δεδομένα
από τις έρευνες πεδίου αλλά και από λοιπά στοιχεία που συλλέχθηκαν από δευτερογενείς πηγές
πληροφόρησης.

7.2.5.1

Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και τεκμηριώνεται οι στόχοι και ο βαθμός επίτευξης
της στοχοθεσίας ανά έργο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι οι στόχοι της παρέμβασης δεν έχουν
περιγραφεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εξάγονται ωστόσο με έμμεσο τρόπο από
την επιμέρους ανάλυση και τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου της παρέμβασης.

Στόχος

Εναρμόνιση
με
Ευρωπαϊκό
Νομοθετικό
και
Κανονιστικό πλαίσιο

Βαθμός
επίτευξης

Τεκμηρίωση
Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη
διά βίου μάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1-7), συνιστούσε
στα κράτη μέλη να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα
προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων έως το 2010.
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Στόχος

Βαθμός
επίτευξης

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Τεκμηρίωση
Δεδομένου ότι, μόλις το 2010 ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), στους σκοπούς του
οποίου ήταν μεταξύ άλλων και η αντιστοίχηση στο Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων, το τελικό
αποτέλεσμα του Άξονα Ι. της παρέμβασης κρίνεται
επιτυχημένο αν και με μεγάλη καθυστέρηση μια και η τελική
έγκριση από την EQF AG δόθηκε μόλις τον Δεκέμβριο 2015.

Επαγγελματική
ανέλιξη μέσω του
εμπλουτισμού
των
γνώσεων
και
δεξιοτήτων
του
εργατικού δυναμικού
και της πιστοποίησης
των γνώσεων αυτών
Σχεδιασμός
και
εισαγωγή
μεταρρυθμίσεων στα
συστήματα
επαγγελματικής
κατάρτισης
Ενεργός στήριξη της
διασφάλισης
της
ποιότητας της διά
βίου μάθησης και της
διά
βίου
συμβουλευτικής

7.2.5.2

Από τα 6 έργα του Άξονα ΙΙΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΩΝ, 4 δεν
υλοποιήθηκαν καθόλου, 2 έργα παρουσίασαν μόνο ένα πολύ
μικρό ποσοστό υλοποίησης και μάλιστα αποσπασματικά και
χωρίς την απαραίτητη συνεκτικότητα ώστε να επιτευχθεί ο
συνολικός στόχος, και μόνο 1 έργο υλοποιήθηκε πλήρως και
ικανοποιητικά
Έχει υλοποιηθεί μόνο η «πιλοτική» εφαρμογή του σχεδιασμού
και της πιστοποίησης ενός «νέας γενιάς» επαγγελματικού
περιγράμματος, αυτό του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Δεν υλοποιήθηκε καμία παρέμβαση στα Προγράμματα
σπουδών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της
Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Έχει υλοποιηθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό των ενεργειών που
προβλεπόταν με αποτέλεσμα η επίτευξη του συγκεκριμένου
στόχου να μην είναι εφικτή.

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ειδικοί στόχοι της παρέμβασης ως προς:
α) την ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων;
Κατά την υλοποίηση των Έργων του συγκεκριμένου άξονα της παρέμβασης καθορίστηκαν όλες οι
πτυχές που είχαν προδιαγραφεί και πραγματοποιήθηκε η επιδιωκόμενη αντιστοίχηση με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Έτσι θεωρούμε ότι οι στόχοι του άξονα επιτεύχθηκαν πλήρως για
το συγκεκριμένο Άξονα.
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β) Την Πιστοποίηση των Εισροών;
Η υλοποίηση των έργων του συγκεκριμένου άξονα οδήγησε στην επέκταση του Συστήματος
αδειοδότησης Δομών ΔΒΜ αλλά όχι και στην δημιουργία και πιστοποίησης της «νέας γενιάς»
επαγγελματικών περιγραμμάτων. Έτσι θεωρούμε ότι οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν μερικώς.
γ) Την Πιστοποίηση των Εκροών;
Η υλοποίηση των έργων του συγκεκριμένου άξονα πραγματοποιήθηκε μόνο για το στάδιο
προετοιμασίας του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης
Μάθησης χωρίς ποτέ αυτό να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό. Ταυτόχρονα δεν
πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση των υφιστάμενων Σχημάτων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εφαρμογή τους. Έτσι θεωρούμε ότι οι στόχοι του Άξονα
επιτεύχθηκαν ελάχιστα.
δ) την δια Βίου Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας-Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
Για τον συγκεκριμένο άξονα πραγματοποιήθηκε μικρό μέρος των προβλεπόμενων ενεργειών όπως η
ανάπτυξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για εφήβους και για ενήλικες, καθώς και η επικαιροποίηση, ψηφιοποίηση και
αυτοματοποίηση των εργαλείων ΣΥΕΠ. Έτσι θεωρούμε ότι οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν
ελάχιστα.
ε) την αναβάθμιση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των ΣΕΚ;
Για τον συγκεκριμένο άξονα δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ενέργεια, ως εκ τούτου οι στόχοι του
Άξονα δεν επιτεύχθηκαν.
ζ) Διασφάλιση Ποιότητας;
Για τον συγκεκριμένο άξονα πραγματοποιήθηκε μόνο το στάδιο προετοιμασίας του σχήματος π3
καθώς και η οργάνωση του ρόλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σαν Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση
της Ποιότητας. Έτσι θεωρούμε ότι οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν μερικώς.

• Ποιοι είναι οι λόγοι επίτευξης και μη επίτευξης των τεθέντων στόχων;
Μια βασική παράμετρος που επηρέασε οριζόντια όλες τις δράσεις της Συστημικής Παρέμβασης και
συνέβαλε στη μη επίτευξη των στόχων της παρέμβασης, υπήρξε η συγχώνευση των 3 διαφορετικών
φορέων (ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠ & ΕΚΕΠ) και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε στην λειτουργία του
ενοποιημένου πλέον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Προβλήματα που σχετίζονται ενδεικτικά με τον τρόπο
λειτουργίας, διαχείρισης και αντιμετώπισης θεμάτων καθημερινότητας του οργανισμού, θεμάτων
που σχετίζονται με τις αλλαγές και θεσμοθέτηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού,
διαδικασίες λήψης αποφάσεων κλπ. στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου σχήματος.
Παράλληλα με την παραπάνω γενική διαπίστωση, υπήρξαν και ειδικότεροι λόγοι μη επίτευξης των
επιμέρους στόχων της παρέμβασης, ανάλογα με τον άξονα και το παρακολουθούμενο έργο. Έτσι,
από την συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Σελ. 134 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Για τον άξονα ΙΙ. Πιστοποίηση Εισροών:
α) Για την μη επικαιροποίηση των υφιστάμενων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε Επ.
Περιγράμματα νέας γενιάς και σχετικά πλαίσια Προγράμματος: Κατά την πραγματοποίηση
συνεντεύξεων με τα στελέχη του ΕΟΠΠΕΠ, αναφέρθηκε ότι παρουσιάστηκε διάσταση απόψεων σε
επιστημονική βάση μεταξύ των αρμόδιων επιστημόνων αλλά και των stakeholders (κοινωνικοί
εταίροι). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το
περιεχόμενο και την διάρθρωση των «νέας γενιάς» επαγγελματικών Περιγραμμάτων και ως εκ
τούτου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το συγκεκριμένο έργο.

Για τον άξονα ΙΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών:
α) Για το σχεδιαζόμενο Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ: Αναφέρθηκε ότι τα
κανονιστικά κείμενα που προετοιμάστηκαν, δεν θεσμοθετήθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα να μην έχει
εφαρμογή σαν ολοκληρωμένο Σύστημα αλλά μόνο μεμονωμένες πιστοποιήσεις του Συστήματος
(π.χ. Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Φύλακες Ιδιωτικής Ασφάλισης), που είχαν ήδη προβλεφθεί στην
υπάρχουσα νομοθεσία.
β) Για την Αναμόρφωση των υφιστάμενων Σχημάτων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης και την Εφαρμογή τους: Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της έλλειψης αναμόρφωσης των
Προγραμμάτων Σπουδών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητα της Γενικής
Γραμματείας δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην
υπάρχει αντικείμενο προς Πιστοποίηση.

Για τον άξονα ΙV. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός:
α) Για την Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ: Αναφέρθηκε ότι όταν ο ΕΟΠΠΕΠ ήταν έτοιμος προς υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, δεν
δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Διαχειριστική Αρχή.
β) Για την Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Εκτιμάται ότι η αδυναμία
υλοποίησης οφείλεται αφενός σε έλλειψη πόρων για την υλοποίηση των σχετικών έργων από
πλευράς ΕΥΔ, αφετέρου στην Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η οποία έκρινε ότι δεν ήταν ψηλά στην
ιεράρχηση των αναγκών της.

Για τον άξονα V. Αναμόρφωση Προγραμμάτων:
α) Για τα 2 έργα του Άξονα: Δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ενέργεια, λόγω μεταφοράς των
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
από τον Μάιο του 2013.

Για τον άξονα VΙ. Διασφάλιση Ποιότητας:
α) Για τις επακόλουθες δράσεις της αρχικής έκδοσης του Εθνικού Πλαισίου π3 για τη Διασφάλιση
της Ποιότητας στη ΔΒΜ: Η εν λόγω προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη ωριμότητας του
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με τις αναφερόμενες αρχές για το πλαίσιο π3 σε συνδυασμό με την μη
θεσμοθέτηση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας.
β) Για την πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008: Η Διοίκηση του
ΕΟΠΠΕΠ έκρινε ότι η εν λόγω προσπάθεια δεν ήταν αναγκαία μετά την πιστοποίηση της
Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού, στο πλαίσιο της οποίας περιγράφονται εκτενώς θέματα
οργανωτικής διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων, διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και
παρακολούθησης έργων, διαδικασίες προμηθειών, διαδικασίες λήψης αποφάσεων κλπ, και παρά το
γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της διαχειριστικής επάρκειας αφορά μόνο το σκέλος των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.

• Σε ποιο βαθμό η/οι παρέμβαση/εις, οδήγησαν στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα
επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης;
Στο πλαίσιο της παρέμβασης δεν σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν μεταρρυθμίσεις στα συστήματα
επαγγελματικής κατάρτισης, δεδομένου ότι οι ανάλογες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας από τον Μάιο του 2013.
Παράλληλα, στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπήρξε μια
έμμεση βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιλοτική λειτουργία των πιστοποιημένων
επαγγελματικών περιγραμμάτων που αφορούν στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, στους Φύλακες
Ιδιωτικής Ασφάλειας όπως και οι πιστοποιήσεις στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής, βοήθησαν
τα άτομα με τις πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες να εισέλθουν πιο εύκολα στην αγορά
εργασίας και να διαφοροποιηθούν από άλλους υποψηφίους χωρίς την πιστοποιημένη απόδειξη των
γνώσεων και δεξιοτήτων.

• Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα παρατηρούμενα αποτελέσματα;
Οι καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων ήταν:
1. Η δυσκολία επίτευξης κοινού τρόπου λειτουργίας του προσωπικού των 3 φορέων που
συγχωνεύτηκαν.
2. Οι καθυστερήσεις που επήλθαν από τις αλλαγές στην ανώτατη και ανώτερη Διοίκηση του
ΕΟΠΠΕΠ, κατά το διάστημα υλοποίησης της συστημικής παρέμβασης.
3. Ο χαμηλός βαθμός ωρίμανσης μέρος των προβλεπόμενων έργων
4. Έξωθεν πιέσεις από άλλους Φορείς (πχ κοινωνικούς εταίρους) οι οποίοι δεν
ευθυγραμμίζονταν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του οργανισμού
5. Περιορισμένη υποστήριξη και αποφασιστικότητα υλοποίησης μέρους των δράσεων της
Συστημικής Παρέμβασης από την πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου.

• Ήταν κατάλληλες οι δράσεις που αναπτύχθηκαν και ποιος ήταν ο βαθμός κάλυψης των
αναγκών;
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προβλεπόμενες δράσεις ήταν κατάλληλες και ο σχεδιασμός τους
κάλυπτε το σύνολο των σχετικών αναγκών. Οι αποκλίσεις ωστόσο από την επίτευξη των στόχων
οφείλονταν στην υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του προσωπικού του Φορέα που κλήθηκε να
υλοποιήσει το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. Όπως αναφέρθηκε και από στελέχη του ίδιου του
Φορέα ο σχεδιασμός υπήρξε φιλόδοξος και υποεκτιμήθηκαν οι θεσμικές δυσκολίες που
αναπόφευκτα οδήγησε η συγχώνευση των τριών φορέων.
Το προσωπικό του νέου οργανισμού διέθετε διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, αλλά και
διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο υλοποίησης των έργων. Ταυτόχρονα εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό, γεγονός το οποίο επιφόρτισε με
μεγαλύτερο όγκο εργασιών το στελεχιακό δυναμικό του οργανισμού, δημιουργώντας πρόσθετες
δυσκολίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

• Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων και των
επιδιωκόμενων στόχων των παρεμβάσεων;
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων στόχων των
παρεμβάσεων, εντοπίζονται: α) στο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης &
Άτυπης Μάθησης, στο οποίο υλοποιήθηκε μόνο ο σχεδιασμός χωρίς ωστόσο την περαιτέρω
θεσμοθέτησή του, και β) στην μετατροπή των 202 υφιστάμενων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
σε νέας γενιάς Πλαίσια Προσόντων, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκε μόνο η περίπτωση
«Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

• Η στρατηγική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη; Οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι
της παρέμβασης είναι σε συνάφεια με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν διαμορφωθεί
σήμερα στους τομείς της αγοράς εργασίας;
Η αγορά εργασίας στην χώρα μας σήμερα, λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, έχει ως κύριο
χαρακτηριστικό της, την πληθώρα προσφοράς εργατικού δυναμικού για κάθε μια από τις
προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
ενδιαφερομένων για την πλήρωση αυτών των θέσεων. Στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού,
σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει η διαφοροποίηση και η εξειδίκευση των προσόντων και
δεξιοτήτων των ανέργων.
Πέραν όμως από την εξεύρεση εργασίας για τους ενδιαφερόμενους ανέργους, σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει την σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι και η μειωμένη
παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Παραγωγικότητα που εμφανίζεται μειωμένη
εξαιτίας της χρόνιας στρέβλωσης της ελληνικής αγοράς από την μη ευρεία αποδοχή των νέων
γνώσεων, τεχνολογιών και μεθοδολογιών που εμφανίζονται χάρη στην πρόοδο των επιστημών.
Σε αυτά τα σημεία επεμβαίνει η συστημική παρέμβαση, η οποία προσπαθεί να απαντήσει στις
παραπάνω πάντα επίκαιρες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μέσα από την επίτευξη των
στόχων της όπως πχ η εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων που μπορεί
να προσφέρει διαφοροποίηση και εξειδίκευση με σημαντικό και αναγνωρισμένο κύρος, ή η
υποστήριξη των ενεργειών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα εφοδιάζει
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εργαζόμενους και κατ’ επέκταση τις επιχειρήσεις που εργάζονται με νέες γνώσεις, τεχνολογίες ή/και
μεθοδολογίες εργασίας . Έτσι η στρατηγική της παρέμβασης παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρη.

7.2.6 Αξιολόγηση αποδοτικότητας
• Σε ποιο βαθμό ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν κατάλληλος για την υλοποίηση της
παρέμβασης;
Το σύνολο των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
έφθαναν σε προϋπολογισμό ένταξης τα 9.291.462,10 € (4.291.462,10 € και 5.000.000,00 €
αντίστοιχα).
Από το ποσό αυτό, τα 7.763.557,06 € αφορούσαν έργα τα οποία εντάχθηκαν πριν την συγχώνευση
των 3 φορέων και τα υπόλοιπα 1.527.905,04 € αφορούσαν έργα τα οποία εντάχθηκαν μετά την
συγχώνευση.
Η τελική απορρόφηση, έως 13-10-2016 (πληρωμές προς πιστοποίηση στην ΕΕ, όπως προκύπτουν
από τα στοιχεία που διατέθηκαν στον Σύμβουλο από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) έφτασε σε ποσοστό
49,80%.
Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται επιμέρους σε 51,42% τελική απορρόφηση (Πληρωμές προς
πιστοποίηση στην ΕΕ) για την υλοποίηση των έργων από τους 3 φορείς πριν την συγχώνευση και σε
41,57% τελική απορρόφηση από τον ενιαίο πλέον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Είναι προφανώς πως ο χαμηλός βαθμός απορρόφησης είναι άμεσα συνυφασμένος με τον μη
ρεαλιστικό σχεδιασμό της Συστημικής Παρέμβασης αλλά και την υποτίμηση των δυσκολιών που
επέφερε η συγχώνευση των τριών φορέων στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.
Η κατανομή του προϋπολογισμού της Συστημικής Παρέμβασης με βάση τους άξονες του
Επιχειρησιακού Σχεδίου του ενοποιημένου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανά κατηγορία έργων, παρουσιάζεται στο
γράφημα που ακολουθεί:
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• Είναι το κόστος των παρεμβάσεων συναφές με τα αποτελέσματα;
1) Σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων" με
κωδικό MIS 383574 ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ήταν 1.241.157,04 €.
Τελικά απορροφήθηκε το ποσό των 395.723,73 € για το σύνολο των έργων του
συγκεκριμένου άξονα της Συστημικής.
2) Σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση των Πράξεων "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης – ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3"
με κωδικούς MIS 375200, 375201, 375205 ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των 3 Πράξεων
για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, ήταν 286.748,00 €. Τελικά απορροφήθηκε το
ποσό των 239.551,63 €
3) Σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση της Πράξης "Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη
Πολυμέσων)" με κωδικό MIS 296212, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ήταν
965.000,00 €. Τελικά απορροφήθηκε το ποσό των 869.176,00 €.
4) Σύμφωνα με την Ένταξη της Πράξης «Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση
Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης στους
άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6» με κωδικό MIS 296195, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός
της Πράξης ήταν 80.000,00 €. Τελικά απορροφήθηκε το ποσό των 60.885,00 €.
5) Η επέκταση του συστήματος Πιστοποίησης Δομών Δια βίου Μάθησης, έργο του Άξονα ΙΙ.
Πιστοποίηση Εισροών της Συστημικής Παρέμβασης δεν είχε κάποιο εξωτερικό κόστος
αφού υλοποιήθηκε με ιδία μέσα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οπότε η αποδοτικότητα του σε
σχέση με την συγχρηματοδότηση του από κάποιο επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν
μπορεί να εκτιμηθεί.
6) Η υλοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον ρόλο του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας, χρηματοδοτήθηκε απευθείας από ευρωπαϊκά κονδύλια, οπότε
η αποδοτικότητα του σε σχέση με την συγχρηματοδότηση του από κάποιο επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το τελικό ποσό απορρόφησης των έργων της
παρέμβασης είναι συναφές με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

• Οι προκαθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος;
Από τα διαθέσιμα στοιχεία που είχε στην διάθεση του ο Σύμβουλος Αξιολόγησης δεν κατέστη
δυνατή η εκτίμηση του συγκεκριμένου αξιολογικού ερωτήματος.

7.2.7 Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές.
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• Ποιες ήταν οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ΣΠ;
Εξαιτίας της καθυστερημένης χρονικής ολοκλήρωσης των έργων που υλοποιήθηκαν (εντός 2015), σε
συνδυασμό με την μη υλοποίηση σημαντικού μέρους των προβλεπόμενων ενεργειών δεν
παρατηρήθηκαν επιπτώσεις που να αποδίδονται στη συγκεκριμένη συστημική παρέμβαση, κατά
την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο (έως τις 31/12/2015).

• Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;
Δεν παρατηρήθηκε κάποιο μη επιθυμητό αποτέλεσμα από την υλοποίηση της παρέμβασης.
Αντίθετα, ο αξιολογητής θεωρεί ότι όσα επιτεύχθηκαν από την υλοποίηση της παρέμβασης, ήταν
επιθυμητά αποτελέσματα.

• Εντοπίστηκαν μη αναμενόμενα αποτελέσματα;
Δεν παρατηρήθηκε κάποιο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση της παρέμβασης.

• Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;
Από την αξιολόγηση της υλοποίησης της παρέμβασης δεν παρατηρήθηκαν διαρθρωτικές
επιπτώσεις.

7.2.8 Αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας
Η αποσπασματική και περιορισμένη υλοποίηση των ενεργειών της Συστημικής παρέμβασης
περιόρισε την δυνατότητα για την εμφάνιση αποτελεσμάτων που θα έδιναν ισχυρή προστιθέμενη
αξία στις υλοποιηθείσες ενέργειες.
Προστιθέμενη αξία της Συστημικής Παρέμβασης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δυνατότητα της
αύξησης της κινητικότητας των Ελλήνων εργαζομένων σε χώρες της ΕΕ χρησιμοποιώντας σαν
εφόδιο το εγκεκριμένο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με βάση το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους στο κράτος-μέλος προορισμού
και εργασίας τους.
Επίσης μελλοντική προστιθέμενη αξία θα παρουσιάσει η διασύνδεση του Μηχανισμού Διάγνωσης
των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα αποτελέσματα που θα παρουσιάζονται στους
ενδιαφερόμενους εφήβους που συμπληρώνουν τα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων στην
εξειδικευμένη πύλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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7.3 Αξιολόγηση της ΣΠ 3: «Οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση
του ΟΑΕΔ για τη διεύρυνση, την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»
7.3.1 Εισαγωγή
7.3.1.1

Σύγχρονες τάσεις στην ΕΕ για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης

Το σύστημα προώθησης στην Απασχόληση, σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. βιώνει σήμερα
ασφυκτικές πιέσεις λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στις αγορές εργασίας εξαιτίας τόσο
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των άμεσων επιπτώσεων που επέφερε, όσο και των αλλαγών που
έχει επιφέρει η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού λόγω της γήρανσης του παραγωγικού ιστού.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις νέες τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι σύγχρονες πολιτικές για την
προώθηση στην απασχόληση, χτίζοντας στις ενεργητικές πολιτικές (ΑLMP) οφείλουν να μεταβούν
από το μοντέλο της εξασφάλισης των παροχών της ανεργίας σε υπηρεσίες που συμβάλουν
αποτελεσματικά στο σύνολο της πορείας του πολίτη στη παραγωγική διαδικασία.
Αυτό βέβαια συνεπάγεται σημαντική αύξηση του πεδίου δραστηριότητας ενός συστήματος
Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) καθώς, στο ήδη βεβαρυμμένο από την υψηλή ανεργία
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα προστεθούν κι άλλες ομάδες πληθυσμού που παραδοσιακά
δεν αξιοποιούσαν τις υπηρεσίες των ΔΥΑ, τουλάχιστον σε τακτική βάση (πχ. Άεργοι, εργαζόμενοι για
βελτίωση των συνθηκών καριέρας, εργοδότες). Ο παρεμβατικός πλέον ρόλος των νέων μοντέλων
παροχής υπηρεσίας των ΔΥΑ στην Ευρώπη εμπεριέχει την έννοια της καθοδήγησης του «πελάτη»,
είτε αυτός είναι άνεργος, εργαζόμενος ή εργοδότης. Η «καθοδήγηση» θεωρείται καταλύτης για την
επίτευξη της μέγιστης οργανωτικής ανταπόκρισης του συστήματος προώθησης στην απασχόληση.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις για την λειτουργία των ΔΥΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο7 οι δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης:
•

πρέπει να εφαρμόσουν μια πολιτική ενεργοποίησης με βιώσιμα αποτελέσματα

•

πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στη ζήτηση της αγοράς εργασίας

•

πρέπει να επιδιώξουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης

•

πρέπει να αποκτήσουν νέο ρόλο καθοδήγησης

•

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης

•

πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας

•

πρέπει να διαθέτουν την αρμοδιότητα και την ικανότητα να διασφαλίζουν τον ανώτατο
αντίκτυπο της πολιτικής για την αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως του βαθμού αστάθειας
των οικονομικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιστάσεων, αλλά και λόγω αυτής της
αστάθειας."

•

πρέπει να λειτουργούν με ευελιξία

7
Συμβολή των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στη στρατηγική «ΕΕ2020» Έγγραφο στρατηγικής των ΔΥΑ
για το 2020, Κείμενο Θέσης της ΕΕ.
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Σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο θέσεων της Ε.Ε. για τη μετάβαση των ΔΥΑ από γραφειοκρατικούς
οργανισμούς προς πιο ευέλικτες, ανοικτές δομές, προσανατολισμένες στις αγορές και στα δίκτυα,
απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, όσον αφορά τόσο τα επιχειρηματικά μοντέλα, όσο και τη διεύθυνση
και τους επιμέρους τρόπους εργασίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη πολιτικών θα πρέπει να
περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις τους στους μηχανισμούς υλοποίησης πολιτικής.

7.3.1.2

Σύντομο ιστορικό της ΣΠ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αντιλαμβανόμενος τις σύγχρονες τάσεις
στο σύστημα προώθησης στην απασχόληση και προκειμένου να αντιμετωπίσει τόσο ενδογενείς
αδυναμίες (επιχειρησιακές), όσο και εξωγενείς προκλήσεις (οικονομική κρίση, έξαρση του
φαινομένου της ανεργίας, κλπ.), έλαβε την απόφαση να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, κάνοντας
τις απαραίτητες κι ευέλικτες παρεμβάσεις για την λειτουργική του και επιχειρησιακή του
αναβάθμιση, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από
την εφαρμογή των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ).
Η ανάγκη αυτή, της αύξησης του επιπέδου αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αποτελούσε παράλληλα μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές ατζέντες του
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2011-2014, με στόχο τη βελτίωση της
παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση των εμποδίων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από πρόσκληση του ΟΑΕΔ τον Απρίλιο του 2012 (23 – 27/04/ 2012),
πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, στελεχών του ΟΑΕΔ, αρμόδιων στελεχών από τις τρεις Δημόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Σουηδίας, εκπροσώπων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
και εκπροσώπων της Τεχνικής Βοήθειας προς την Ελλάδα (Task Force for Greece), κατά την οποία ο
ΟΑΕΔ έθεσε τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές της αναδιοργάνωσης, βάσει των αναγκών του. Οι
κατευθυντήριες αυτές γραμμές, αποτυπώθηκαν στον Οδικό Χάρτη (roadmap) του Προγράμματος, ο
οποίος οριστικοποιήθηκε στις 22/11/2012 με την συνυπογραφή, από όλα τα προαναφερόμενα
μέρη, «Συμφωνητικού Συνεργασίας», το οποίο περιλάμβανε και το σχήμα Διοίκησης και Διαχείρισης
του έργου της αναδιοργάνωσης.
Ο Οδικός Χάρτης προσδιόρισε οκτώ άξονες στους οποίους όπως διαπιστώθηκε, ο ΟΑΕΔ χρειαζόταν
υποστήριξη. Οι άξονες αυτοί ήταν:
1. Καλύτερη οργανωτική και διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού
2. Ανάπτυξη σχέσεων με τους εργοδότες
3. Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής πύλης που επιτρέπει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης
εργασίας (job portal)
4. Επανασχεδιασμός των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης σύμφωνα με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας
5. Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία
6. Υποστήριξη των νεαρών μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
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7. Επιλογή μοντέλου διοίκησης – βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
8. Ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών.

Μέσω του επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού του μοντέλου, ο ΟΑΕΔ επεδίωκε:


Να σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικότερες πολιτικές καταπολέμησης της
ανεργίας.



Να διευρύνει την ποσότητα και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το
εργατικό δυναμικό της χώρας (ανέργους και εργαζόμενους) και να βελτιώσει την
ποιότητά τους.



Να αυξήσει την εσωτερική του απόδοση, αξιοποιώντας καλύτερα το προσωπικό του και
τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας νέους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης.



Να ενδυναμώσει τον θεσμικό του ρόλο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Στη βάση αυτή, το έργο της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ, χωρίστηκε σε 3 Φάσεις:


Η πρώτη Φάση, αφορούσε στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης αναδιοργάνωσης του
Οργανισμού, βάσει των κατευθύνσεων και αξόνων του Οδικού Χάρτη



Η δεύτερη Φάση, αφορούσε στην υλοποίηση των επιμέρους έργων και ενεργειών που
προβλέπονταν στο Σχέδιο Δράσης και



Η τρίτη Φάση, αφορούσε στην επιχειρησιακή εφαρμογή του νέου λειτουργικού του
μοντέλου του Οργανισμού.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι, η 3η Φάση υλοποίησης του έργου της αναδιοργάνωσης
του Οργανισμού, είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα με τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο επαναπροσδιορισμός του
επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ είναι προϋπόθεση εκπλήρωσης δύο αιρεσιμοτήτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα της αιρεσιμότητας 8.1 «Οι ενεργητικές πολιτικές
για την αγορά εργασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για
την απασχόληση» και της 8.3 «Οι θεσμοί της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται στο
πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Απασχόλησης». Οι εν λόγω αιρεσιμότητες θα πρέπει να
εκπληρωθούν μέχρι 31.12.2016. Τέλος, αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας, στο πλαίσιο του
3ου Πακέτου Χρηματοδοτικής Στήριξης, σύμφωνα με το οποίο «Ανάπτυξη ικανοτήτων.
Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη,
εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά
εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά
ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την
ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ» (Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση
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του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», , παράγραφος 4. Διαρθρωτικές
πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, υποπαράγραφος 4.1 Αγορά
εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο, ΦΕΚ Α’ 94, 14 Αυγούστου 2015).

7.3.2 Ανάλυση λογικής της παρέμβασης
Προκειμένου να αξιολογηθεί η λογική της παρέμβασης, ο Σύμβουλος, βασίστηκε στο υλικό που
διατέθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, καθώς και σε πρόσθετο πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε
στο πλαίσιο ποιοτικών ερευνών με στελέχη του ΟΑΕΔ.

Από την ανάπτυξη της μήτρας της Λογικής της Παρέμβασης (Logical Framework) διαπιστώνεται ότι
το πλέγμα των δράσεων που αποτυπώνονται τόσο στο Επιχειρησιακό πλάνο της Παρέμβασης, όσο
και (επιγραμματικά βέβαια) στα τεχνικά Δελτία των σχετιζόμενων ενταγμένων Πράξεων στο ΕΠ
ΑΝΑΔ 2007-2013, είναι άμεσα συνυφασμένο με την ήδη καταγεγραμμένη στόχευση του οργανισμού
για αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του και κατ’ επέκταση, με τις ανάγκες σε επίπεδο εφαρμογής
της πολιτικής απασχόλησης. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στα κάτωθι:
•

Η λογική της παρέμβασης είναι σε γενικές γραμμές καθαρή και σαφώς διατυπωμένη.

•

Όλες οι διαπιστωθείσες ανάγκες καλύπτονται από τους επιμέρους στόχους.

•

Ο κάθε στόχος συνάδει με τις ευρύτερες πολιτικές κατευθύνσεις για τη απασχόληση τόσο σε
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Οι δράσεις που προτείνονται αποτελούν προϊόν ενδελεχούς επιχειρησιακής ανάλυσης και
συνδέονται με επιδιωκόμενα αποτελέσματα

•

Οι δράσεις που προτείνονται εκτιμάται ότι δύναται να οδηγήσουν σε συστημικά οφέλη
επαρκώς και αναλυτικά καταγεγραμμένα τα οποία συνδέονται με την ειδική στοχοθεσία της
συστημικής παρέμβασης.

•

Όλες οι αναμενόμενες εκροές του επιχειρησιακού σχεδιασμού έχουν αναλυτικώς
προσδιοριστεί και ποσοτικοποιηθεί.

•

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αναφέρονται στον πίνακα λογικού πλαισίου αποτελούν
εκτίμηση του αξιολογητή, καθώς στην πλειοψηφία τους δεν είναι σαφώς διατυπωμένα στο
εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Τα αποτελέσματα αυτά –εφόσον ταυτίζονται με τις θέσεις της
ομάδας εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης- είναι συναφή με τους στόχους και τις
προβλεπόμενες δράσεις (έργα).

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης (intervention logic) της ΣΠ,
στην οποία βασίστηκαν και τα ανωτέρω συμπεράσματα.
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Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ για τη
διεύρυνση, την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ανάγκες

Ανάγκη 1: Στοχευμένα
προγράμματα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης,
κυρίως στην κατεύθυνση των
πολιτικών δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας

Ανάγκη 2: Εφαρμογή
στοχευμένων προγραμμάτων
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, για την
πρόσβαση στην απασχόληση
ομάδων του πληθυσμού που
πλήττονται περισσότερο από
την ανεργία, παρέχοντας
ταυτόχρονα εξατομικευμένη
υποστήριξη στους
ωφελούμενους.
Ανάγκη 5 (ΕΠ ΑΝΑΔ).
Συγκρότηση των αναγκαίων,
ικανών και αποτελεσματικών
συνεργιών και διασυνδέσεων
των Δημόσιων Υπηρεσιών
Απασχόλησης (ΔΥΑ) με τις
υπηρεσίες κοινωνικής

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

α) Προσδιορισμός
φορέων

Προσδιορισμός των φορέων
και παρουσίαση Ενδεικτικά,
φορέων και ενώσεις των
κοινωνικών εταιρών,
φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, φορείς του
εθελοντικού τομέα και των
ΜΚΟ, φορείς του ιδιωτικού
τομέα κ.λπ.

β) Προσδιορισμός
πεδίων συμπράξεων

Καταγραφή και παρουσίαση
των Πολιτικών, σύζευξη
προσφοράς/ζήτησης
εργασίας, τοποθετήσεις
εργασίας, συμβουλευτική
εργασίας, επαγγελματικός
προσανατολισμός

Αναβάθμιση των σχέσεων με τους
εργοδότες

γ) Προσδιορισμός
επιπέδου συμπράξεων

Μελέτη για την εφαρμογή σε
κεντρικό / περιφερειακό/
τοπικό, κλαδικό κλπ.

Περαιτέρω αναβάθμιση της οργάνωσης
και λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας σε κεντρικό – περιφερειακό

δ) Προσδιορισμός
θεσμικών τύπων και
μεθόδων συμπράξεων

Προσδιορισμός των
προγραμματικών
συμβάσεων, για τις
αναγκαίες θεσμικές και



Βελτίωση της γνώσης για την αγορά
εργασίας



Αύξηση της αποτελεσματικότητας
και της ποιότητας της διαδικασίας
σύζευξης προσφοράς και ζήτησης
εργασίας



Ανάπτυξη του προσανατολισμού
του ΟΑΕΔ προς τις εργοδοτικές
ανάγκες

Έργο 1: Σχέδιο
δράσης για τη
συνεργασία /
ανάθεση δράσεων
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης σε
άλλους φορείς

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

Ωρίμανση και
προσδιορισμός σαφούς
πεδίου εφαρμογής
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε άλλους
φορείς
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Ανάγκες
προστασίας, τους ελεγκτικούς
φορείς της αγοράς εργασίας,
αλλά και προώθηση
συνεργασιών με τις δομές και
τους φορείς που
συμμετέχουν στην προώθηση
της απασχόλησης.

Ανάγκη 5: Ενίσχυση των
δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του Εργατικού
Δυναμικού.

Ανάγκη 7: Ενδυνάμωση της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού και καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας.

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

και τοπικό επίπεδο



Περαιτέρω
ανάπτυξη
της
διαδικτυακής πύλης ως συστήματος
που υποστηρίζει τις δραστηριότητες
του ΟΑΕΔ ως προς την τοποθέτηση
σε θέσεις εργασίας καθώς και τις
δραστηριότητες
ατομικής
αναζήτησης
εργασίας
και
δημοσίευσης
κενών
θέσεων
εργασίας
Παροχή μιας αποτελεσματικής
δομής που θα επιτρέπει στους
εργοδότες να ενημερώνουν τους
αντίστοιχους αναζητούντες εργασία
σχετικά με τις κενές θέσεις
εργασίας που διαθέτουν

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

διοικητικές ρυθμίσεις κλπ.

ε) αναλυτικό Σχέδιο
Δράσης και Εφαρμογής



Αναμενόμενα
αποτελέσματα

, ανά πεδίο πολιτικών,
χρονικό προγραμματισμό,
πηγές χρηματοδότησης,
συμπράττοντες φορείς,
μεθοδολογία / τρόπος
λειτουργίας κάθε σύμπραξης
και με βάση συγκεκριμένες
αναγκαίες θεσμικές /
διοικητικές ρυθμίσεις

Εκπόνηση μελέτης
εφαρμογής για την
οριστικοποίηση των
προδιαγραφών του
έργου
Εκπόνηση μελέτης
ασφάλειας
Έργο 2: Ανάπτυξη και
λειτουργία
"Διαδικτυακής
Πύλης" Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας

Αναβάθμιση
Διαδικτυακής Πύλης
Ανάπτυξη
Διαδικτυακής
Εφαρμογής Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας και
διασύνδεσης με ΟΠΣΟΑΕΔ

Αναβάθμιση της
Διαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕΔ και Ανάπτυξη της νέας
Διαδικτυακής Εφαρμογής
Σύζευξης Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας

Περιγραφή
μεθοδολογίας για την
αναβάθμιση και
ανάπτυξη της
διαδικτυακής
εφαρμογής για την
διαδικτυακή σύζευξη
προσφοράς-ζήτησης
εργασίας.

Αναδιοργάνωση
περιεχόμενου της
πύλης
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

Υλοποίηση των
απαιτούμενων ενεργειών για
τη θέση σε παραγωγική
λειτουργία της
αναβαθμισμένης
Διαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕΔ

Τεκμηρίωση της
αντίληψης και
κατανόηση των ειδικών
χαρακτηριστικών και
απαιτήσεων της
αναβάθμισης και της
ανάπτυξης της
διαδικτυακής
εφαρμογής και του
ευρύτερου
περιβάλλοντος του
έργου

Καταγραφή των
σημαντικότερων
προβληματικών σημείων

Προσδιορισμός των
αναγκαίων πεδίων
παρέμβασης και των

Μετάπτωση στοιχείων
ανέργων, εργοδοτών,
θέσεων εργασίας
Εκτέλεση δοκιμών
αποδοχής.
Εκπαίδευση
εσωτερικών χρηστών
και διαχειριστών
συστήματος
Οργάνωση και
λειτουργία ομάδας
Help Desk
Πιλοτική λειτουργία
της πύλης
Ενέργειες
δημοσιότητας της
πύλης και της
εφαρμογής Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας
Θέση σε παραγωγική
λειτουργία της
Διαδικτυακής Πύλης
και της εφαρμογής
Σύζευξης Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας
Να καταστούν Κέντρα αποτελεσματικής
παροχής υπηρεσιών στους δυνητικούς

Έργο3: Μελέτη
διερεύνησης του
τρόπου διοικητικής

Αποτύπωση
υφιστάμενης

Σελ. 147 από 361

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι
ωφελούμενους

Δράσεις
και λειτουργικής
αποκέντρωσης των
ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ και
οργάνωση της
αποκεντρωμένης
λειτουργίας τους

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες Εκροές
κατάστασης

στην λειτουργία των ΚΠΑ 2,
διοικητικές διαδικασίες
Συσχέτιση με λοιπές μελέτες
βελτίωσης του σχεδιασμού
και της υλοποίησης των
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, καθώς και της
προσαρμοστικότητας
επιχειρήσεων και
εργαζομένων

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
επιμέρους ενεργειών,
για την συστηματική
αποκέντρωση της
λειτουργίας των ΚΠΑ2
του ΟΑΕΔ

Συσχέτιση με προβλέψεις
στο ν. 3852/2010
(Καλλικράτης) για νέες
αρμοδιότητες περιφερειών
και ΟΤΑ

Ανάγκη 3: Εκσυγχρονισμός
και ενίσχυση των θεσμικών
οργάνων της αγοράς
εργασίας, ιδίως με την
ανάπτυξη συμπράξεων του
ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ
ΟΤΑ, ιδιωτικούς φορείς,
κοινωνικούς εταίρους,
Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη
δυνατότητα βελτιωμένης και
στοχευμένης σχεδίασης
παρεμβάσεων ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.

Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ που
μπορούν να εκτελεστούν και
από περιφέρειες ή ΟΤΑ, π.χ.
εγγραφή ανέργων

Δικτύωση των ΔΥΑ

Καταγραφή και μελέτη
των αρμοδιοτήτων του
ΟΑΕΔ

Δυνατότητα / Σκοπιμότητα
συνεργασίας με ΕΕΤΑΑ,
ΚΕΔΚΕ, κ.λπ.
Έμφαση στην
αποκεντρωμένη λειτουργία
των ΚΠΑ 2 και τις αντίστοιχες
συνεργασίες στα πεδία:


Σύζευξη προσφοράς &
σύζευξης της αγοράς
εργασίας ενεργητικών
πολιτικών
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

απασχόλησης,
συμπράξεις
και
συνεργασίες
με
συλλογικούς και άλλους
φορείς του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα
απασχόληση ανέργων
και

Παρεμβάσεις
για
επιχειρήσεις
και
εργαζομένους.
Προσδιορισμός τρόπων και
μεθόδων εφαρμογής των
παρεμβάσεων

Αναβάθμιση του δικτύου των Δημοσίων
Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΚΠΑ) για την

Προσδιορισμός των
απαραίτητων θεσμικών,
διοικητικών κ.λπ. ρυθμίσεων


Επαναπροσδιορισμός
του
Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ



Να διασφαλιστεί ότι η χρήση των
οργανωτικών πόρων θα είναι
αποτελεσματική
και
θα
επικεντρώνεται στα καθορισμένα
καθήκοντα





Να αξιοποιηθούν εναλλακτικά
μοντέλα παροχής υπηρεσιών του
ιδιωτικού τομέα
Να καθοριστούν κριτήρια επιτυχίας
σε
μακροεπίπεδο
οργάνωσης,

Έργο 4: Α' φάση του
προγράμματος για
τον
επαναπροσδιορισμό
του επιχειρησιακού
μοντέλου του ΟΑΕΔ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του
Προγράμματος
«Επαναπροσδιορισμού
του Επιχειρησιακού
Μοντέλου του ΟΑΕΔ»

Καθορισμός στρατηγικών
στόχων του ΟΑΕΔ και του
προγράμματος
επαναπροσδιορισμού του
επιχειρησιακού μοντέλου
του ΟΑΕΔ»
Σχεδιασμός των Κρίσιμων
Δεικτών Αποδοτικότητας του
Οργανισμού

9 Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

Υλοποίηση της Α ΄Φάσης
του σχεδίου Δράσης για
τον επαναπροσδιορισμό
του μοντέλου του ΟΑΕΔ

Προσδιορισμός επιμέρους
έργων και δραστηριοτήτων
αναδιάρθρωσης
Διερεύνηση διεθνών
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

επίπεδο μεμονωμένης μονάδας,
μικροεπίπεδο γραφείου.

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

βέλτιστων πρακτικών

1 Επικοινωνιακό σχέδιο
δράσης

Κατάρτιση και εφαρμογή
αναλυτικού πλαισίου
επικοινωνίας
Διαχείριση και
παρακολούθηση του
προγράμματος

1 Σχέδιο Δράσης

2 εκδηλώσεις
(ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

Έργο 5: Υλοποίηση
του οργανωτικού
ανασχεδιασμού και
του
επαναπροσδιορισμού
του επιχειρησιακού
μοντέλου του ΟΑΕΔ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΡΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κατάρτιση αναλυτικού
χρονοδιαγράμματος,
προγράμματος απαιτήσεων
σε πόρους και πλάνου
βελτιώσεων

Ενημέρωση πιλοτικών ΚΠΑ
και πιλοτικών ΕΠΑΣ

Χαρτογράφηση και
ανασχεδιασμός κυριότερων
διαδικασιών

Δυνατότητα εφαρμογής
στρατηγικών και
πολιτικών του
Οργανισμού
Δυνατότητα ελέγχου
εκτέλεσης διαδικασιών
Συνεχή βελτίωση
ποιότητας, κόστους και
χρόνου διαδικασιών
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Προσαρμογή
οργανογράμματος Κεντρικών
Υπηρεσιών και
Περιφερειακών
Διευθύνσεων, και
δημιουργία περιγραφών
θέσεων (Job Descriptions)

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
Καλύτερη κατανομή και
διαχείριση πόρων του
Οργανισμού
Εξασφάλιση βέλτιστου
βαθμού κεντροποίησης
υπηρεσιών
Εξορθολογισμός των
αρμοδιοτήτων των
διαφόρων δομών

Αναθεώρηση
υπευθυνοτήτων και
επιπέδων λήψης απόφασης

Εξορθολογισμός
εγκριτικών ορίων και
αρμοδιοτήτων των
διαφόρων δομών
Μείωση γραφειοκρατίας
Αποσυμφόρηση
διαδικασίας ενστάσεων
και παραπόνων

Αναθεώρηση του
συστήματος κατανομής
ελέγχων

Καλύτερος έλεγχος της
δραστηριότητας του
Οργανισμού/ των
προγραμμάτων

Δημιουργία Call Center και
εσωτερικού Help Desk

Μείωση επισκέψεων σε
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
τόσο αναζητούντων
εργασία όσο και
εργοδοτών

Σχεδιασμός συστήματος
στοχοθέτησης, αξιολόγησης
και διαχείρισης της
απόδοσης

Βελτίωση της
παρακολούθησης της
απόδοσης
Άμεση σύνδεση ρόλων
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
και υπευθυνοτήτων με
την επίτευξη ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων
Κωδικοποίηση γνώσης

Σχεδιασμός διαδικασιών
πληροφόρησης (intranet,
forum, FAQ, manuals κ.λπ.)

Ομογενοποίηση
διαδικασιών
Διάχυση γνώσης σε όλα
τα στελέχη
Καλύτερη εσωτερική
επικοινωνία
Αξιολόγηση νέας
διαδικασίας σχεδιασμού
ΕΠΑ

Πιλοτική υλοποίηση νέων
διαδικασιών

Άντληση πολύτιμης
γνώσης για την
εφαρμογή της νέας
διαδικασίας
Συστηματική διαχείριση
ανθρωπίνου δυναμικού
οργανισμού

Εφαρμογή σχεδίου
ανάπτυξης εργαζομένων

Προετοιμασία του
οργανισμού για ομαλή
κάλυψη κενών θέσεων
σε περίπτωση
αποχώρησης στελεχών

Εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης της απόδοσης
για ΚΠΑ, συμβούλους,

Βελτίωση της
παρακολούθησης της
απόδοσης
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα
ελεγκτές και Κεντρικές
Διευθύνσεις

Ανασχεδιασμός
οργανωτικού μοντέλου ΚΠΑ
και επανακαθορισμός
υπευθυνοτήτων

Στοχοθέτηση και
παρακολούθηση απόδοσης
ΚΠΑ

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
Άμεση σύνδεση ρόλων
και υπευθυνοτήτων με
την επίτευξη ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων
Βελτίωση των
υπηρεσιών που
παρέχονται από τα ΚΠΑ
Βελτίωση διανομής
αρμοδιοτήτων μεταξύ
Κεντρικής Υπηρεσίας και
ΚΠΑ
Δημιουργία πλαισίου
συνολικής
παρακολούθησης και
αξιολόγησης
δραστηριότητας ΚΠΑ
βάσει των στόχων του
Οργανισμού
Δυνατότητα εσωτερικού
benchmarking

Πλήρης υλοποίηση νέων
διαδικασιών

Αξιοποίηση της γνώσης
που αποκτήθηκε κατά
την πιλοτική εφαρμογή
της νέας διαδικασίας
σχεδιασμού ΕΠΑ
Αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του ΟΠΣ
και του Portal

Στοχοθέτηση και
παρακολούθηση απόδοσης

Δημιουργία πλαισίου
συνολικής
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα
για όλα τα ΚΠΑ

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
παρακολούθησης και
αξιολόγησης
δραστηριότητας ΚΠΑ
Δυνατότητα
μεταλαμπάδευσης των
στόχων του οργανισμού
στα ΚΠΑ
Δυνατότητα εσωτερικού
benchmarking

Βελτίωση διαδικασίας
σχεδιασμού ΕΠΑ



Αναδιοργάνωση της λειτουργίας
του Οργανισμού για την ενίσχυση
της
διοικητικής
αποτελεσματικότητας του και τη
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών του.



Υλοποίηση του νέου οργανωτικού
μοντέλου



Ανάπτυξη των ΕΠΑΣ μαθητείας του
ΟΑΕΔ



Επαναπροσδιορισμός
των
επιχειρησιακών διαδικασιών του

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

Έρευνες και μετρήσεις
ικανοποίησης και
αποτελεσματικότητας

Επικοινωνία με εργοδότες

Σχεδιασμός και εκτέλεση
ΕΠΑ στοχευμένων στις
ανάγκες της αγοράς
Παρακολούθηση και
αξιολόγηση εκτέλεσης
ΕΠΑ
Βελτίωση της αντίληψης
των αναγκών των
εργοδοτών
Συστηματική
επικοινωνία με τους
εργοδότες
Ενημέρωση εργοδοτών
για τις υπηρεσίες που
μπορεί να τους παρέχει
ο ΟΑΕΔ
Διαχείριση σχέσεων με
εργοδότες από
συγκεκριμένους
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

ΟΑΕΔ μετά την εφαρμογή τεχνικών
λιτής διοίκησης ή παρεμφερούς
τύπου διοίκησης.

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
λειτουργούς

Επανασύσταση και
θεσμοθέτηση ρόλου
Εργασιακών Συμβούλων στα
πιλοτικά ΚΠΑ – Παροχή
υπηρεσιών προς
αναζητούντες εργασία

Επανασύσταση
Εργασιακών Συμβούλων
με τα κατάλληλα
εργαλεία ώστε να
βελτιώσουν την
αποδοτικότητά τους και
τις υπηρεσίες που
παρέχουν
Έμφαση στην σύζευξη
και την εξυπηρέτηση
των αναζητούντων
εργασία
Ανάπτυξη και διατήρηση
σχέσεων με εργοδότες

Εφαρμογή νέου μοντέλου
λειτουργίας στα Πιλοτικά
ΚΠΑ

Ενίσχυση εξωστρέφειας
και κατανόησης
αναγκών σε τοπικό
επίπεδο
Στενότερη συνεργασία
με περισσότερες
ιδιωτικές εταιρείες
εύρεσης εργασίας

Ενίσχυση Συμπράξεων

Συστηματική διαχείριση
της συνεργασίας με
ιδιωτικές εταιρείες
Καλύτερη κατανόηση
των δυνητικών
ευκαιριών για
συμπράξεις με λοιπούς
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
φορείς

Εφαρμογή συμπράξεων με
τρίτους φορείς

Σχεδιασμός και υλοποίηση
εξειδικευμένων δράσεων σε
κλαδικό ή τοπικό επίπεδο

Προσαρμογή θεσμών
και υπογραφή
συμφωνιών ώστε να
ενεργοποιηθούν πλήρως
οι δυνατότητες των
συμπράξεων
Καλύτερη
παρακολούθηση της
εκτέλεσης των δράσεων
Μέγιστη εκμετάλλευση
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
Αναβάθμιση των
παρεχόμενων
υπηρεσιών από τα ΚΠΑ

Εφαρμογή νέου μοντέλου
λειτουργίας στα Πιλοτικά
ΚΠΑ

Υλοποίηση εργασιακών
συμβούλων

Εμπλουτισμός των
μεθόδων συναλλαγών
με τα ΚΠΑ
Εφαρμογή των
λειτουργικών
παρεμβάσεων στο
σύνολο των ΚΠΑ
ενσωματώνοντας
παρατηρήσεις από τις
παρεμβάσεις στα
πιλοτικά
Ενδυνάμωση
Εργασιακών Συμβούλων
με τα κατάλληλα
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
εργαλεία ώστε να
βελτιώσουν τις
υπηρεσίες που
παρέχουν
Έμφαση στην
εξυπηρέτηση των
αναζητούντων εργασία

Ανάπτυξη μητρώου
εργοδοτών
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενίσχυση υπηρεσιών
που παρέχονται online
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PORTAL

Διεκπεραίωση
διαδικασιών σε λιγότερο
χρόνο
Βελτίωση εξυπηρέτησης
των συναλλασσόμενων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ανάπτυξη Εργαλείου
Διαχείρισης Εργοδοτών
(CRM

Καλύτερη διαχείριση
των σχέσεων με
εργοδότες

Θεσμικές Παρεμβάσεις

Εξορθολογισμός της
διαδικασίας εισαγωγής
των μαθητών στις ΣΕΚ
ΟΑΕΔ
Ενσωμάτωση βέλτιστης
διεθνούς πρακτικής
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
Βελτίωση της
διαδικασίας πρόσληψης
ωρομίσθιου εκπαιδ.
Προσωπικού
Εξορθολογισμός της
αναλογίας του ανθρ.
Δυναμικού ως προς τον
αριθμό των
ωφελούμενων μαθητών
σύμφωνα με το νέο
θεσμικό πλαίσιο

Αναβάθμιση προγραμμάτων
και διδακτικού προσωπικού

Ανασχεδιασμός των
προγραμμάτων με βάση
τις ανάγκες της αγοράς
Πλάνο επιμόρφωσης
εκπαιδευτικού
προσωπικού
Αξιοποίηση διεθνών
καλών πρακτικών

Συμπράξεις με κοινωνικούς
κλαδικούς και τοπικούς
φορείς

Ενίσχυση πρακτικής άσκησης

Καλύτερη και σαφώς
προσδιορισμένη
συνεργασία με
Κοινωνικούς εταίρους,
επιμελητήρια,
κλαδικούς και τοπικούς
φορείς
Βελτίωση της ποιότητας
της παρεχόμενης
πρακτικής άσκησης στο
χώρο της επιχείρησης
Ανάπτυξη
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
αποτελεσματικής και
μόνιμης συνεργασίας
Σχολείου – ΚΠΑ2 Επιχείρησης
Αναβάθμιση των
κτηριακών υποδομών
των ΕΠΑΣ /ΣΕΚ
Εκσυγχρονισμός του
δικτύου των ΕΠΑΣ / ΣΕΚ

Αναβάθμιση υποδομών

Αξιοποίηση της
καλύτερης υλικοτεχνικής
υποδομής και του
ανθρώπινου δυναμικού
στην κατεύθυνση
δημιουργίας δυναμικών
και αποτελεσματικών
θεματικών σχολείων
Αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που
παρέχει ο νόμος 4186 /
13

Εκπόνηση πρότασης για τη
δημιουργία πειραματικών
ΣΕΚ/ΙΕΚ/Λυκείων
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ.

Αλλαγή της νοοτροπίας στην διοίκηση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβολή των Διεθνών

Παροχή ολοκληρωμένης
τεχνικής εκπαίδευσης
από τον ΟΑΕΔ
(Επαγγελματική
Κατάρτιση και Ανώτερη
Β’ βάθμια
επαγγελματική
εκπαίδευση)
Μεταφορά καλών και
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Ανάγκες

Στόχοι
και την παροχή υπηρεσιών για συνεχή
αλλαγή

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ
ΜΕΣΑ

Αναμενόμενα
αποτελέσματα
Εμπειρογνωμόνων στην
Υλοποίηση του
Προγράμματος

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
βέλτιστων πρακτικών
από την Διεθνή εμπειρία
στην Ελληνική πρακτική

Συναντήσεις της
Διευρυμένης Διευθύνουσας
Επιτροπής
Μετακινήσεις Διεθνών
Εμπειρογνώμων
Διερμηνεία-Μεταφράσεις –
Εξοπλισμός
Διοργάνωση Ενημερωτικών
Ημερίδων
Αποστολή στελεχών του
ΟΑΕΔ προς το εξωτερικό
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7.3.3 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Στη συνέχεια, παρατίθεται ένας συνοπτικός απολογισμός των έργων της Συστημικής Παρέμβασης,
τα οποία ομαδοποιήθηκαν ανά κωδικό MIS.

Έργο 1 : Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε άλλους φορείς (MIS 296335)
Το πρώτο έργο της ΣΠ 3 αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Μελέτη διερεύνησης της
δυνατότητας και προσδιορισμού του τρόπου και των διαδικασιών προώθησης/ δημιουργίας
συμπράξεων του ΟΑΕΔ με τρίτους για την εφαρμογή Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης”. Η
μελέτη που ανατέθηκε σε εξωτερικό ανάδοχο ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Έργο

Αναμενόμενη εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή
Προσδιορισμός των φορέων και
παρουσίαση Ενδεικτικά, φορέων και
ενώσεις των κοινωνικών εταιρών,
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
φορείς του εθελοντικού τομέα και
των ΜΚΟ, φορείς του ιδιωτικού
τομέα κ.λπ.

α) Προσδιορισμός φορέων
Σχέδιο δράσης για τη
συνεργασία /
ανάθεση δράσεων
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης σε
άλλους φορείς (MIS
296335)

β) Προσδιορισμός πεδίων
συμπράξεων
γ) Προσδιορισμός επιπέδου
συμπράξεων
δ) Προσδιορισμός θεσμικών
τύπων και μεθόδων
συμπράξεων

Καταγραφή και παρουσίαση των
Πολιτικών, σύζευξη
προσφοράς/ζήτησης εργασίας,
τοποθετήσεις εργασίας,
συμβουλευτική εργασίας,
επαγγελματικός προσανατολισμός
Μελέτη για την εφαρμογή σε
κεντρικό / περιφερειακό/ τοπικό,
κλαδικό κλπ.

Προσδιορισμός των προγραμματικών
ε) αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και συμβάσεων, για τις αναγκαίες
θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις
Εφαρμογής
κ.λπ.
Σχέδιο Δράσης ανά πεδίο πολιτικών,
χρονικό προγραμματισμό, πηγές
χρηματοδότησης, συμπράττοντες
φορείς, μεθοδολογία / τρόπος
λειτουργίας κάθε σύμπραξης και με
βάση συγκεκριμένες αναγκαίες
θεσμικές / διοικητικές ρυθμίσεις

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Έργο 2 : Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας
(MIS 296492)
Αντικείμενο της πράξης ήταν η αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ και η σχεδίαση,
ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαδικτυακή σύζευξη
προσφοράς-ζήτησης εργασίας. Στόχοι του έργου ήταν:
•

Η αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ

•

Η ανάπτυξη μιας νέας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαδικτυακή σύζευξη προσφοράςζήτησης εργασίας.

Με βάση τους ανωτέρω στόχους, σκοπός του έργου ήταν η εξάλειψη όλων των ελλείψεων και
αδυναμιών της πρώτης έκδοσης της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, ώστε να αποτελέσει ένα
εύχρηστο εργαλείο που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για
τις δράσεις του ΟΑΕΔ στους τομείς Απασχόλησης, Ασφάλισης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Έργο

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα
εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την
οριστικοποίηση των προδιαγραφών του έργου
Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας
Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας και
διασύνδεσης με ΟΠΣ-ΟΑΕΔ
Αναδιοργάνωση περιεχόμενου της πύλης
Ανάπτυξη και
λειτουργία
"Διαδικτυακής Πύλης"
Σύζευξης Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας (MIS
296492)

Μετάπτωση στοιχείων ανέργων, εργοδοτών,
θέσεων εργασίας

Αναβάθμιση της
Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ
και Ανάπτυξη της
νέας
Διαδικτυακής
Εφαρμογής
Σύζευξης
Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας

Εκτέλεση δοκιμών αποδοχής.
Εκπαίδευση εσωτερικών χρηστών και
διαχειριστών συστήματος
Οργάνωση και λειτουργία ομάδας Help Desk
Πιλοτική λειτουργία της πύλης
Ενέργειες δημοσιότητας της πύλης και της
εφαρμογής Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας
Θέση σε παραγωγική λειτουργία της
Διαδικτυακής Πύλης και της εφαρμογής
Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Υλοποίηση των
απαιτούμενων
ενεργειών για τη
θέση σε
παραγωγική
λειτουργία της
αναβαθμισμένης
Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ
και της

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Έργο 3 : Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ 2
του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργιάς τους (MIS 327341)
Αντικείμενο της πράξης ήταν η διερεύνηση του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης
των ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους.

Έργο

Αναμενόμενη εκροή

Αποτύπωση υφιστάμενης
κατάστασης

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή
Καταγραφή των σημαντικότερων
προβληματικών σημείων στην
λειτουργία των ΚΠΑ 2, διοικητικές
διαδικασίες
Συσχέτιση με λοιπές μελέτες βελτίωσης
του σχεδιασμού και της υλοποίησης
των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, καθώς και της
προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων και
εργαζομένων
Συσχέτιση με προβλέψεις στο ν.
3852/2010 (Καλλικράτης) για νέες
αρμοδιότητες περιφερειών και ΟΤΑ
Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ που μπορούν
να εκτελεστούν και από περιφέρειες ή
ΟΤΑ, π.χ. εγγραφή ανέργων

Μελέτη διερεύνησης
του τρόπου
διοικητικής και
λειτουργικής
αποκέντρωσης των
ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ και
οργάνωση της
αποκεντρωμένης
λειτουργίας τους

Δυνατότητα / Σκοπιμότητα συνεργασίας
με ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΚΕ, κ.λπ. Συσχέτιση με
λοιπές μελέτες βελτίωσης του
σχεδιασμού και της υλοποίησης των
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, καθώς και της
προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων και
εργαζομένων
Έμφαση στην αποκεντρωμένη
λειτουργία των ΚΠΑ 2 και τις
αντίστοιχες συνεργασίες στα πεδία:
Συσχέτιση με προβλέψεις στο ν.
3852/2010 (Καλλικράτης) για νέες
αρμοδιότητες περιφερειών και ΟΤΑ

Καταγραφή και μελέτη
των αρμοδιοτήτων του

Σύζευξη προσφοράς & σύζευξης της
αγοράς εργασίας ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης,
συμπράξεις
και
συνεργασίες με συλλογικούς και άλλους
φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα απασχόληση ανέργων και
Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ που μπορούν
να εκτελεστούν και από περιφέρειες ή
ΟΤΑ, π.χ. εγγραφή ανέργων
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Έργο

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενη εκροή
ΟΑΕΔ

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή
Παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και
εργαζομένους.
Δυνατότητα
/
Σκοπιμότητα συνεργασίας με ΕΕΤΑΑ,
ΚΕΔΚΕ, κ.λπ.
Προσδιορισμός τρόπων και μεθόδων
εφαρμογής των παρεμβάσεων. Έμφαση
στην αποκεντρωμένη λειτουργία των
ΚΠΑ 2 και τις αντίστοιχες συνεργασίες
στα πεδία:


σύζευξη προσφοράς & σύζευξης της
αγοράς
εργασίας
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης,
συμπράξεις και συνεργασίες με
συλλογικούς και άλλους φορείς του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
απασχόληση ανέργων και

παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και
εργαζομένους.
Προσδιορισμός των απαραίτητων
θεσμικών, διοικητικών κ.λπ. ρυθμίσεων
Προσδιορισμός τρόπων και μεθόδων
εφαρμογής των παρεμβάσεων
Προσδιορισμός των απαραίτητων
θεσμικών, διοικητικών κ.λπ. ρυθμίσεων

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 4: Α΄ φάση του προγράμματος για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού μοντέλου
του ΟΑΕΔ (MIS 429699)
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονταν:
•

Ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων του ΟΑΕΔ και του προγράμματος
«επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ» (αγγλικά “Reengineering of
the business model of OAED)

•

Ο σχεδιασμός των κρίσιμων δεικτών αποδοτικότητας του Οργανισμού

•

Ο προσδιορισμός των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης

•

Η διερεύνηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών

•

Η κατάρτιση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, προγράμματος απαιτήσεων σε πόρους και
πλάνου βελτιώσεων

•

Η κατάρτιση και εφαρμογή αναλυτικού πλαισίου επικοινωνίας
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•

Η ενημέρωση των πιλοτικών ΚΠΑ και των πιλοτικών ΕΠΑΣ και τέλος,

•

Η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε τις κάτωθι εκροές:

Έργο

Αναμενόμενη εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή
Καθορισμός στρατηγικών
στόχων του ΟΑΕΔ και του
προγράμματος
επαναπροσδιορισμού του
επιχειρησιακού μοντέλου του
ΟΑΕΔ»

Α΄ φάση του
προγράμματος για
τον
επαναπροσδιορισμό
του επιχειρησιακού
μοντέλου του ΟΑΕΔ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Προγράμματος
«Επαναπροσδιορισμού του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του
ΟΑΕΔ»

Σχεδιασμός των Κρίσιμων
Δεικτών Αποδοτικότητας του
Οργανισμού

1 Επικοινωνιακό σχέδιο δράσης

Διερεύνηση διεθνών βέλτιστων
πρακτικών

9 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις
2 εκδηλώσεις (ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
1 Σχέδιο Δράσης

Προσδιορισμός επιμέρους
έργων και δραστηριοτήτων
αναδιάρθρωσης

Κατάρτιση αναλυτικού
χρονοδιαγράμματος,
προγράμματος απαιτήσεων σε
πόρους και πλάνου
βελτιώσεων
Κατάρτιση και εφαρμογή
αναλυτικού πλαισίου
επικοινωνίας
Ενημέρωση πιλοτικών ΚΠΑ και
πιλοτικών ΕΠΑΣ
Διαχείριση και παρακολούθηση
του προγράμματος

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Έργο 5: Υλοποίηση του οργανωτικού ανασχεδιασμού και του επαναπροσδιορισμού του
επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ (MIS 464993)
Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Οργανισμός ξεκίνησε τον οργανωτικό και επιχειρησιακό του
ανασχεδιασμό, μέσω μίας ομάδας σύνθετων δράσεων που ομαδοποιούνται σε διακριτές, αλλά
αλληλοσυνδεόμενες διεργασίες με κυριότερες:
•

την εφαρμογή αρχών “Lean Management” (Λιτής Διοίκησης), όπως αυτές έχουν
εξειδικευτεί για τον Οργανισμό,

•

την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και των
επιχειρησιακών του εργαλείων, την επανασύσταση και ενδυνάμωση του ρόλου των
Εργασιακών Συμβούλων και την ενίσχυση της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με ιδιωτικές
εταιρείες ευρέσεως εργασίας και λοιπούς φορείς,

•

τη βελτιστοποίηση των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, μέσω μίας σειράς
παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και την καλύτερη
εσωτερική πληροφόρηση, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των
συστημάτων του Οργανισμού και άλλων φορέων και την υποστήριξης της εφαρμογής
των νέων δομών και διαδικασιών και τέλος,

•

την υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών αναβάθμισης δράσεων Μαθητείας που
υλοποιούνται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικών Σχολών)
Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Το έργο υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως κύριο
υπεύθυνο έργου, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) της
Σουηδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, ή και ΔΥΑ άλλων κρατών μελών, ανάλογα με
τις ανάγκες που προέκυπταν κατά την εξέλιξη του έργου, σε συνέχεια της συνεργασίας του
Οργανισμού κατά την Α’ Φάση του Προγράμματος για τον Επαναπροσδιορισμό του Επιχειρησιακού
Μοντέλου του ΟΑΕΔ και την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος, με τη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για την υλοποίηση της Πράξης ορίστηκαν ομάδες εργασίας, με τη συμμετοχή των Τεχνικών
Συμβούλων Υποστήριξης και των Διεθνών Εμπειρογνωμόνων των ΔΥΑ της Σουηδίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Γερμανίας, που συνεργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου
Δράσης του Οργανισμού.
Λόγω της σημαντικότητας του εν λόγω έργου στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του
ΟΑΕΔ, η παρούσα αξιολόγηση θα εμβαθύνει στα επιμέρους υποέργα, καθώς και στις δράσεις
αυτών. Αυτή η επιλογή του αξιολογητή θεωρείται επιβεβλημένη διότι η εν λόγω Πράξη παρουσιάζει
υψηλότατο συντελεστή βαρύτητας της τάξης του 87% σε όρους προϋπολογισμού, ενώ σε όρους
φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που καταστούν την παρέμβαση
αποτελεσματική.
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Έργο

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενη εκροή

Ανασχεδιασμός
διαδικασιών, ρόλων και
πολιτικών

Αναβάθμιση
υπηρεσιών, εργαλείων
και διαδικασιών
συμπράξεων

Υλοποίηση του
οργανωτικού
ανασχεδιασμού και
του
επαναπροσδιορισμού
του επιχειρησιακού
μοντέλου του ΟΑΕΔ

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή
Διαγράμματα ροής διαδικασιών και
πίνακες δράσεων για κάθε διαδικασία,
σχεδιασμός υλοποίησης, μέτρησης της
απόδοσης, αξιολόγησης,
εκθέσεις, εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες,
προτάσεις πράξεων, τεχνικές
προδιαγραφές, τριμηνιαίες εκθέσεις
προόδου, κ.α.
Επικαιροποίηση Πλάνου Διαχείρισης
Κινδύνων κατά την εισαγωγή των
αλλαγών και Ανάπτυξης Σχέσεων με
Εργοδότες, σχεδιασμός,
αποτελέσματα ερευνών εργοδοτών και
αναζητούντων εργασία, μελέτες,
προτάσεις, τεχνικές προδιαγραφές,
τριμηνιαίες εκθέσεις κ.α.
Αναλυτικές προδιαγραφές αλλαγών και
λειτουργικών αναμορφώσεων για τα νέα
συστήματα, αναφορές δοκιμών χρήστη,
οδηγοί χρήσης και

Αναβάθμιση
συστημάτων και
εφαρμογών
πληροφορικής

Αναλυτικά εγχειρίδια για την υποστήριξη
της εκπαίδευσης των χρηστών,
συμμετοχή στην βελτιστοποίηση των
εφαρμογών, τριμηνιαίες εκθέσεις
προόδου κα.
Επανασχεδιασμός κριτηρίων εισαγωγής
μαθητών σε ΕΠΑΣ/ΣΕΚ και πρόσληψης
ωρομίσθιου και μόνιμου προσωπικού,
Μελέτη αναμόρφωσης προγραμμάτων,

Υποστήριξη υλοποίησης
δράσεων αναβάθμισης
μαθητείας

Επιμόρφωση του προσωπικού,
αξιολόγηση εκπαιδευτικών δομών,
συμφωνίες με Κοινωνικούς Εταίρους
Μελέτη εξειδίκευσης ειδικοτήτων,
Δημοσιότητα, Υλικό λειτουργίας νέων
γραφείων διασύνδεσης, τριμηνιαίες
εκθέσεις προόδου, κα.

Υλοποίηση ενεργειών
υποστήριξης με ίδια
μέσα

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Ανθρωποέτη παροχής υπηρεσίας από την
Αυτεπιστασία

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7.3.4 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 3: «Οργανωτική,
επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ για τη διεύρυνση, την ποιοτική βελτίωση και
την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΠANΑΔ 2007-2013.
Ο έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 3, σε σχέση με την Ανάλυση SWOT, με τις
νέες ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις κατηγορίες
ενεργειών της συστημικής

•

την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 3, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με το
ΕΣΠΑ καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.

Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
Συνάφειας και το κελί παραμένει λευκό.
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.
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7.3.4.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 3
7.3.4.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 3 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στον Οδικό Χάρτη της παρούσας συστημικής παρέμβασης γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά του
γενικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΑΕΔ, όπου αναφέρεται η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η
μείωση του προσωπικού του ΟΑΕΔ, η επικέντρωση του ΟΑΕΔ σε παθητικές πολιτικές (επιδοματική
πολιτική ανέργων), καθώς και η επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού, λόγω της
συγχώνευσής του με κατηργημένους οργανισμούς. Ωστόσο, τόσο στον Οδικό Χάρτη, όσο και στα
επιμέρους Σχέδια Δράσης (Action Plan) της Συστημικής παρέμβασης, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο
της γενικής, όσο και της ειδικής στοχοθεσίας κάθε επιμέρους προτεινόμενου έργου, καθώς και των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων / ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίησή τους, χωρίς
όμως αυτά να είναι ποσοτικοποιημένα.

Συνάφεια της ΣΠ 3 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Ισχυρό και αξιοποιήσιμο
δίκτυο δομών προώθησης στην απασχόληση (ΚΠΑ)», καθώς και με 2 ευκαιρίες και πιο
συγκεκριμένα με την «Ανάπτυξη Κουλτούρας και προϋποθέσεων συνεργασίας ΟΑΕΔ Κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων» και την «Σαφές και οριοθετημένο
πλαίσιο κατευθύνσεων και πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για την ενίσχυση της απασχόλησης»

•

μέση συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Αξιόλογο απόθεμα
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού» και με 2 ευκαιρίες και πιο συγκεκριμένα με την
«Ισχυρή πολιτική βούληση για την εφαρμογή Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με βάση τη
ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης» και την «Ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών
εταίρων και προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής»

Συνολικά η ΣΠ 3, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έξι (6) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
μεσαία). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 3 συμβάλει
κατά 15 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 19,2%.

Συνάφεια της ΣΠ 3 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 2 μειονεκτημάτων και πιο συγκεκριμένα
του «Μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης λόγω
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αρνητικού οικονομικού κλίματος» και του «Ελλιπής κουλτούρα και όχι ικανοποιητικό
επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) και φορείς
δύναται να συνεισφέρουν στην προώθηση της απασχόλησης»
•

μέση συνάφεια, με 2 μειονεκτήματα και ειδικότερα το «Υψηλό ποσοστό μακροχρόνια
ανέργων» και το « Πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και δια
βίου μάθησης» και με 1 απειλή και ειδικότερα την «Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και
εντεινόμενη αύξηση της ανεργίας»

•

χαμηλή συνάφεια, με 1 μειονέκτημα και ειδικότερα το «Περιορισμένη αποτελεσματικότητα
του πλαισίου υποστήριξης της πρόσβασης στην απασχόληση για μεγάλες ομάδες
πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι ειδικές ομάδες πληθυσμού» και με 1 απειλή και
ειδικότερα την «Συνέχιση και ενδυνάμωση των διαρθρωτικών μεταβολών της οικονομίας και
δημιουργία θυλάκων ανεργίας»

Συνολικά η ΣΠ 3, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 3
συμβάλει κατά 14 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 18,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με την ανάλυση SWOT, η ΣΠ 3,
έρχεται να καλύψει αφενός μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας που αφορούν στην αύξηση της
ικανότητας του Υπουργείου Εργασίας να πραγματοποιεί ενεργητικές πολιτικές αγοράς
εργασίας, και να επιτύχει την εμπροσθοβαρή απορρόφηση της χρηματοδότησης από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και αφετέρου, ενδογενείς λειτουργικές αδυναμίες του ΟΑΕΔ,
ως βασικού οργάνου εφαρμογής των πολιτικών αυτών, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του
ρόλου του στο πεδίο της υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης και ρύθμισης της αγοράς
εργασίας, προκειμένου να:
•

αυξήσει την ικανότητά του να σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικότερες
πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας,

•

να διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό της
χώρας (ανέργους και εργαζόμενους) και να βελτιώσει την ποιότητά τους,

Παράλληλα, η προώθηση μια νέας κουλτούρας στον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και
λειτουργίας του Οργανισμού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αναμένεται να συμβάλει
στην παροχή καλύτερων και πιο στοχευμένων υπηρεσιών, είτε προς την κατεύθυνση των
ενεργητικών πολιτικών, είτε στην εξυπηρέτηση των παθητικών πολιτικών που ήδη
εφαρμόζονται.

7.3.4.1.2 Συνάφεια της ΣΠ 3 με τις Ανάγκες
Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 3 συνεισφέρει
έχοντας:
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•

υψηλή συνάφεια με 3 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 1: Στοχευμένα
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κυρίως στην κατεύθυνση των πολιτικών
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας», την «Ανάγκη 2: Εφαρμογή στοχευμένων
προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την πρόσβαση στην απασχόληση
ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, παρέχοντας
ταυτόχρονα εξατομικευμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους» και την «Ανάγκη 3:
Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, ιδίως με την
ανάπτυξη συμπράξεων του ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ ΟΤΑ, ιδιωτικούς φορείς, κοινωνικούς
εταίρους, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη δυνατότητα βελτιωμένης και στοχευμένης σχεδίασης
παρεμβάσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης»

•

μεσαία συνάφεια με 3 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα με την «Ανάγκη 8: Η κατάρτιση ως
κύρια ενεργητική πολιτική για την προώθηση στην απασχόληση», και την «Ανάγκη 11:
Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης,
προσαρμοστικότητας και κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των
από κοινού δράσεων/capacity building and joint actions)» και την «Ανάγκη 13: Προώθηση
των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης για μειονεκτούντα άτομα με ευαισθητοποίηση
και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, με σκοπό την αποδοχή της
ποικιλότητας στο χώρο ερ-γασίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά την
πρόσβαση και την εξέλιξη στην αγορά εργασίας».

Συνολικά η ΣΠ 3, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έξι (6) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
μεσαία). Στο σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 15 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 45,
ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 3,
συνεισφέρει στην κάλυψη 6 επί συνόλου 15 αναγκών. Ιδιαίτερη συνεισφορά για την κάλυψη
των προαναφερόμενων αναγκών έχουν τα έργα της διοικητικής και λειτουργικής
αποκέντρωσης των ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ, με το νέο επιχειρησιακό τους μοντέλο να εστιάζεται στην
εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων, στην ανάπτυξη δράσεων και
εργαλείων σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη
συνεργασιών με άλλους φορείς και κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη δράσεων
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

7.3.4.1.3

Συνάφεια της ΣΠ 3 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013
Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 3 συνεισφέρει:
•

στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού και των επιχειρήσεων, έχοντας:
o

υψηλή συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες
και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της
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συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης», και «Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση
της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ»,
του Γενικού στόχου 1 / Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες
Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και με τους Ειδικούς στόχους
«Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης»
και «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης» του Γενικού
στόχου 2 / Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2,
3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».
o

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων
στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από κοινωνικοοικονομικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και
των επαγγελματικών οργανώσεων», του Γενικού στόχου 1 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και με
τους Ειδικούς στόχους «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» και «Ενεργοποίηση των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται
περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής
ειδικά στοχευμένων δράσεων» του Γενικού στόχου 2 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση».

Συνολικά, από τα δέκα τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
μεσαία). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 18 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 42, ή σε ποσοστό 42,9%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 3, συνεισφέρει σε 2 από τους
4 Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας στη βελτίωση
της ποιότητας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και κατ’ επέκταση στην αύξηση
της συμμετοχής εργαζόμενων και εργοδοτών στις ενέργειες αυτές και στην ενίσχυση της
απασχόλησης των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές
ομάδες, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης που προωθείται μέσω
των νέων ΚΠΑ2, την υιοθέτηση του ρόλου του εργασιακού συμβούλου και τη σύζευξη της
προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.

7.3.4.1.4 Συνάφεια της ΣΠ 3 με τις κατηγορίες έργων
Από τη μήτρα συνάφειας 13 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση υψηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών έργων της ΣΠ 3 και των ειδικών
στόχων αυτής. Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα τριάντα (30) κελιά συσχέτισης που
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προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα
είκοσι επτά (27) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή).
•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Αύξηση της εσωτερικής απόδοσης του ΟΑΕΔ,
αξιοποιώντας καλύτερα το προσωπικό του και τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας νέους
τρόπους οργάνωσης και διοίκησης», καθώς εξυπηρετείται και από τις 6 κατηγορίες έργων
με 14 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 77,8%.

•

υψηλή επίσης συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Βελτίωση του τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης», καθώς και αυτός εξυπηρετείται και από τις 6 κατηγορίες έργων με 13
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 72,8%.

•

υψηλή επίσης συνάφεια παρουσιάζει ο στόχος «Αύξηση της ικανότητας του Οργανισμού να
σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικότερες πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας»,
καθώς εξυπηρετείται και από τις 6 κατηγορίες έργων με 11 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 61,1%

•

μεσαία συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΑΕΔ στο πεδίο της
υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης και της ρύθμισης της αγοράς εργασίας», καθώς
εξυπηρετείται από 5 από τις 6 κατηγορίες έργων με 10 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους
18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 55,6%.

•

επίσης, μεσαία συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Διεύρυνση του φάσματος των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό της χώρας (ανέργους και
εργαζόμενους) και βελτίωση της ποιότητά τους», καθώς εξυπηρετείται από 5 από τις 6
κατηγορίες έργων με 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό
50,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες έργων που έχουν
προβλεφθεί στο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΑΕΔ, εξυπηρετούν απόλυτα τους 5
στόχους της συστημικής παρέμβασης.

7.3.4.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 3
7.3.4.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 3 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «17) Να εφαρμοστούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής», «18) Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής»,
«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» και «24) Να
προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις
δεξιότητες».
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χαμηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των
αναγκών της αγοράς εργασίας» και «23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο».

Συνολικά η ΣΠ 3, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
έξι (6) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των κατευθυντήριων
γραμμών για την απασχόληση, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 10 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 24, ή σε
ποσοστό 41,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η ΣΠ 3, είναι σε πλήρη
συνάφεια με τις περισσότερες από αυτές, συμβάλλοντας στην προώθηση ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και τη
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, καθώς και στην αναβάθμιση του θεσμού και της ποιότητας
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

7.3.4.2.2 Συνάφεια της ΣΠ 3 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τους στόχους «Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
ετών» και «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»

Συνολικά η ΣΠ 3, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(μεσαία) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ 3
συμβάλει κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της ΣΠ 3 συγκροτούν ένα πλέγμα ενεργειών
οι οποίες συμβάλλουν στην κατεύθυνση της υλοποίησης αποτελεσματικότερων πολιτικών
καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς και πολιτικών απασχόλησης και ρύθμισης της αγοράς
εργασίας, η ΣΠ είναι σε άμεση συνάφεια με το στόχο της αύξησης της απασχόλησης κάτι που
με τη σειρά τους συμβάλλει στην απομάκρυνση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων.

7.3.4.2.3

Συνάφεια της ΣΠ 3 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020
Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τους Στρατηγικούς Στόχους 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ» και 2:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης» της
Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010
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•

χαμηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Συστήματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο», της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010

•

μεσαία συνάφεια με τους Στρατηγικούς Στόχους 1: «Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και
της κινητικότητας», 2: «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης» και 4: «Ενίσχυση της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης», της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2020

Συνολικά η ΣΠ 3, από τους τρεις (3) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010, παρουσιάζει (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια με όλους, συμβάλλοντας κατά 5
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 9, ή σε ποσοστό 55,6%.
Επίσης, η ΣΠ 3, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020, παρουσιάζει (μεσαία) συνάφεια με τρεις (3) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 6
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 50,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020, η ΣΠ 3, είναι σε συμφωνία με αυτές, αφού τα
αποτελέσματα ειδικότερα του Υποέργου 4: «Υποστήριξη Υλοποίησης Δράσεων Αναβάθμισης
Μαθητείας» της ΣΠ, έρχονται να επικυρώσουν την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών
στόχων.

7.3.4.2.4 Συνάφεια της ΣΠ 3 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013
Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας», 3.2: «Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας», 3.3:
«Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης
και της ειδίκευσης» και 3.4: «Διοικητικές ικανότητες».

Συνολικά η ΣΠ 3, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με τέσσερις (4) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 8 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 53,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 3, είναι σε πλήρη συνάφεια με τις περισσότερες από
αυτές, δεδομένου ότι, στόχος της ΣΠ είναι η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ ώστε να μπορεί να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της γρήγορης οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης που
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βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην παροχή
υπηρεσιών στα άτομα που αναζητούν εργασία, προωθώντας μια σειρά μέτρων ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και αναβαθμίζοντας το θεσμό της μαθητείας.

7.3.4.2.5 Συνάφεια της ΣΠ 3 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 3 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τους στόχους «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
ετών» και «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»

Συνολικά η ΣΠ 3, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (μεσαία) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 33,3%.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της ΣΠ 3 συγκροτούν ένα πλέγμα ενεργειών
οι οποίες συμβάλλουν στην κατεύθυνση της υλοποίησης αποτελεσματικότερων πολιτικών
καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς και πολιτικών απασχόλησης και ρύθμισης της αγοράς
εργασίας, η ΣΠ είναι σε άμεση συνάφεια με το στόχο της αύξησης της απασχόλησης κάτι που
με τη σειρά τους συμβάλλει στην απομάκρυνση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων.

7.3.4.2.6 Συνάφεια της ΣΠ 3 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 3 συνεισφέρει:
•

•

στη Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία, έχοντας:
o

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Βελτίωση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του Γενικού
στόχου 4: «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»

o

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενίσχυση της δια βίου μάθησης», του
Γενικού στόχου 4: «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος».

στη Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
o

υψηλή συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Διεύρυνση, αναδιοργάνωση και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά
εργασίας», «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας», «Ενίσχυση της απασχόλησης
των νέων» και «Ενεργοποίηση τουλάχιστον 25% των μακροπρόθεσμα ανέργων και
μείωση των εισροών στην μακροχρόνια ανεργία, με την προσφορά ευκαιριών
συμμετοχής σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών
ανεργίας», του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»
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και τον Ειδικό Στόχο «Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)», του
Γενικού στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων».

•

o

μεσαία συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας της εργασίας» και «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται με τη διττή προσέγγιση ενίσχυσης της
απασχόλησης (αυτο-απασχόληση και ξεκίνημα νέων ΜΜΕ-ΠΜΕ) και στήριξης της
ανάπτυξης και ΜΜΕ.», του Γενικού στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας
των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων», με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμός και
αναβάθμιση των δομών και των συστημάτων της αγοράς εργασίας για την
εξυπηρέτηση του πολίτη», του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» και με τους Ειδικούς στόχους «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)» και «Οριζόντια
εφαρμογή της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της ισότητας ευκαιριών
(Social Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, με
την ενεργό συμμετοχή δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ», του
Γενικού στόχου 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης».

o

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Συστηματική καταγραφή και πρόβλεψη των
αλλαγών που επέρχονται στις τοπικές αγορές εργασίας εξαιτίας της παραγωγικής
αναδιάρθρωσης της οικονομικής δραστηριότητας», του Γενικού στόχου 8:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και με τον Ειδικό στόχο
«Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης
σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων,
ΜΚΟ, κοινωνικών και οικονομικών φορέων», του Γενικού στόχου 9: «Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης».

στη Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό περιβάλλον, έχοντας:
o

μεσαία συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών και την ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης» και «Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», του Γενικού στόχου 12: «Η βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δράσης».

o

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών», του Γενικού στόχου 12: «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών»

Συνολικά η ΣΠ 3, συμβάλει σε 3 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα επτά (17) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή
χαμηλή). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 3 συμβάλει κατά 35 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 207, ή σε ποσοστό 16,9%.
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Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 3, συνεισφέρει σε 5 από τους
17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 3 παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με
την επίτευξη των Γενικών Στόχων 7 και 8, (Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων
και των επιχειρήσεων & Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση), μέσω της κυρίως της
προώθησης περισσότερο στοχευμένων στις ανάγκες εργαζομένων και εργοδοτών μέτρων
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

7.3.5 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Το Σχέδιο Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης 3 «Οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική
αναβάθμιση του ΟΑΕΔ για τη διεύρυνση, την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», διαθέτει μια πληθώρα έργων και υποέργων,
τα οποία είχαν σημαντικές διεπαφές και αλληλεξαρτήσεις (33 έργα και 81 υποέργα).
Για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΣΠ 3, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αξιολογητής θα
επικεντρωθεί στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της Πράξης «Υλοποίηση του οργανωτικού
ανασχεδιασμού και του επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ», με
κωδικό MIS 464993, καθώς έχει τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας στην Συστημική Παρέμβαση
(περίπου το 87%) και ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητά της καθορίζει την αποτελεσματικότητα
του Συνόλου της Παρέμβασης.

7.3.5.1 Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται και τεκμηριώνεται οι στόχοι και ο βαθμός επίτευξης
της στοχοθεσίας ανά έργο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι οι στόχοι της παρέμβασης δεν έχουν
περιγραφεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εξάγονται ωστόσο με έμμεσο τρόπο από
την επιμέρους ανάλυση και τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου της παρέμβασης.
Η πληροφορία για την διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των στόχων της Συστημικής Παρέμβασης
προέρχεται από την μελέτη των εξαμηνιαίων αναφορών του Δικαιούχου (ΟΑΕΔ), καθώς επίσης κι
από τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με υψηλόβαθμα στελέχη του φορέα.

Στόχος

Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού μοντέλου
του ΟΑΕΔ

Να διασφαλιστεί ότι η
χρήση των οργανωτικών
πόρων
θα
είναι
αποτελεσματική και θα
επικεντρώνεται
στα

Δράσεις

Βαθμός
επίτευξης

Τεκμηρίωση

Ανασχεδιασμός
διαδικασιών, ρόλων και
πολιτικών

Ολοκληρώθηκε στης 11/12/2015 (λήξη
φυσικού αντικειμένου με βάση το
πρωτόκολλο της ΕΠΠΕ) και στης
29/12/2015
(λήξη
οικονομικού
αντικειμένου με βάση την τελευταία
πληρωμή του Υποέργου).

Αναβάθμιση υπηρεσιών,
εργαλείων και διαδικασιών
συμπράξεων

Ολοκληρώθηκε στης 26/11/2015 (λήξη
φυσικού αντικειμένου με βάση το
πρωτόκολλο της ΕΠΠΕ) και στης
29/12/2015
(λήξη
οικονομικού
αντικειμένου με βάση την τελευταία
πληρωμή του Υποέργου).
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Στόχος

Δράσεις

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013
Βαθμός
επίτευξης

καθορισμένα καθήκοντα

Να
αξιοποιηθούν
εναλλακτικά
μοντέλα
παροχής υπηρεσιών του
ιδιωτικού τομέα

Να καθοριστούν κριτήρια
επιτυχίας σε μακροεπίπεδο
οργάνωσης,
επίπεδο
μεμονωμένης
μονάδας,
μικροεπίπεδο γραφέιου

Τεκμηρίωση

Αναβάθμιση συστημάτων
και
εφαρμογών
πληροφορικής

Ολοκληρώθηκε στης 30/11/2015 (λήξη
φυσικού αντικειμένου με βάση το
πρωτόκολλο της ΕΠΠΕ) και στης
29/12/2015
(λήξη
οικονομικού
αντικειμένου με βάση την τελευταία
πληρωμή του Υποέργου)

Υποστήριξη
δράσεων
μαθητείας

Ολοκληρώθηκε στης 7/12/2015 (λήξη
φυσικού αντικειμένου με βάση το
πρωτόκολλο της ΕΠΠΕ) και στης
29/12/2015
(λήξη
οικονομικού
αντικειμένου με βάση την τελευταία
πληρωμή του Υποέργου).

υλοποίησης
αναβάθμισης

Δράσεις
επιμόρφωσης
εργαζομένων και στελεχών
ΟΑΕΔ

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Δεν υλοποιήθηκε.

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η δράση κατάρτισης του προσωπικού του ΟΑΕΔ δεν πραγματοποιήθηκε,
λόγω αδυναμίας του αναδόχου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Δικαιούχου. Ωστόσο, η
αδυναμία παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΟΑΕΔ για το σύνολο των αλλαγών που
εισάγονται στη καθημερινή του λειτουργία, αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
αποτελεσματική εφαρμογή της Συστημικής Παρέμβασης στο σύνολό της.

7.3.5.2

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την αναδιάρθρωση του
επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ;
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης γενικά θεωρείται υψηλή δεδομένης της έγκαιρης και
ουσιαστικής παρουσίασης του μεγαλύτερου τμήματος του αρχικά σχεδιασμένου πλέγματος
παραδοτέων και υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του
νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την άποψη των ερωτηθέντων
στις συνεντεύξεις που διενήργησε ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, τα μέχρι της ολοκλήρωσης των έργων
παραδοτέα αυτών είναι τα κατάλληλα εργαλεία και αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την
μελλοντική υποστήριξη των νέων διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού. Ένας μικρός
αριθμός ενεργειών και παραδοτέων που δεν υλοποιήθηκαν, κρίνεται ότι είναι «επουσιώδης», όπως
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χαρακτηριστικά ανέφεραν τα στελέχη του Οργανισμού, για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί
στο πλαίσιο της εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου και δεν επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα της Συστημικής Παρέμβασης στο σύνολό της.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών, δράσεων και
παραδοτέων των έργων της ΣΠ 3, την εξεταζόμενη περίοδο, αφορούσαν στην ανάπτυξη εργαλείων,
εντύπων, διαδικασιών, στη διαμόρφωση του κατάλληλου οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου, τα
οποία όμως δεν είχαν πλήρως ενσωματωθεί στην παραγωγική διαδικασία του ΟΑΕΔ. Συνεπώς, ο
στόχος της αναδιοργάνωσης δεν έχει επιτευχθεί και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμη η εις βάθος
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω παραδοτέων και κατά την φάση της πλήρους
εφαρμογής τους και σίγουρα μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την ανάπτυξη και διατήρηση
σχέσεων με τους εργοδότες;
Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων
με τους εργοδότες ο ΟΑΕΔ, ανέπτυξε μηχανισμό διαρκούς διαλόγου με ενώσεις εργοδοτών,
επιμελητηρίων κλπ., σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αποτέλεσε δε, διακριτό τμήμα εργασιών ειδικής
Ομάδας εργασίας του Οργανισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των στελεχών του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια των προσωπικών
συνεντεύξεων, τα εργαλεία, «η μελέτη και η ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι εργοδότες δεν
συνεργάζονταν μέχρι τώρα με τον ΟΑΕΔ, καθώς και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να
διασφαλίσουν την συνεργασία των εργοδοτών με τον Οργανισμό, θα αναδείξουν το ρόλο των δύο
πόλων με θετικά, φυσικά, αποτελέσματα προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο για εργασία».
Σημαντικό ρόλο, προς την ίδια κατεύθυνση, θα διαδραματίσει επίσης και η πλήρης λειτουργία της
διαδικτυακής πύλης που ολοκληρώθηκε.
Ουσιαστική ωστόσο παράμετρος για την ενεργοποίηση των διαδικασιών για την προσφορά και την
ζήτηση εργασίας, αποτελεί η πλήρης ανάπτυξη (roll out) των ΚΠΑ2, η ουσιαστική στελέχωση τους με
εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους, καθώς επίσης και η κατάρτιση του υφιστάμενου
στελεχιακού δυναμικού του φορέα. Η τελευταία ομάδα ενεργειών αναμένεται να εφαρμοστεί
πλήρως στην 3η Φάση του έργου της αναδιοργάνωσης. Συνεπώς, από τα όσα προηγήθηκαν είναι
προφανές πως οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τους
εργοδότες, αναμένεται να επιτευχθούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη της
νέας διαδικτυακής πύλης;
Κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο η "Διαδικτυακή Πύλη" Σύζευξης Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας, δεν είχε τεθεί σε λειτουργία και συνεπώς οι στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση
δεν είχαν επιτευχθεί.
Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη σημαντικότητα του έργου αυτού, όπως αποτυπώθηκε από τα
στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας της, την πρώτη εβδομάδα που τέθηκε σε δοκιμαστική
λειτουργία (22 -29 Απριλίου του 2016). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, την
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πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της, έγιναν 1.182.267 προβολές της σχετικής σελίδας από 169.039
χρήστες, εκ των οποίων το 41% συνδέθηκε για περισσότερες από µία φορά. Με βάση τις
αξιολογήσεις από τους πρώτους επισκέπτες, που απάντησαν στο πεδίο «Η γνώμη σας μετράει», το
78% δήλωσε ικανοποιημένο από την πληρότητα των πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση.
Όπως αναφέρουν τα στελέχη του ΟΑΕΔ, «Κεντρική θέση στην πύλη διατηρεί η μηχανή απλής ή
σύνθετης (µε επιλογή περισσότερων κριτηρίων) αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, καθώς και η
μηχανή αναζήτησης βιογραφικών των αναζητούντων εργασία, από τις αντίστοιχες βάσεις
δεδομένων που τηρούνται στα μητρώα του Οργανισμού. Αυτές οι αλληλένδετες αναζητήσεις
ανταποκρίνονται πλήρως στο νέο σύστημα που προωθεί ο ΟΑΕΔ για την αποτελεσματικότερη
σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η ανάπτυξη του συστήματος συνδέεται µε την
προσπάθεια που κάνει ο ΟΑΕΔ, για να αυξήσει τον αριθμό των κενών θέσεων που δηλώνονται από
τις επιχειρήσεις, µέσω του portal».
Παράλληλα, το νέο portal, φαίνεται να είναι προσανατολισμένο στους χρήστες. Ανάλογα με την
κατηγορία που αυτοί ανήκουν (άνεργοι, εργαζόμενοι, εκπαιδευόμενοι-καταρτιζόμενοι, άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εργοδότες-επιχείρησες, πάροχοι, κλαδικοί ή κοινωνικοί
φορείς), επιλέγουν το αντίστοιχο πεδίο, το οποίο τους παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών στις οποίες
έχουν πρόσβαση.
Παρά τις θετικές αυτές πτυχές όμως, θα πρέπει να σημειωθούν τα έντονα τεχνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η διαδικτυακή πύλη, από τη φάση της πιλοτικής της λειτουργίας μέχρι και σήμερα. Το
σύστημα φαίνεται να είναι πολύ «βαρύ», απαιτώντας servers με υψηλότερες τεχνικές
προδιαγραφές και ταχύτητες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αφενός στον όγκο των δεδομένων
των βάσεων που τηρούνται και αφετέρου στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών και
πολιτών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επηρέασε και την πιλοτική λειτουργία του fast track ΚΠΑ2,
και συνεπώς και την αποτελεσματικότητά του, αφού πολλές από τις νέες διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν στηρίχθηκαν στη χρήση της διαδικτυακής πύλης (πχ. εγγραφή στα μητρώα του
ΟΑΕ∆, επιδόματα – παροχές, υπηρεσίες συμβουλευτικής, κλπ.), ενώ πολλά από τα νέα έντυπα που
χρησιμοποιούνταν, ήταν ηλεκτρονικά. Όπως ανέφερε η προϊσταμένη του ΚΠΑ2 το σύστημα
«πέφτει» συνέχεια, κάτι που διαπιστώθηκε και από το Σύμβουλο Αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως τα νέα εργαλεία και να δημιουργούνται σημαντικές ουρές
πολιτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν από το συγκεκριμένο κέντρο. Πολλές φορές μάλιστα
χρειάζεται να περιμένουν 2 ή 3 ώρες μέχρι την επαναλειτουργία του συστήματος, γεγονός που έχει
άμεσες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά του. Το τεχνικό αυτό πρόβλημα όμως, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να ακυρώσει ένα τόσο καινοτόμο έργο, που συμβάλλει στην ταχύτερη,
καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, αλλά και του
στελεχιακού του δυναμικού, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα πόρους που μπορεί να αξιοποιηθούν
προς άλλη κατεύθυνση. Χρήζει όμως άμεσης επίλυσης την τρέχουσα προγραμματική περίοδο,
προκειμένου να δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα.
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• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την ανάπτυξη νέου
μηχανισμού σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ενεργητικών προγραμμάτων
απασχόλησης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας;
Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συστημικής Παρέμβασης 3, αποτελούσε η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΕΠΑ), μέσω του
καλύτερου σχεδιασμού, στόχευσής τους και υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκε, διακριτό έργο μελέτης ανασχεδιασμού των δράσεων ΕΠΑ
και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου και των διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού
συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των δράσεων αυτών. Για την ανάπτυξη του νέου
συστήματος λήφθηκαν υπόψη οι αναλυτικές βέλτιστες πρακτικές που είχαν υποβληθεί από τον
Σουηδό εμπειρογνώμονα, ενώ εξετάστηκε η στρατηγική και η στόχευση των ΕΠΑ, η εμπλοκή των
Κοινωνικών Εταίρων, αλλά και κλαδικών και περιφερειακών φορέων, η διαδικασία σχεδιασμού,
διαβούλευσης και επικοινωνίας των προγραμμάτων, η μεθοδολογία απολογισμού και οι δείκτες
αξιολόγησης του κάθε προγράμματος, καθώς και τα συστήματα εφαρμογής των προγραμμάτων.
Συνεπώς, ο στόχος της παρέμβασης ως προς την ανάπτυξη νέου μηχανισμού σχεδιασμού,
υλοποίησης και παρακολούθησης των ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης (ΕΠΑ),
επιτεύχθηκε. Ωστόσο, χρήζει να εξεταστεί μελλοντικά η αποτελεσματικότητα αυτού του νέου
μηχανισμού, ως προς τη συμβολή του στην αύξηση της απασχόλησης, στην εργασιακή ένταξη των
ανέργων και στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης ως προς την υποστήριξη των
αναζητούντων εργασία;
Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναζητούντων εργασία, μέσω της ανάπτυξης του
συνόλου των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Συστημικής Παρέμβασης 3, κρίνεται
ότι, ο στόχος επιτεύχθηκε επαρκώς.
Το πλέγμα των ενεργειών που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου ολοκληρώθηκε με την
καθιέρωση μηχανισμού διερεύνησης της ικανοποίησης τόσο των αναζητούντων εργασία, όσο και
των εργοδοτών, ώς διπόλου που αλληλοεπιδρά, την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, της
λειτουργίας του call center.
Περαιτέρω, η εφαρμογή όλων των διαδικασιών και εργαλείων που προτείνονται από το κατάλληλα
εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό των νέων ΚΠΑ εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού που αναζητά εργασία και θα καταστήσει τον Οργανισμό σε συνεχή
υποστηρικτή του πολίτη που αναζητά εργασία, αλλά και μετά από την ανεύρεση της εργασίας στο
σύνολο του εργασιακού του βίου.
Δεδομένου όμως ότι, τα εν λόγω εργαλεία, διαδικασίες και μηχανισμοί ενώ έχουν παραχθεί από την
ΣΠ 3 κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, θα εφαρμοστούν στην Γ’ Φάση του Σχεδίου
Δράσης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2017, τα ουσιαστικά
αποτελέσματα από την πλήρη εφαρμογή τους αναμένεται να είναι ορατά μετά από την εφαρμογή
τους.
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Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών, σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την πλήρη εφαρμογή τους.

• Σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της μαθητείας του ΟΑΕΔ;
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της σχετικής ομάδας εργασίας του ΟΑΕΔ και του αντίστοιχου
Υποέργου της Συστημικής Παρέμβασης, εκτιμάται ότι έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικό βήμα στη
βελτίωση των δράσεων ενίσχυσης της μαθητείας του ΟΑΕΔ. Σημαντικά βήματα θεωρούνται η:
•

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και προμελέτες βελτίωσης υποδομών / κτιριακών
εγκαταστάσεων στις ΣΕΚ

•

Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών μέσω συμπράξεων με κοινωνικούς εταίρους και
επιμελητήρια σε 3 ειδικότητες στα Πειραματικά ΣΕΚ

•

Λειτουργία (30) Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με στόχο την
αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τα γραφεία
Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν το συνδετικό κρίκο της Μαθητείας
του ΟΑΕΔ με την τοπική αγορά εργασίας και με την κοινωνία. Με την λειτουργίας τους
διασφαλίζεται:
-

Η διαβούλευση – συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιμελητήρια, τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας,
προκειμένου να ανιχνεύονται αφενός οι ανάγκες σε προσωπικό και αφετέρου, οι
ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής αγοράς εργασίας.

-

Η ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τα οφέλη της Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, με στόχο την αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό και στον
κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

-

Η προσφορά θέσεων Μαθητείας και η παρακολούθηση της υλοποίησης των
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

H συνεχής αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας του ΟΑΕΔ, με το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, καθώς και η διασύνδεση της παρεχόμενης κατάρτισης με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των
νέων. Η Συστημική Παρέμβαση εκτιμάται ότι παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων
ενίσχυσης του θεσμού. Μερικές από τις δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι:
•

Επανασχεδιασμός κριτηρίων εισαγωγής μαθητών σε ΕΠΑΣ/ΣΕΚ, κριτηρίων πρόσληψης
ωρομίσθιου προσωπικού και νομικού πλαισίου ανανέωσης μόνιμου προσωπικού

•

Έκδοση των απαραίτητων ΚΥΑ / εγκυκλίων για την εφαρμογή του νέου νόμου

•

Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου

•

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με
βάση τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες

•

Συστηματική αξιολόγηση εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων ΟΑΕΔ
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•

Κεντρικές Προγραμματικές Συμφωνίες με Κοινωνικούς Εταίρους, Κλαδικούς και Τοπικούς
Φορείς, επιμελητήρια για υλοποίηση προγραμμάτων Μαθητείας

•

Συμπράξεις με κοινωνικούς εταίρους και επιμελητήρια – καθορισμός ειδικοτήτων

• Σε ποιο βαθμό η αναβάθμιση των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής του οργανισμού
συνέβαλλαν στην επίτευξη των στόχων του; (π.χ. ανάπτυξη μητρώου εργοδοτών, αναθεώρηση
τρόπου συλλογής βιογραφικών και ποιοτική βελτίωση τήρησης μητρώου ανέργων, βελτίωσης
ΟΠΣ e-πρωτόκολλο στα ΚΠΑ, θεσμική και μηχανογραφική εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής
στα εσωτερικά έντυπα του ΟΑΕΔ, εργαλείο αυτοματοποίησης διαδικασιών κλπ.)
Η συνεισφορά της ΣΠ 3 στην αναβάθμιση των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής
θεωρείται εξίσου σημαντική, δεδομένου ότι το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ εμπλουτίζεται με ποικιλία
εφαρμογών για την ανάπτυξη περαιτέρω ηλεκτρονικών διεργασιών.
Ωστόσο, η διαπίστωση των στελεχών των ΚΠΑ στην καθημερινή χρήση του συστήματος είναι ότι
προς το παρόν το ΟΠΣ παρουσιάζει δυσκολίες και καθυστερήσεις (κυρίως τεχνικού χαρακτήρα), ενώ
πολλά από τα υποσυστήματα που αναπτύχθηκαν από την Συστημική Παρέμβαση δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως.

7.3.6 Αξιολόγηση αποδοτικότητας
7.3.6.1

Πληρότητα και ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης βάσει των προϋπολογισμών ένταξης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ανέρχεται σε 3.762.246,72€. Η κατανομή του Προϋπολογισμού
ανά έργο, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Έργο

Προϋπολογισμός
Ένταξης

Έργο 1: Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
σε άλλους φορείς

55.350,00€

Έργο 2: Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας

153.750,00€

Έργο 3 : Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ 2 του
ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους

49.200,00€

Έργο 4: Α’ Φάση του προγράμματος για τον επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού
μοντέλου του ΟΑΕΔ

247.610,00€

Έργο 5 : Υλοποίηση του οργανωτικού ανασχεδιασμού και του επαναπροσδιορισμού του
επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ

3.256.336,72€

Σύνολο προϋπολογισμού Συστημικής Παρέμβασης:

3.762.246,72€

Το τελικό οικονομικό αντικείμενο των πράξεων, έως 13-10-2016 (πληρωμές προς πιστοποίηση στην
Ε.Ε., όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που διατέθηκαν στον Σύμβουλο από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ) της συστημικής παρέμβασης ανήλθε σε 3.455.849,06 € (ποσοστό απορρόφησης: 95,2%),
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΣΥΓΧΡ
ΝΟΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΣ
ΠΙΣΤΟΠ.ΣΤΗΝ
ΕΕ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

296335

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ /
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

55.350,00

47.047,50

46.170,01

296492

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ" ΣΥΖΕΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

153.750,00

77.674,50

76.225,78

327341

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

49.200,00

39.360,00

39.360,00

429699

Α ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

247.610,00

209.889,28

208.941,08

464993

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

3.256.336,72

3.256.336,72

3.085.152,19

ΣΥΝΟΛΟ

3.762.246,72

3.630.308,00

3.455.849,06

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Από το σύνολο των παραπάνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, την μεγαλύτερη χρηματοδοτική
βαρύτητα, με ποσοστό 87%, είχε η πράξη «Υλοποίηση του οργανωτικού ανασχεδιασμού και του
επαναπροσδιορισμού του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ».
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7.3.6.2

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

• Οι προκαθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος; Είναι το κόστος των
παρεμβάσεων συναφές με τα αποτελέσματα;
Η Συστημική Παρέμβαση 3, ολοκληρώθηκε στο προκαθορισμένο πλαίσιο προϋπολογισμού και
πόρων, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις πέραν της απόκλισης που προκλήθηκε από την μη υλοποίηση
του υποέργου της 5ης πράξης και που αφορούσε στην επιμόρφωση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. Η
συνολική απόκλιση είναι εξαιρετικά περιορισμένη και είναι της τάξης του 5% από τις Νομικές
Δεσμεύσεις και περίπου 8% από τον προϋπολογισμό ένταξης.
Δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας, το σύνολο των
επιμέρους δράσεων υλοποιήθηκε εντός των οικονομικών προδιαγραφών του σχεδίου Δράσης, η
Συστημική Παρέμβαση θεωρείται ότι έχει επιτύχει ικανοποιητικό βαθμό αποδοτικότητας.

• Σε ποιο βαθμό ήταν κατάλληλος ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρέμβασης;
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κόστος των επιμέρους παρεμβάσεων, σε επίπεδο δράσης, κρίνεται
ικανοποιητικό και σε συνάφεια με τις υφιστάμενες ανάγκες του οργανισμού, καθώς επίσης και τις
κατά μονάδα κόστους εκτιμήσεις σε προγραμματικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί
ότι, ο ΟΑΕΔ με τη στενή συνεργασία διεθνών εμπειρογνωμόνων συνέταξε το λεπτομερές action plan
για την παρέμβαση, το οποίο τεκμηριώνει και αναλύει το κόστος ανά παραδοτέο.

7.3.7 Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της παρέμβασης;
Οι κυριότερες καταγεγραμμένες επιπτώσεις κατ’ εκτίμηση τόσο του αξιολογητή όσο και των
στελεχών του οργανισμού που συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης (συνεντεύξεις και focus
group) συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
1. Σε ότι αφορά τα οφέλη που έχουν ήδη καταγραφεί ή αναμένονται να καταγραφούν από την
περαιτέρω ενσωμάτωση των ανασχεδιασμένων διαδικασιών και των νέων ρόλων που
επεξεργάσθηκε η Συστημική Παρέμβαση σημειώνονται τα κάτωθι:
 Καλύτερη εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών του Οργανισμού
 Δυνατότητα ελέγχου εκτέλεσης διαδικασιών
 Συνεχής βελτίωση ποιότητας, κόστους και χρόνου διαδικασιών
 Καλύτερη κατανομή και διαχείριση πόρων του Οργανισμού
 Εξασφάλιση βέλτιστου βαθμού κεντροποίησης υπηρεσιών
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

 Εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων των διαφόρων δομών
 Εξορθολογισμός εγκριτικών ορίων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων δομών
 Μείωση γραφειοκρατίας
 Αποσυμφόρηση διαδικασίας ενστάσεων και παραπόνων
 Καλύτερος έλεγχος της δραστηριότητας του Οργανισμού/ των προγραμμάτων
 Μείωση επισκέψεων σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τόσο αναζητούντων εργασία όσο και
εργοδοτών
 Βελτίωση της παρακολούθησης της απόδοσης
 Άμεση σύνδεση ρόλων και υπευθυνοτήτων με την επίτευξη ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων
 Κωδικοποίηση γνώσης
 Ομογενοποίηση των διαδικασιών
 Διάχυση γνώσης σε όλα τα στελέχη
 Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία
 Αξιολόγηση νέας διαδικασίας σχεδιασμού ΕΠΑ
 Άντληση πολύτιμης γνώσης για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας
 Συστηματική διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού οργανισμού
 Προετοιμασία του οργανισμού για ομαλή κάλυψη κενών θέσεων σε περίπτωση
αποχώρησης στελεχών
 Βελτίωση της παρακολούθησης της απόδοσης
 Άμεση σύνδεση ρόλων και υπευθυνοτήτων με την επίτευξη ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων
 Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΠΑ
 Βελτίωση διανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και ΚΠΑ
 Δημιουργία πλαισίου συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης δραστηριότητας
ΚΠΑ βάσει των στόχων του Οργανισμού
 Δυνατότητα εσωτερικού benchmarking
 Αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή της νέας
διαδικασίας σχεδιασμού ΕΠΑ
 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΟΠΣ και του Portal
 Δημιουργία πλαισίου συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης δραστηριότητας
ΚΠΑ
 Δυνατότητα μεταλαμπάδευσης των στόχων του οργανισμού στα ΚΠΑ
 Δυνατότητα εσωτερικού benchmarking
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

2. Σε ότι αφορά τις άμεσες επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος από την
περαιτέρω αναβάθμιση υπηρεσιών, εργαλείων και διαδικασιών συμπράξεων και των
λειτουργιών του οργανισμού, μέσω της ΣΠ3, διαπιστώνεται βελτίωση στα παρακάτω:
 Σχεδιασμό και εκτέλεση ΕΠΑ στοχευμένων στις ανάγκες της αγοράς
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση εκτέλεσης ΕΠΑ
 Βελτίωση της αντίληψης των αναγκών των εργοδοτών
 Συστηματική επικοινωνία με τους εργοδότες
 Ενημέρωση εργοδοτών για τις υπηρεσίες που μπορεί να τους παρέχει ο ΟΑΕΔ
 Διαχείριση σχέσεων με εργοδότες από συγκεκριμένους λειτουργούς
 Επανασύσταση Εργασιακών Συμβούλων με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να
βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν
 Έμφαση στην σύζευξη και την εξυπηρέτηση των αναζητούντων εργασία
 Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με εργοδότες
 Ενίσχυση εξωστρέφειας και κατανόησης αναγκών σε τοπικό επίπεδο
 Στενότερη συνεργασία με περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες εύρεσης εργασίας
 Συστηματική διαχείριση της συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες
 Καλύτερη κατανόηση των δυνητικών ευκαιριών για συμπράξεις με λοιπούς φορείς
 Προσαρμογή θεσμών και υπογραφή συμφωνιών ώστε να ενεργοποιηθούν
πλήρως οι δυνατότητες των συμπράξεων
 Καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των δράσεων
 Μέγιστη εκμετάλλευση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΠΑ
 Εμπλουτισμός των μεθόδων συναλλαγών με τα ΚΠΑ
 Εφαρμογή των λειτουργικών παρεμβάσεων στο σύνολο των ΚΠΑ
ενσωματώνοντας παρατηρήσεις από τις παρεμβάσεις στα πιλοτικά
 Ενδυνάμωση Εργασιακών Συμβούλων με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να
βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν
 Έμφαση στην εξυπηρέτηση των αναζητούντων εργασία
Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και της
πληροφορικής του συστήματος του ΟΑΕΔ εκτιμώνται τα κάτωθι:
 Καλύτερη διαχείριση των σχέσεων με εργοδότες
 Ολοκληρωμένη και πλήρης εικόνα της αγοράς εργασίας
 Αυτοματοποίηση συναλλαγών και δικαιολογητικών
 Διεύρυνση πηγών συλλογής και διαθεσιμότητας βιογραφικών
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

 Βελτίωση της διαδικασίας σύζευξης μέσα από τον εμπλουτισμό της
καταγραφόμενης πληροφορίας και των τρόπων αναζήτησης
 Παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας στους συναλλασσόμενους
 Άντληση περισσότερης πληροφορίας σε σχέση με τους ωφελούμενους και τους
υπόλοιπους συναλλασσόμενους
 Μείωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις διάφορες συναλλαγές
 Ενίσχυση υπηρεσιών που παρέχονται online
 Διεκπεραίωση διαδικασιών σε λιγότερο χρόνο
 Βελτίωση εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων
 Καλύτερη διαχείριση των σχέσεων με εργοδότες

• Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη)
μπορούν να αποδοθούν στην συγκεκριμένη παρέμβαση;
Το σύνολο των επιχειρούμενων αλλαγών αποτελούν προϊόν επεξεργασίας της Συστημικής
Παρέμβασης σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, επιβάλλεται η αναγνώριση της ωριμότητας του
Οργανισμού να αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές και της έγκαιρης και συστηματικής οργάνωσης για
την διαχείριση των αλλαγών αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η σύσταση γραφείου
αλλαγών στον ΟΑΕΔ, με κύριο σκοπό την διαχείριση αυτών των αλλαγών και την
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους στο σύστημα παροχής υπηρεσιών.

• Ποιες προβλέπονται να είναι οι επιπτώσεις της παρέμβασης σε μεσο-μακροπρόθεσμο
ορίζοντα;
Ουσιαστική εκτίμηση των μεσο/μακροπρόθεσμων επιπτώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων έργων
και τη διενέργεια σχετικής αξιολόγησης. Ωστόσο, από την εκτίμηση υψηλόβαθμων στελεχών του
Οργανισμού εκτιμάται ότι, η σημαντικότερη επίπτωση σε βάθος χρόνου θα είναι η μείωση του
διοικητικού κόστους στην εφαρμογή των ΕΠΑ και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού που
αναζητά εργασία, η οποία αναμένεται να είναι σημαντικά πιο βελτιωμένη.
Εν γένει, εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή των διαδικασιών και λειτουργιών που εισάγονται από
την ΣΠ 3 θα συμβάλλουν στην βέλτιστη ζεύξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, στην
καλύτερη γνώση της αγοράς εργασίας και τελικά, στη μείωση της ανεργίας.
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7.3.8 Αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές.

• Η συγχρηματοδοτούμενη παρέμβαση ενίσχυσε τις υπάρχουσες εθνικές πολιτικές; Σε ποιο
βαθμό οι υποστηριζόμενες περιφερειακές παρεμβάσεις εντάχθηκαν σε εθνικές πολιτικές;
Η Συστημική Παρέμβαση για την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του ΟΑΕΔ έχει να
παρουσιάσει ένα πολύ ευρύ πλαίσιο στόχων δράσεων και αποτελεσμάτων, τα οποία ωστόσο
περιορίζονται στο ευαίσθητο και πολύπαθο σύστημα παροχής υπηρεσιών που καλείται ο
Οργανισμός να παρέχει προς τον αναζητούντα εργασία πρωτίστως και κατ’ επέκταση και
δευτερευόντως στους προσφέροντες εργασία.
Η συμβολή της παρέμβασης στις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση σε κεντρικό ή και
περιφερειακό επίπεδο εκτιμάται ότι, δεν μπορεί παρά να είναι έμμεση, και θα οφείλεται μόνο στην
αναβάθμιση του Οργανισμού σε φορέα καθοδήγησης του πολίτη σε όλα τα στάδια της
σταδιοδρομίας του.
Η αναβάθμιση των εργαλείων και διαδικασιών που προτάθηκαν από την Συστημική Παρέμβαση
είναι καταλυτικής σημασίας για την αναβάθμιση των ΚΠΑ σε όλη την Ελλάδα και στο σημείο αυτό
εντοπίζεται η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία της συμβολής της παρέμβασης στην διαμόρφωση
περιφερειακών πολιτικών και κατ’ επέκταση, εθνικών πολιτικών για την απασχόληση δεδομένου ότι
τα νέα ΚΠΑ καλούνται να διαδραματίσουν νέο ρόλο σε τοπικό επίπεδο για την διαμόρφωση της
τοπικής αγοράς εργασίας.

• Σε ποιο βαθμό η παρέμβαση διεύρυνε τις ήδη υπάρχουσες δράσεις υποστηρίζοντας πεδία
πολιτικής ή ομάδες στόχους που χωρίς την παρέμβαση δε θα είχαν υποστηριχτεί;
Σε εθνικό επίπεδο η συνεισφορά της παρέμβασης εντοπίζεται κυρίως στην διαμόρφωση των
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, δεδομένου ότι, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των
εργαλείων που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν θα πραγματοποιείται ουσιαστική διαμόρφωση
πολιτικής στη βάση της καλύτερης γνώσης της αγοράς εργασίας.
Για την ουσιαστική ωστόσο επίτευξη του παραπάνω στόχου, είναι απαραίτητη η διατήρηση της
πολιτικής και επιχειρησιακής βούλησης του Οργανισμού για ουσιαστική παρέμβαση, με εφαρμογή
αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η ουσιαστική ενδυνάμωσή του με κατάλληλα
εξειδικευμένο, καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο στη παρούσα χρονική περίοδο δεν
επαρκεί για να στηρίξει το όλο εγχείρημα.
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7.4 Αξιολόγηση της ΣΠ 4: «Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς
εργασίας για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας»
7.4.1 Σύντομο Ιστορικό της ΣΠ
Η παρούσα Συστημική Παρέμβαση, εντάχθηκε στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και αφορούσε στην ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης της
αγοράς εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω μείωση της αδήλωτης εργασίας. Στο σημείο αυτό, θα
πρέπει να τονιστεί ότι στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αδήλωτη
εργασία παραμένει σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομίας, καθώς το μέγεθός της εκτιμάται ότι
ισοδυναμεί με το 25% του ΑΕγχΠ.
Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αποτελούσε και αποτελεί ζήτημα ζωτικής
σημασίας για την καταπολέμηση της παραοικονομίας, την αναβάθμιση του συστήματος των
εργασιακών σχέσεων, τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και των όρων
λειτουργίας της αγοράς εργασίας και φυσικά την ένταξη των αδήλωτων εργαζομένων σε συνθήκες
νόμιμης εργασίας.
Η Ανάγκη αυτή, αποτυπώνεται και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της περιόδου 20112014 βάσει του οποίου «Υιοθετούνται σημαντικά διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
εισφοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων: η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχων για την αντιμετώπιση της
εισφοροδιαφυγής, η υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου για τις συνταξιοδοτικές
πληρωμές και η υλοποίηση ενός συστήματος παρακολούθησης για την επιβολή της πληρωμής των
ασφαλιστικών εισφορών».
Παράλληλα, με τις παραπάνω δεσμεύσεις, τον Αύγουστο του 2015, οι ελληνικές αρχές και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν το πρόγραμμα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα. Το Μνημόνιο Συνεννόησης8 του προγράμματος περιελάμβανε
το παρακάτω βασικό παραδοτέο: "οι αρχές θα υιοθετήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για
την καταπολέμηση της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα
έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση", το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί έως το
Δεκέμβριο του 2015.

8

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94, 14
Αυγούστου 2015) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ,
ενότητα 4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, υποενότητα 4.1 Αγορά
εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο
«Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (βασικό
παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη
φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης
Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του
συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της
αδήλωτης εργασίας.»
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7.4.2 Ανάλυση της λογικής της παρέμβασης
Για την αξιολόγηση της λογικής της Συστημικής Παρέμβασης. ο Σύμβουλος Αξιολόγησης έλαβε
υπόψη, σαν έγγραφο βάσης, το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης του ΣΕΠΕ, τις εκθέσεις προόδου, καθώς
και τα αποτελέσματα από τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
Από την κατάρτιση του πίνακα Λογικού Πλαισίου που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
-

Η λογική της παρέμβασης είναι κατανοητή και αρκετά καθαρή. Εστιάζει κυρίως στην
προσπάθεια για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία βασίζεται σε 2
πυλώνες:
 Την εισαγωγή σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων που θα αποτελέσουν το
εργαλείο για την συγκέντρωση δεδομένων, συμβάλλοντας στο ελεγκτικό έργο του
ΣΕΠΕ, μέσα από τη βελτίωση της στόχευσης των ελέγχων της αγοράς εργασίας σε
συγκεκριμένους κλάδους ή προφίλ επιχειρήσεων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη
παραβατικότητα όσον αφορά την αδήλωτη εργασία ή την μερικώς δηλωμένη
εργασία.
 Την περεταίρω στελέχωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ελεγκτικού
δυναμικού του ΣΕΠΕ, μέσω κατάλληλων ενεργειών επιμόρφωσης.

-

Όλες οι διαπιστωθείσες Ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους Στόχους.

-

Η στόχευση είναι γενική και χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση.

-

Οι Δράσεις που έχουν προταθεί και οι Εκροές στις οποίες εξειδικεύονται εκτιμάται ότι ήταν
ικανές να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης, στα Αναμενόμενα
Αποτελέσματα και κατ’ επέκταση, να επιφέρουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις.

-

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται στο υπό αξιολόγηση Σχέδιο Δράσης,
είναι συναφή με τα προτεινόμενα έργα και εκροές..

Στον επόμενο Πίνακα καταγράφεται ο Πίνακας Λογικού Πλαισίου (Logframe matrix):
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Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη
μείωση της αδήλωτης εργασίας

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Εκροές
Σύσταση και λειτουργία κοινής ομάδας εργασίας
ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, και ΙΚΑ για την απλούστευση των
διαδικασιών απογραφής και μεταβολών
στοιχείων εργαζομένων

Απουσία
σύγχρονων
συστημάτων
διοίκησης και
οργάνωσης

Ηλεκτρονική
καταγραφή
και
παρακολούθηση
όλων
των
καταχωρίσεων
και
των μεταβολών των
στην αγορά εργασίας
και Απλοποίηση των
ισχυουσών
διαδικασιών για την
απογραφή
εργαζομένων και τη
μεταβολή
των
στοιχείων τους.

Έργο 1: «Θέση σε
παραγωγική
λειτουργία
του
Συστήματος για την
Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ
και
την
εξυπηρέτηση
Εργαζομένων
και
Επιχειρήσεων από το
ΣΕΠΕ»

Επισκόπηση των ενεργειών που απαιτούνται για
να τεθεί το πληροφοριακό σύστημα για την
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ» σε
παραγωγική λειτουργία
Εκπόνηση
μελέτης
ασφάλειας
του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
Προσαρμογή
/
επικαιροποίηση
του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ» και
εκπαίδευση χρηστών/ διαχειριστών
«Μελέτη κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων
των χρηστών από όλες τις εμπλεκόμενες

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα
Προετοιμασία
Λειτουργίας
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων
και
Επιχειρήσεων από το
ΣΕΠΕ»

Παραγωγική Λειτουργία
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων
και
Επιχειρήσεων από το
ΣΕΠΕ»

Επιπτώσεις


Καταπολέμηση της
παραοικονομίας



Αναβάθμιση του
συστήματος των
εργασιακών
σχέσεων



Βελτίωση του
συστήματος
κοινωνικής
προστασίας και
των όρων
λειτουργίας της
αγοράς εργασίας



Ένταξη των
αδήλωτων
εργαζομένων σε
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Εκροές

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

υπηρεσίες και καθορισμού ροών εργασίας για τη
διεκπεραίωση των λειτουργικών διαδικασιών
στο πληροφοριακό σύστημα “Καταγραφής νέας
επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτησης
εργαζομένων και επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ”»

Επιπτώσεις
συνθήκες νόμιμης
εργασίας



Θέση
σε
παραγωγική
λειτουργία
του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή
Νέας
Επιδότησης
Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»

Αύξηση 7% της
συλλογής
ασφαλιστικών
εισφορών

Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήματος "Καταγραφής Νέας
Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων"
Έκδοση των προβλεπόμενων θεσμικών και
διοικητικών πράξεων
Έκδοση εγκυκλίων και ενημέρωση αρμοδίων
υπηρεσιών
Επικοινωνία της νέας ρύθμισης προς τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους
Έλλειψη
κατάλληλων
πληροφοριακ
ών
συστημάτων
που
να

Θεσμοθέτηση για τη
νόμιμη λειτουργία του
Πληροφοριακού
Συστήματος και διάχυση
πληροφορίας
στις
αρμόδιες υπηρεσίες και
εργοδότες
/
εργαζόμενους

Καθορισμός προδιαγραφών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Έργο 3: «Ανάπτυξη και
εγκατάσταση του ΟΠΣ
- ΣΕΠΕ»

Ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την
παρακολούθηση της ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Πλήρης
παραγωγική
λειτουργία ΟΠΣ- ΣΕΠΕ
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Εκροές

υποστηρίζουν
το έργο του
ΣΕΠΕ

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

Επιπτώσεις

Έκδοση εγκυκλίων και ενημέρωση αρμοδίων
υπηρεσιών
Θέση σε παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Ένδεια
κατάλληλων
μέσων
και
εργαλείων
απαραίτητων
για
την
εκτέλεση των
εργασιών του
ΣΕΠΕ
(πχ
μεθοδολογίες
αξιολόγησης
κινδύνου και
ελέγχων)

Βελτίωση
ικανότητας
ελεγκτικών
μηχανισμών
ΣΕΠΕ

της
των

Έργο 2: «Αναβάθμιση
των εργαλείων και
μεθόδων ελέγχου»

του

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την
υποστήριξη του ΣΕΠΕ

Εξειδικευμένη
υποστήριξη ΣΕΠΕ

Έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
μέτρων αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας
και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων
αξιολόγησης κινδύνου και συστημάτων ελέγχου

Πρωτογενή στοιχεία για
την
κατάσταση
της
αδήλωτης εργασίας και
σχεδιασμός
νέων
μεθοδολογικών
εργαλείων ελέγχων

Ανάπτυξη
μεθοδολογικών
εργαλείων
αξιολόγησης κινδύνου και συστημάτων ελέγχου
Θεσμοθέτηση
των
νέων
μεθοδολογικών
εργαλείων και συστημάτων ελέγχου
Εκπαίδευση των στελεχών του ΣΕΠΕ στη χρήση
των νέων μεθοδολογικών εργαλείων και
συστημάτων ελέγχου
Υιοθέτηση των νέων μεθοδολογικών εργαλείων
και συστημάτων ελέγχου

Υποστελέχωσ
ή
του

Έργο
«Αναδιάρθρωση

4:
και

Εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΕΠΕ
και επικαιροποίηση του Οργανισμού του ΣΕΠΕ

Νέα
μεθοδολογικά
εργαλεία
για
την
πραγματοποίηση
επικεντρωμένων
και
στοχευμένων ελέγχων
Αναβαθμισμένες
Τεχνικές
και
Προγραμματισμός
Ελέγχων με την χρήση
των
νέων
μεθοδολογικών
εργαλείων
Επικαιροποίηση
των
κανονιστικών εγγράφων
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Ανάγκες

Στόχοι

προσωπικού
του ΣΕΠΕ και
ξεπερασμένες
ελεγκτικές
διαδικασίες

Δράσεις

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

Εκροές

ενίσχυση
του
στελεχιακού
δυναμικού του ΣΕΠΕ»

Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ

που
διέπουν
την
λειτουργία του ΣΕΠΕ

Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΣΕΠΕ
Θεσμοθέτηση του νέου Οργανισμού
Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΕΠΕ

και

Ενίσχυση της στελέχωσης του ΣΕΠΕ
Διάγνωση αναγκών κατάρτισης των στελεχών
του ΣΕΠΕ
Κατάρτιση των στελεχών του ΣΕΠΕ
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Τ.Υ.) για την
αποτελεσματική
διαχείριση
της
Πράξης
«Απλούστευση των Διαδικασιών του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε»
Ενίσχυση
–
προώθηση
του
συμβουλευτικ
ού ρόλου του
ΣΕΠΕ
προς
εργοδότες και
επιχειρήσεις

Πρόληψη
συμπεριφορών
παραβατικότητας και
ενδυνάμωση
της
ασφαλιστικής
συνείδησης
των
εργοδοτών
και
εργαζομένων

Έργο 5: «Ενίσχυση
συμβουλευτικού
ρόλου του ΣΕΠΕ
την
πρόληψη
παραβατικότητας
επιχειρήσεων
εργαζομένων»

του
για
της

Επιπτώσεις

Μελέτη
για
την
ανάπτυξη
υπηρεσίας
ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών
Ανάπτυξη intranet και portal
Οργάνωση και λειτουργία help desk

και
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος
επικοινωνίας του ΣΕΠΕ και του ρόλου του

Εμπλουτισμός
και
αναβάθμιση
του
Ανθρώπινου δυναμικού
του ΣΕΠΕ
Εξωτερική
Τεχνική
Υποστήριξη
στις
ενέργειες
αναδιάρθρωσης
του
ΣΕΠΕ
Ενημέρωση
του
εξωτερικού
περιβάλλοντος του ΣΕΠΕ
όσον αφορά τις νέες
δυνατότητες
ελέγχου
του και τον ρόλο που
παίζει
στην
αγορά
εργασίας στην Ελλάδα
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7.4.3 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Αφετηριακή βάση για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τον Σύμβουλο
Αξιολόγησης, αποτέλεσε το εγκεκριμένο «Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση της Αδήλωτης Εργασίας» με
τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Έκδοση 3η Μάιος 2012).
Από το σύνολο των έργων και επιμέρους δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο (2007-2013), ένα μικρό μέρος (7,63%) υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ένα σημαντικό μέρος (17,61%) υλοποιήθηκε με
χρηματοδότηση του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και οι υπόλοιπες δράσεις (74,76%)
υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκροές του Σχεδίου Δράσης και ο βαθμός επίτευξής
τους, ανά έργο και ενέργεια. Τα στοιχεία των εκροών βασίστηκαν στα αποτελέσματα των ποιοτικών
ερευνών με στελέχη του ΣΕΠΕ, καθώς και στην τελευταία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ με Περίοδο Αναφοράς από 01/07/2015 - 31/12/2015.
Για την πληρέστερη κατανόηση του παραπάνω απολογισμού, στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά
στοιχεία για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Συστημικής Παρέμβασης σε επίπεδο
έργων.

Έργο 1: «Θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος για την Καταγραφή Νέας Επιδότησης
Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το
ΣΕΠΕ»
Το έργο προέβλεπε τις απαραίτητες ενέργειες για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και την εκπόνηση του απαραίτητου κανονιστικού
πλαισίου (Υπουργικές Αποφάσεις, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι) για την
άμεση εφαρμογή του.
Το έργο ολοκληρώθηκε στο σύνολο του, όπως φαίνεται και στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα.

Ενέργεια

Αναμενόμενη
εκροή

Υλοποιηθείσα
εκροή

Σύσταση και λειτουργία κοινής ομάδας
εργασίας ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, και ΙΚΑ για την
απλούστευση των διαδικασιών απογραφής
και μεταβολών στοιχείων εργαζομένων.

Σύσταση
και
λειτουργία
κοινής
ομάδας
εργασίας
ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, και ΙΚΑ
Καταγραφή
ενεργειών για την
επίτευξη
παραγωγικής
λειτουργίας
του
Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Σύσταση
και
λειτουργία
κοινής
ομάδας
εργασίας
ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, και ΙΚΑ
Καταγραφή
ενεργειών για την
επίτευξη
παραγωγικής
λειτουργίας
του
Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Μελέτη ασφάλειας
του πληροφοριακού
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Μελέτη ασφάλειας
του πληροφοριακού
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Επισκόπηση των ενεργειών που απαιτούνται
για να τεθεί το πληροφοριακό σύστημα για
την «Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
σε παραγωγική λειτουργία
Εκπόνηση
μελέτης
ασφάλειας
του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση

Βαθμός
επίτευξης
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Ενέργεια

Αναμενόμενη
εκροή

Υλοποιηθείσα
εκροή

Βαθμός
επίτευξης

Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
•
Προσαρμογή
/
επικαιροποίηση
του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
•
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
και εκπαίδευση χρηστών/ διαχειριστών
Έκδοση των προβλεπόμενων θεσμικών και
διοικητικών πράξεων
Έκδοση εγκυκλίων και ενημέρωση αρμοδίων
υπηρεσιών

Επικοινωνία της νέας ρύθμισης προς τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους
Θέση σε παραγωγική λειτουργία του
πληροφοριακού
συστήματος
για
την
«Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
Μελέτη κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων
των χρηστών από όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες και καθορισμού ροών εργασίας για
τη
διεκπεραίωση
των
λειτουργικών
διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα
“Καταγραφής νέας επιδότησης τακτικής
ανεργίας και εξυπηρέτησης εργαζομένων και
επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ” (ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ)

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επικαιροποίηση
• Επικαιροποίηση
του
του
πληροφοριακού
πληροφοριακού
συστήματος
συστήματος
Εκπαίδευση
• Εκπαίδευση
χρηστών/
χρηστών/
διαχειριστών
διαχειριστών
Θεσμικές
και Θεσμικές
και
Διοικητικές Πράξεις
Διοικητικές Πράξεις
Εγκύκλιοι
Εγκύκλιοι
ενημέρωσης
ενημέρωσης
αρμοδίων
αρμοδίων υπηρεσιών
υπηρεσιών
Ενέργειες
Ενέργειες
ενημέρωσης
ενημέρωσης
επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων
και
εργαζομένων
εργαζομένων
Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σε
παραγωγική
λειτουργία

Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σε
παραγωγική
λειτουργία

Μελέτη
κατανομής
ρόλων
και
αρμοδιοτήτων
των
χρηστών
και
καθορισμού
ροών
εργασίας
Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Μελέτη
κατανομής
ρόλων
και
αρμοδιοτήτων
των
χρηστών
και
καθορισμού
ροών
εργασίας
Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 2: «Αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων ελέγχου»
Το δεύτερο έργο προέβλεπε τις ενέργειες προετοιμασίας για την μετάβαση στο νέο μοντέλο
ελέγχου της αδήλωτης εργασίας, ξεκινώντας από επίκαιρη έρευνα για το φαινόμενο, τον σχεδιασμό
των νέων μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων ελέγχου, την θεσμοθέτηση τους, ενώ
ταυτόχρονα προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς τον ΣΕΠΕ για την
υποστήριξη του σε αυτήν την προσπάθεια.
Τελικά το έργο με την τυπική μορφή που περιγράφηκε στο Σχέδιο Δράσης έμεινε ημιτελές με τις
ενέργειες θεσμοθέτησης και εφαρμογής των νέων μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων
ελέγχου να μην ολοκληρώνονται κατά την διάρκεια υλοποίησης του παρόντος έργου αλλά αργότερα
κατά την υλοποίηση του νέου ΟΠΣ ΣΕΠΕ (βλέπε 3ο έργο). Αναλυτικά για το παρόν έργο έχουμε:
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Ενέργεια
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου για την υποστήριξη
του ΣΕΠΕ
Έρευνα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των μέτρων
αντιμετώπισης της αδήλωτη
εργασίας και ανάπτυξη
μεθοδολογικών εργαλείων
αξιολόγησης κινδύνου και
συστημάτων ελέγχου
Θεσμοθέτηση των νέων
μεθοδολογικών εργαλείων και
συστημάτων ελέγχου

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενη εκροή
Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου

Έρευνα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των
μέτρων αντιμετώπισης της
αδήλωτη εργασίας και
ανάπτυξη μεθοδολογικών
εργαλείων αξιολόγησης
κινδύνου και συστημάτων
ελέγχου
 Υπουργικές Αποφάσεις,
 Τροποποιήσεις
υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου,
 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι

Έρευνα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των
μέτρων αντιμετώπισης της
αδήλωτη εργασίας και
ανάπτυξη μεθοδολογικών
εργαλείων αξιολόγησης
κινδύνου και συστημάτων
ελέγχου

Εκπαίδευση των στελεχών του
ΣΕΠΕ στη χρήση των νέων
μεθοδολογικών εργαλείων και
συστημάτων ελέγχου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στελεχών ΣΕΠΕ

Υιοθέτηση των νέων
μεθοδολογικών εργαλείων και
συστημάτων ελέγχου

Εφαρμογή νέων
μεθοδολογικών εργαλείων
και συστημάτων ελέγχου

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Υλοποιηθείσα εκροή

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 3: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ»
Το τρίτο έργο προέβλεπε τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ
ΣΕΠΕ.
Το έργο υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με μόνη αστοχία τον χρονικό ορίζοντα της θέσης σε
πλήρη παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ, η οποία δεν κατέστη δυνατή μέχρι τις 31/12/2015, οπότε
και τυπικά έληξε η Προγραμματική Περίοδος. Παρόλα αυτά κατά τις συνεντεύξεις με τα στελέχη του
ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκαν από τον Σύμβουλο τον
Δεκέμβριο του 2016, το ΟΠΣ ΣΕΠΕ βρισκόταν ήδη σε πλήρη λειτουργία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την ανάπτυξη του ΟΠΣ ΣΕΠΕ ενώ δημιουργήθηκαν νέα μεθοδολογικά
εργαλεία και συστήματα ελέγχου για την αδήλωτη εργασία, αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν
πλήρως, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προϋπέθετε την τροφοδότηση του συστήματος με ιστορικές
χρονοσειρές. Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι εφικτό, δεδομένου ότι τα
στοιχεία που τηρούνταν στο παρελθόν από τον ελεγκτικό μηχανισμό δεν ήταν σε ψηφιακή μορφή.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΣΕΠΕ, κατά τη διεξαγωγή των ποιοτικών
συνεντεύξεων, «η απαραίτητη ιστορικότητα των στατιστικών στοιχείων θα επιτευχθεί με την
εισαγωγή στοιχείων από εδώ και πέρα», διασφαλίζοντας έτσι τη μελλοντική αξιοποίηση των
Business Intelligent συστημάτων του ΟΠΣ για τη διευκόλυνση του έργου του ελεγκτικού μηχανισμού
του ΣΕΠΕ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ,
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

έγινε εκτενής εκπαίδευση των στελεχών πάνω στη χρήση και λειτουργία του συστήματος, καθώς και
των εργαλείων αυτού.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Καθορισμός προδιαγραφών
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Μελέτη
Εφαρμογής
Μελέτη
Ασφάλειας
συστήματος

Ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

ΟΠΣ
ΣΕΠΕ
με
πλήθος
Υποσυστήματων,
Διασυνδέσεις με άλλα Πληρ.
Συστήματα,
Εκπαίδευση
Χρηστών,
Προμήθεια
αναγκαίου υλικού, Πιλοτική
λειτουργία,
Ενέργειες
Δημοσιότητας και ενημέρωσης

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης
για
την
παρακολούθηση
της
ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Υπηρεσίες
Υποστήριξης

Έκδοση
εγκυκλίων
και
ενημέρωση
αρμοδίων
υπηρεσιών

 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
 Ενημέρωση
αρμοδίων
υπηρεσιών

Θέση
σε
παραγωγική
λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Θέση
σε
παραγωγική
λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

και
του

Βαθμός
επίτευξης

Μελέτη Εφαρμογής και
Μελέτη Ασφάλειας του
συστήματος
ΟΠΣ ΣΕΠΕ με πλήθος
Υποσυστήματων,
Διασυνδέσεις με άλλα Πληρ.
Συστήματα,
Εκπαίδευση
Χρηστών,
Προμήθεια
αναγκαίου υλικού, Πιλοτική
λειτουργία,
Ενέργειες
Δημοσιότητας
και
ενημέρωσης

Τεχνικής

Επιτεύχθηκε μερικώς

 Μέρος
των
προβλεπόμενων
Ερμηνευτικών Εγκυκλίων
 Ενημέρωση
αρμοδίων
υπηρεσιών

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 4: «Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΣΕΠΕ»
Το τέταρτο έργο περιλάμβανε τις απαραίτητες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις για την
αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ, την ενδυνάμωσή του με πρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης τόσο των υφιστάμενων, όσο και των νέων
στελεχών με στόχο την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Κοινωνικών,
Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας
Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου 4 εκπονήθηκε μελέτη για την απλούστευση των διαδικασιών
εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας του οργανισμού, ενώ παρασχέθηκε τεχνική βοήθεια για
την αποτελεσματική διαχείριση της Πράξης «Απλούστευση των Διαδικασιών του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε», έργα τα οποία δεν προβλέπονταν αρχικά στο Σχέδιο Δράσης.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων διαδικασιών λειτουργίας του ΣΕΠΕ, υλοποιήθηκε πρόγραμμα
κατάρτισης του προσωπικού, προκειμένου να ενημερωθούν και αφομοιώσουν τις νέες διαδικασίες
που συνόδευαν την αναδιοργάνωση του οργανισμού.
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Ενέργεια
Εκπόνηση του Κανονισμού
Λειτουργίας του ΣΕΠΕ και
επικαιροποίηση του Οργανισμού
του ΣΕΠΕ

Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου
του ΣΕΠΕ

Θεσμοθέτηση του νέου
Οργανισμού και του Κανονισμού
Λειτουργίας του ΣΕΠΕ
Ενίσχυση της στελέχωσης του ΣΕΠΕ
Διάγνωση αναγκών κατάρτισης
των στελεχών του ΣΕΠΕ

Κατάρτιση των στελεχών του ΣΕΠΕ

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενη εκροή
 Κανονισμός
Λειτουργίας ΣΕΠΕ
 Επικαιροποίηση
Οργανισμού ΣΕΠΕ
Τροποποίηση Ν.
3996/2011 Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις
 ΦΕΚ νέου Οργανισμού
ΣΕΠΕ
 ΦΕΚ νέου Κανονισμού
Λειτουργίας ΣΕΠΕ
Ενίσχυση της
στελέχωσης του ΣΕΠΕ
Ανάγκες κατάρτισης
στελεχών ΣΕΠΕ
Υλοποίηση
προγραμμάτων
Κατάρτισης στις
διαγνωσμένες ανάγκες
κατάρτισης

Υλοποιηθείσα εκροή
N. 4144/2013 άρθρ. 19, 20,
21, 23, 24

 Ν. 4052/2012 άρθρ. 132
 Ν. 4070/2012 άρθρ. 118
 Ν. 4093/2012 παραγρ. ΙΑ1,
ΙΑ13
 N. 4144/2013 άρθρ. 19,
20, 21, 23, 24

N. 4144/2013 άρθρ. 19, 20,
21, 23, 24

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Τ.Υ.) για την
αποτελεσματική διαχείριση της
Πράξης «Απλούστευση των
Διαδικασιών του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε»
(ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ)

Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης

Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης

Απλούστευση των διαδικασιών του
ΣΕΠΕ (ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ)

Μελέτη Απλούστευσης
των διαδικασιών του
ΣΕΠΕ

Μελέτη Απλούστευσης των
διαδικασιών του ΣΕΠΕ

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 5: «Ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του ΣΕΠΕ για την πρόληψη της παραβατικότητας
επιχειρήσεων και εργαζομένων»
Στόχος του παρόντος έργου ήταν η ενίσχυση της πρόληψης συμπεριφορών παραβατικότητας και η
ενίσχυση της συνείδησης νομιμότητας των εργοδοτών και εργαζομένων, μέσω της αναβάθμισης του
συμβουλευτικού ρόλου του ΣΕΠΕ. Στο πλάισιο αυτό, το παρόν έργο περιλάμβανε 4 ενέργειες.
Η πρώτη ενέργεια «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσίας ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών»
ενοποιήθηκε με την ενέργεια 3.1 «Καθορισμός προδιαγραφών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» και αφορούσε την
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

περιγραφή υπηρεσιών ενημέρωσης που μπορούν να διαχυθούν με την αξιοποίηση του
πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού. Αντίστοιχα, η δεύτερη ενέργεια «Ανάπτυξη intranet
και portal», ενοποιήθηκε με την ενέργεια 3.2 «Ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
Η τρίτη ενέργεια, αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία help desk, για την ενημέρωση
εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, υγείας και ασφάλειας της εργασίας,
καθώς και την υποδοχή καταγγελιών, αξιοποιώντας το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και
το portal του οργανισμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι, στο ΣΕΠΕ λειτουργούσε ήδη η Τηλεφωνική γραμμή (15512) από τις 9πμ έως 9μμ στο
πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης
Καταγγελιών (άρθρο 11 Ν. 3996/2011). Το συγκεκριμένο έργο, χρηματοδοτήθηκε από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, μέσα από το υποέργο «Υλοποίηση σύγχρονου
κεντρικοποιημένου συστήματος παροχής υπηρεσιών του ΣΕΠΕ - Call Center». Ωστόσο, όπως
φαίνεται και από τον ιστότοπο του ΣΕΠΕ (https://www.sepenet.gr/liferayportal/epikoinonia), «στο
15512 ΔΕΝ δίνονται πληροφορίες για τα εργασιακά θέματα και τα πληροφοριακά συστήματα του
Σ.ΕΠ.Ε. παρά μόνο καταγράφονται Καταγγελίες για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε».
Τέλος, η ενέργεια «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του ΣΕΠΕ και του ρόλου
του», δεν υλοποιήθηκε.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

Μελέτη για την ανάπτυξη
υπηρεσίας ενημέρωσης
εργαζομένων και εργοδοτών

Μελέτη για την ανάπτυξη
υπηρεσίας ενημέρωσης
εργαζομένων και
εργοδοτών

Υλοποιήθηκε μέσω της
Ενέργειας 3.1

Ανάπτυξη intranet και portal

Intranet και portal

Υλοποιήθηκε μέσω της
Ενέργειας 3.2

Οργάνωση και λειτουργία help
desk

Help desk

Λειτουργία HelpDesk

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγράμματος επικοινωνίας του
ΣΕΠΕ και του ρόλου του

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγράμματος
επικοινωνίας του ΣΕΠΕ και
του ρόλου του

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

7.4.4 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 4 του ΕΠANΑΔ, με
βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.2. Ο
έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 4, σε σχέση με την Ανάλυσης SWOT, με τις
νέες ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις κατηγορίες
ενεργειών της συστημικής

•

την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 4, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με το
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΣΠΑ καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.
Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
Συνάφειας και το κελί παραμένει λευκό.
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.

7.4.4.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 4
7.4.4.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 4 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 4: «Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη
μείωση της αδήλωτης εργασίας», γίνεται μία λιτή ανάλυση του περιβάλλοντος και των συνεπειών
της αδήλωτης εργασίας στη λειτουργία της αγοράς εργασίας και στην ασφάλεια των εργαζομένων,
στο ασφαλιστικό σύστημα και στο σύστημα κοινωνικής προστασίας, και φυσικά στην οικονομία.
Παράλληλα, υπάρχει σχετικά ικανοποιητική ανάδειξη των αναγκών που η παρέμβαση καλείται να
αντιμετωπίσει, αλλά δεν υπάρχει επαρκής αναφορά σχετικά με την στοχοθεσία και τις
αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή της.
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Συνάφεια της ΣΠ 4 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με 2 ευκαιρίες και πιο συγκεκριμένα την «Ισχυρή βούληση στην
προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας και την δημιουργία προοπτικών για
αναμενόμενη απελευθέρωση – εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη της οικονομίας» και
την «Ισχυρή πολιτική βούληση για την εφαρμογή Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με βάση
τη ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης»

•

μέση συνάφεια με 1 ευκαιρία και πιο συγκεκριμένα την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την
ενδυνάμωση του συστήματος παρακολούθησης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες»

•

χαμηλή συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Αξιόλογο απόθεμα
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού» και με 1 ευκαιρία και ειδικότερα την «Σαφές και
οριοθετημένο πλαίσιο κατευθύνσεων και πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για την ενίσχυση της
απασχόλησης»

Συνολικά η ΣΠ 4, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πέντε (5) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 4
συμβάλει κατά 10 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 12,8%.

Συνάφεια της ΣΠ 4 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 1 μειονεκτήματος και πιο συγκεκριμένα
του μειονεκτήματος «Αδήλωτη εργασία»

•

χαμηλή συνάφεια, με 1 μειονέκτημα και ειδικότερα το «Ελλιπής κουλτούρα και όχι
ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ)
και φορείς δύναται να συνεισφέρουν στην προώθηση της απασχόλησης»

Συνολικά η ΣΠ 4, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δύο (2) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
χαμηλή). Στο σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 4
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 5,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με την ανάλυση SWOT, η ΣΠ 4,
έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό μειονέκτημα, αυτό της αδήλωτης εργασίας, το οποίο
συμπεριλαμβανόταν στις έξι προτεραιότητες της «Πράσινης Βίβλου για τον εκσυγχρονισμό της
εργατικής νομοθεσίας» [COM (2006) 708] και ενσωματώθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, ως θεμελιώδης προτεραιότητα της χώρας.
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Συνάφεια της ΣΠ 4 με τις Ανάγκες

Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 4 συνεισφέρει
έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με 1 ανάγκη και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 7: Ενδυνάμωση της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.»

Συνολικά η ΣΠ 4, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, το ένα (1) παρουσιάζει συνάφεια (υψηλή). Στο
σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 45, ή σε ποσοστό
6,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 4, συνεισφέρει
στην κάλυψη της καταπολέμησης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, το μέγεθος της
οποίας, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ (2012), το 2011 κυμάνθηκε στο 30%, ενώ το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
(Καψάλης, 2015) αναφέρει ότι το ποσοστό αδήλωτης εργασίας στις επιχειρήσεις όπου έγιναν
επιθεωρήσεις το 2013, ανερχόταν στο 40,5%. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου το 2013, το μέγεθος της αδήλωτης οικονομίας (μεγάλο τμήμα της οποίας
αποτελεί και η αδήλωτη εργασία), εκτιμάται συνήθως ότι ισοδυναμεί με το 25% του ΑΕγχΠ της
Ελλάδας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι, στο σύνολο της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα , 67,3%
το 2013 αφορούσε έμμισθη απασχόληση (με 13,3% πλήρως αδήλωτη έμμισθη απασχόληση και
54% μερικώς αδήλωτη απασχόληση), 10,2% αφορούσε μερικώς αδήλωτη αυτοαπασχόληση και
22,5% αμειβόμενες εξυπηρετήσεις στο πλαίσιο στενών κοινωνικών σχέσεων.

7.4.4.1.3

Συνάφεια της ΣΠ 4 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 4 συνεισφέρει:
Στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την
πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών» του Γενικού στόχου 1 /
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και με τους
Ειδικούς στόχους, «Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης» και «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.», του
Γενικού στόχου 1 / Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2,
3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» του Γενικού στόχου 1 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση».
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Στον Στρατηγικό Στόχο 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ.)» του Γενικού στόχου 3 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

Συνολικά, από τα δέκα τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πέντε (5) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία
ή χαμηλή). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 8 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 42, ή σε ποσοστό 19,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 4, συνεισφέρει σε 3 από τους 4
Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας στην εφαρμογή
μέτρων και πολιτικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

7.4.4.1.4

Συνάφεια της ΣΠ 4 με τις κατηγορίες έργων

Από τη μήτρα συνάφειας 14 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση υψηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών έργων της ΣΠ 4 και των ειδικών
στόχων αυτής, όπως αυτοί έμμεσα προκύπτουν από το Σχέδιο Δράσης της συστημικής.
Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα είκοσι (20) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από
τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα τέσσερα (14)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή χαμηλή).

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζουν οι στόχοι «Μείωση της αδήλωτης εργασίας» και
«Βελτίωση της ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών», καθώς εξυπηρετούνται και από τις
5 κατηγορίες έργων με 15 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 15 βαθμούς, ή σε ποσοστό
100,0%.

•

υψηλή επίσης συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Μετάπτωση από την χειρόγραφη στην
ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση της πληροφορίας», καθώς εξυπηρετείται από 3 από τις
5 κατηγορίες έργων με 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 15 βαθμούς, ή σε ποσοστό
60,0%.

•

χαμηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Απλούστευση των διαδικασιών γνωστοποίησης
μεταβολών προσωπικού των εργοδοτών, με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 3655/2008», καθώς
εξυπηρετείται από 1 από τις 5 κατηγορίες έργων με 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 15
βαθμούς, ή σε ποσοστό 20,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες έργων που έχουν
προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 4, εξυπηρετούν απόλυτα τους 4 ειδικούς στόχους της
συστημικής παρέμβασης.
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7.4.4.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 4
7.4.4.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 4 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «17) Να εφαρμοστούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής» και «21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της
απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων».

•

χαμηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «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» και «23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο».

Συνολικά η ΣΠ 4, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
τέσσερις (4) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 6 βαθμούς, με μέγιστη
συμβολή τους 24, ή σε ποσοστό 25,0%.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η ΣΠ 4, είναι σε πλήρη συνάφεια
με τις περισσότερες από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, συμβάλλοντας στη
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της απασχόλησης.
7.4.4.2.2

Συνάφεια της ΣΠ 4 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 75% ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

•

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων
που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού»

Συνολικά η ΣΠ 4, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(υψηλή ή χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ 4
συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 25,0%.
Συμπερασματικά, η ΣΠ 4 που αφορά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σύμφωνα με
τον οποίο, το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να εργάζεται και τουλάχιστον 20 εκατ.
λιγότερα άτομα να βρίσκονται ή να κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού. Η μείωση των υψηλών επιπέδων της αδήλωτης εργασίας, συμβάλλει
στην εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος της ΕΕ που στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων
και καλύτερων θέσεων εργασίας και στη δημοσιονομική εξυγίανση.
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Συνάφεια της ΣΠ 4 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020

Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης» της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010

•

χαμηλή συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της
κινητικότητας», της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Συνολικά η ΣΠ 4, από τους τρεις (3) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010, παρουσιάζει (χαμηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 1
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 9, ή σε ποσοστό 11,1%.
Επίσης, η ΣΠ 4, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020, παρουσιάζει (χαμηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 1
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 8,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020, η ΣΠ 4, έρχεται να καταπολεμήσει τις αρνητικές
συνέπειες που έχει η αδήλωτη εργασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

7.4.4.2.4

Συνάφεια της ΣΠ 4 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας» και 3.5: «Προστασία της υγείας των εργαζομένων».

Συνολικά η ΣΠ 4, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με δύο (2) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 26,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 4, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας, αφού η πάταξη της αδήλωτης εργασίας έχει θετικές δημοσιονομικές
επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς και στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, μέσω
του ελέγχου της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας
σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ.
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7.4.4.2.5

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Συνάφεια της ΣΠ 4 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 4 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
ετών»

•

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 450.000 των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού».

Συνολικά η ΣΠ 2, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (μεσαία ή χαμηλή) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 2 συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 25,0%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 4 συμβάλλοντας στη μετατροπή της ανεπίσημης ή της αδήλωτης εργασίας
σε κανονική απασχόληση, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, στη
στοιχειοθέτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και
κατ’ επέκταση στη μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

7.4.4.2.6

Συνάφεια της ΣΠ 4 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 4 συνεισφέρει:
Στη Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της μη
καταγεγραμμένης ανεργίας», του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση»

•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δομών και των
συστημάτων της αγοράς εργασίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη», του Γενικού στόχου 8:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας
της εργασίας.», του Γενικού στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων
και των επιχειρήσεων» και με τους Ειδικούς στόχους «Ενίσχυση της απασχόλησης των
γυναικών και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας»
και «Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων» του Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό περιβάλλον, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Διοίκησης», του Γενικού στόχου 12: «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της
δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών»

Συνολικά η ΣΠ 4, συμβάλει σε 2 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα έξι (6) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Στο
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 4 συμβάλει κατά 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 207, ή σε
ποσοστό 4,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 4, συνεισφέρει σε 3 από τους
17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 4 παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με την
επίτευξη του Γενικού στόχου 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, για την
Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της μη καταγεγραμμένης ανεργίας

7.4.5 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης που αφορούσε την ενδυνάμωση του
ΣΕΠΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, δεν περιλάμβανε δείκτες παρακολούθησης
εκροών και αποτελεσμάτων. Η έλλειψη ενός – έστω και υποτυπώδους- τέτοιου συστήματος κατά
τον αρχικό σχεδιασμό για την στοχοθέτηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους
δράσεων, με καθορισμένες τιμές στόχου, έχει ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση της υλοποίησης της ΣΠ
να παρουσιάζει δυσκολίες στην απεικόνιση και μέτρηση της ποσοτικής εξέλιξης κάθε επιμέρους
παρέμβασης και του βαθμού επίτευξης της στοχοθεσίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο σύμβουλος θα προσεγγίσει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των προβλεπόμενων δράσεων με ποιοτικά –κατά κύριο λόγο- στοιχεία, αξιοποιώντας τα δεδομένα
από τις έρευνες πεδίου αλλά και από λοιπά στοιχεία που συλλέχθηκαν από δευτερογενείς πηγές
πληροφόρησης.

7.4.5.1 Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται οι στόχοι και ο βαθμός επίτευξης
της στοχοθεσίας ανά έργο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι οι στόχοι της παρέμβασης δεν έχουν
περιγραφεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εξάγονται ωστόσο με έμμεσο τρόπο από
την επιμέρους ανάλυση και τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου της παρέμβασης.
1. Ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση όλων των καταχωρίσεων και των μεταβολών
των στην αγορά εργασίας και Απλοποίηση των ισχυουσών διαδικασιών για την απογραφή
εργαζομένων και τη μεταβολή των στοιχείων τους.
2. Εκσυγχρονισμός μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνου και ελέγχων σύμφωνα με τις
τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής Οικονομίας
3. Στελέχωση του ΣΕΠΕ με νέο προσωπικό και εκσυγχρονισμός του συστήματος εκπαίδευσης
του προσωπικού μέσω της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης
4. Πρόληψη συμπεριφορών παραβατικότητας και ενδυνάμωση της ασφαλιστικής συνείδησης
των εργοδοτών και εργαζομένων
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Στόχος

Ηλεκτρονική καταγραφή και
παρακολούθηση όλων των
καταχωρίσεων
και
των
μεταβολών
στην
αγορά
εργασίας και απλοποίηση των
ισχυουσών διαδικασιών για την
απογραφή εργαζομένων και τη
μεταβολή των στοιχείων τους.

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Τεκμηρίωση
Με την ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ και τη διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα
Πληροφοριακά Συστήματα (Βάσεις Δεδομένων) του
Δημοσίου Τομέα, έγινε εφικτή η παρακολούθηση της
συνολικής εικόνας των στοιχείων των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη
διασταύρωση των επιμέρους βάσεων (Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ.,
Ο.Α.Ε.Δ. κλπ.) και συνεπώς τον ακριβέστερο έλεγχο των
στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα επιμέρους
συστήματα. Παράλληλα με το νομοπαρασκευαστικό
πλαίσιο που συνόδευσε το έργο απλοποιήθηκαν
σημαντικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των εργοδοτών
εργαζομένων, ενώ μειώθηκε σημαντικά το διοικητικό
βάρος των στελεχών του ΣΕΠΕ απελευθερώνοντας έτσι
πόρους για την αξιοποίησή τους στο ελεγκτικό έργο.
Κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, ένα
σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων ενεργειών που θα
συνέβαλλαν στην επίτευξη του στόχου έχει υλοποιηθεί. Οι
ενέργειες αυτές αφορούσαν στην ανάπτυξη νέων
μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου και
συστημάτων ελέγχου, η ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, η
οργανωτική και θεσμική αναδιοργάνωση καθώς και η
απλούστευση των διαδικασιών του οργανισμού. Ωστόσο
θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω παράγοντες
λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς την πλήρη επίτευξη
του συγκεκριμένου στόχου:

Βελτίωση της ικανότητας των
ελεγκτικών μηχανισμών του
ΣΕΠΕ



Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΟΠΣ μέχρι τις
31/12/2015 δεν τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία
και συνεπώς δεν αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητές
του και τα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου που
είχαν ενσωματωθεί μέσα σε αυτό.



Η αξιοποίηση των εργαλείων αξιολόγησης
κινδύνου, προϋποθέτει την ύπαρξη χρονοσειρών,
βάσει των οποίων θα γίνονται οι σχετικές
εκτιμήσεις
για
κλάδους
ή
κατηγορίες
επιχειρήσεων ή εργοδοτών που παρουσιάζουν
υψηλό βαθμό παραβατικότητας όσον αφορά την
αδήλωτη ή μερικώς δηλούμενη εργασία. Στην
παρούσα φάση, κάτι τέτοιο ήταν και παραμένει
ανέφικτό δεδομένου ότι το όποιο ελεγκτικό έργο
του ΣΕΠΕ τηρούνταν και αρχειοθετούνταν σε
έντυπη μορφή καθιστώντας αδύνατη την άμεση
ψηφιοποίηση και αξιοποίησή του από τα εν λόγω
εργαλεία.



Η θεσμοθέτηση των μεθοδολογικών εργαλείων
για την πλήρη υιοθέτησή τους στη λειτουργία του
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Στόχος

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Τεκμηρίωση
ΣΕΠΕ, δεν πραγματοποιήθηκε.


Η προβλεπόμενη ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ με
πρόσθετο στελεχιακό δυναμικό, αλλά και οι
δράσεις κατάρτισης δεν πραγματοποιήθηκαν.

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου,
και δεδομένης της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ, ο
συγκεκριμένος στόχος αναμένεται να ικανοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό.
Πρόληψη συμπεριφορών
παραβατικότητας και
ενδυνάμωση της ασφαλιστικής
συνείδησης των εργοδοτών και
εργαζομένων

7.4.5.2

Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε δεδομένου ότι αφενός το
Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης δεν υλοποιήθηκε, αφετέρου
οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες συνδέονταν άμεσα με το
portal του οργανισμού, το οποίο ήταν αναπόσπαστό τμήμα
του ΟΠΣ, το οποίο δεν τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία..

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Ποιοι είναι οι λόγοι μη επίτευξης των τεθέντων στόχων;
Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν επιτεύχθηκαν οι δύο εκ των τριών προαναφερθέντων
στόχων οφείλεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης του σχετικού
διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Όπως αναφέρθηκε κατά τις
συνεντεύξεις με τα στελέχη του ΣΕΠΕ, υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω νομικών εμπλοκών
σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την χρονική μετάθεση
κατά ένα και πλέον χρόνο της έναρξης υλοποίησης του σχετικού έργου και κατά συνέπεια την
αδυναμία θέσης σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος εντός του αρχικά προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος. Το γεγονός αυτό προφανώς επηρέασε τόσο τη βελτίωση της ικανότητας των
ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ, όσο και τον 3ο στόχο, η επίτευξη του οποίου είχε συνδεθεί με τη
λειτουργία του portal του οργανισμού, το οποίο αποτελούσε τμήμα του ΟΠΣ.
Επιπροσθέτως της παραπάνω αποτυχίας, η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Σχεδιασμός και
υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του Σ.Ε.Π.Ε.» (Ενέργεια 5.4) τελικά απεντάχθηκε, λόγω της
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ, η οποία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση των
αντίστοιχων δράσεων επικοινωνίας. Οι δράσεις αυτές αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό της Πράξης
«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του Σ.Ε.Π.Ε.», η οποία συμπληρώνονταν
με τις δράσεις επικοινωνίας για το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίες είχαν ήδη υλοποιηθεί.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Τέλος, οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, σε ότι αφορά στη μείωση του αριθμού των δημόσιων
υπαλλήλων, λειτούργησαν αρνητικά στην ενίσχυση της στελέχωσης μέσω νέων προσλήψεων στον
οργανισμό, ενώ η μετακίνηση στελεχών στο ΣΕΠΕ από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, κρίθηκε
απρόσφορη, δεδομένου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να έχουν τα συγκεκριμένα
στελέχη.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος για την Καταγραφή Νέας
Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και
Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»;
Στο πλαίσιο της υπό αξιολόγηση Συστημικής Παρέμβασης αναπτύχθηκε Πληροφοριακό Σύστημα
(ΠΣ) για την «Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το Σώμα επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». Μέσω του
συστήματος κατέστη δυνατή η σύνδεση της κεντρικής υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, με 83 σημεία σε
περιφερειακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης), την κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας και την κεντρική υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Τα συστήματα με τα οποία
διασυνδέθηκε το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα είναι το ΟΠΣ ΣΕΠΕ, το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ, το ΟΠΣΙΚΑ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ.α. για την άντληση/ανταλλαγή δεδομένων.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πλήρη αξιοποίηση του ΠΣ για την «Καταγραφή Νέας
Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων
από το Σώμα επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)», απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η διασύνδεσή του με
το ΟΠΣ ΣΕΠΕ, το οποίο σε δεύτερο βαθμό θα επεξεργάζονταν στοιχεία με σκοπό τη διευκόλυνση και
βελτίωση του ελεγκτικού έργου του οργανισμού. Συνεπώς, η πλήρης αξιοποίηση του συγκεκριμένου
πληροφοριακού συστήματος, αναμένεται να επιτευχθεί την τρέχουσα προγραμματική περίοδο,
όπου το ΟΠΣ – ΣΕΠΕ θα είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η μετάπτωση από την χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή και
διαχείριση της πληροφορίας που αφορούν τις μεταβολές προσωπικού από τους εργοδότες;
Με την υπ’ αριθ. 17227/32/2012 (ΦΕΚ 2346Β ໄ/22-8-2012 και ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθμίστηκε η διαδικασία της
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ, η οποία κατέστη πλέον
υποχρεωτική από 1/1/2013.
Με την απόφαση αυτή, επιτεύχθηκε η μετάπτωση από την χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή
και διαχείριση της πληροφορίας που αφορούν τις μεταβολές προσωπικού από τους εργοδότες.

• Η ανάπτυξη και αξιοποίηση μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης επικινδυνότητας στην
παραβατική συμπεριφορά εργοδοτών και εργαζομένων συνέβαλε στη βελτίωση της ικανότητας
των ελεγκτικών μηχανισμών του φορέα;
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα εργαλεία αξιολόγησης επικινδυνότητας, όσον αφορά στην
παραβατική συμπεριφορά εργοδοτών και εργαζομένων, αποτελούν μέρος των λειτουργιών που
υποστηρίζονται από το ΟΠΣ –ΣΕΠΕ. Δεδομένου ότι το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν τέθηκε σε παραγωγική
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λειτουργία κατά τη λήξη της εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου, η συμβολή τους στη
βελτίωση της ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών του φορέα, δεν επιτεύχθηκε.

• Σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη του νέου συστήματος ΟΠΣ ΣΕΠΕ συνέβαλλε στην αποτελεσματική
μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του Σώματος;
Μία από τις υποστηριζόμενες από το ΟΠΣ ΣΕΠΕ, λειτουργίες, αποτελεί το υποστήστημα διαχείρισης
εγγράφων. Η πλήρης αξιοποίησή του κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, αναμένεται να
συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την
αναδιοργάνωση των διαδικασιών του οργανισμού και συνεπώς στον περιορισμό του διοικητικού
βάρους.

• Σε ποιο βαθμό οι προτεινόμενες δράσεις συνέβαλλαν στη βελτίωση της κατανομής πόρων του
φορέα σε συνάρτηση και με τον διοικητικό φόρτο εργασίας και τη γεωγραφική διάσταση των
αναγκών;
Θα πρέπει να τονισθεί ότι όλες οι υλοποιούμενες ενέργειες θα συνέτειναν στη βελτίωσης της
κατανομής των πόρων στον βαθμό που η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων αυτών θα γίνονταν μέσα
στην εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο. Δεδομένου όμως ότι το ΟΠΣ ΣΕΠΕ δεν τέθηκε σε
παραγωγική λειτουργία, περιόρισε τα όποια αναμενόμενα αποτελέσματα προς αυτή την
κατεύθυνση, τα οποία συνίσταται τόσο στην απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας
του οργανισμού, όσο και στον εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση διαδικασιών που άπτονται του
ελεγκτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, μελλοντικά αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων από το
διοικητικό σκέλος του οργανισμού, προς όφελος του ελεγκτικού, η οποία θα είναι αρκετά σημαντική
αν συνυπολογίσει κανείς και την εξοικονόμηση πόρων που θα προέλθει μέσα και από τις
διαδικασίες αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Σε ότι αφορά την γεωγραφική διάσταση, όπως
διατυπώθηκε από τα αρμόδια στελέχη του ΣΕΠΕ, ο βαθμός απελευθέρωσης πόρων βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των στελεχών που υπηρετούν σε κάθε Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης. Κατά γενική ομολογία όλων των ερωτώμενων όμως, η παραγωγική λειτουργία του
ΟΠΣ, αναμένεται να συμβάλλει στον καλύτερο και πιο στοχευμένο προγραμματισμό του ελεγκτικού
έργου, κάτι που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του
ελεγκτικού μηχανισμού και στη βέλτιστη γεωγραφική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Σε κάθε
περίπτωση, η μέχρι σήμερα εφαρμογή του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ απελευθέρωσε αρκετούς πόρους
αφού μείωσε σημαντικά το γραφειοκρατικό βάρος του οργανισμού.

• Σε ποιο βαθμό η ΣΠ συνέβαλλε στην ενίσχυση της πρόληψης συμπεριφορών παραβατικότητας
και την ενίσχυση της συνείδησης νομιμότητας των εργοδοτών και εργαζομένων (ανάπτυξη
προγράμματος επικοινωνίας, λειτουργία help-desk);
Στο βαθμό που δεν υλοποιήθηκαν οι σχετικές ενέργειες του Έργου 5 και ο ρόλος του helpdesk
παραμένει σε επίπεδο υποδοχής καταγγελιών και όχι ενός συμβουλευτικού οργάνου παροχής
ενημέρωσης και πληροφόρησης γύρω από θέματα εργατικής νομοθεσίας, η ΣΠ δεν συνέβαλλε την
ενίσχυση της πρόληψης συμπεριφορών παραβατικότητας και την ενίσχυση της συνείδησης
νομιμότητας των εργοδοτών και εργαζομένων.
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• Σε ποιο βαθμό η στρατηγική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη; Οι στρατηγικοί και
επιχειρησιακοί στόχοι της παρέμβασης είναι σε συνάφεια με τις ανάγκες και τις προκλήσεις
που έχουν διαμορφωθεί σήμερα στους τομείς της αγοράς εργασίας;
Στο βαθμό που η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχοντας
πέρα από τις οικονομικές και έντονα κοινωνικές διαστάσεις, η στρατηγική της παρέμβασης
παραμένει επίκαιρη.
Βέβαια η αντιμετώπισή της προϋποθέτει μία συντονισμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση
βασισμένη σε ένα πακέτο πολιτικών που να περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερα μέτρα
αποτροπής, απλοποίηση της συμμόρφωσης, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των ατόμων σε
δηλωμένη βάση, η παροχή διαφόρων κινήτρων σε επιχειρήσεις για να λειτουργούν σε δηλωμένη
βάση, σε παρόχους εργασίας για να γνωστοποιούν την εργασία τους, και σε αγοραστές αγαθών
και υπηρεσιών για να χρησιμοποιούν δηλωμένη εργασία, καθώς και μία σειρά έμμεσων
εργαλείων, ώστε να καλλιεργηθεί μία νοοτροπία εμπιστοσύνης και η ηθική δέσμευση των πολιτών
για τη δηλωμένη εργασία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η στόχευση της συστημικής παρέμβασης
να συμπεριλάβει θεσμικά μέτρα για την ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς
επίσης και εντατικοποίηση των ενεργειών ενδυνάμωση; της ασφαλιστικής συνείδησης των
εργοδοτών και εργαζομένων.

7.4.6 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας
7.4.6.1

Πληρότητα και ρεαλιστικότητα Προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης βάσει του Σχεδίου Δράσης,
χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού", το Ε.Π. "Διοικητική
Μεταρρύθμιση", το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", και ιδίους πόρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο (anaptyxi.gov.gr) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την
πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ο συνολικός
προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης των έργων του Σχεδίου Δράσης που συγχρηματοδοτήθηκαν
από τα 3 Επιχειρησιακά Προγράμματα ανήλθε σε 6.091.629,00 €.
Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ποσού ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
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Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού"
α/α
Έργου
Σχεδίου
Δράσης

α/α
Ενέργειας
Έργου

1

Περιγραφή Ενέργειας

MIS
Ενταγμένης
Πράξης

Π/Υ
δημόσιας
δαπάνης

Πληρωμές

1.3

Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος για την «Καταγραφή Νέας Επιδότησης
Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»

328415

59.655,00

59.655,00

1

1.5

«Μελέτη κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των χρηστών από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
καθορισμού ροών εργασίας για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών διαδικασιών στο πληροφοριακό
σύστημα “Καταγραφής νέας επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτησης εργαζομένων και
επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ”»

368591

24.354,00

24.354,00

1

EXTRA
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ
ΕΡΓΟ

Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
"Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων"

427951

158.300,00

158.300,00

2

2.1

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του ΣΕΠΕ

360283

91.020,00

91.020,00

2

2.2

Έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και
ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου και συστημάτων ελέγχου

368588

49.200,00

49.200,00

3

3.1

Καθορισμός προδιαγραφών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

328389

86.000,00

86.000,00

468.529,00

468.529,00

Σύνολα
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Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση"
α/α
α/α
Έργου
Ενέργειας
Σχεδίου
Έργου
Δράσης

Περιγραφή Ενέργειας

MIS
Ενταγμένης
Πράξης

Π/Υ
δημόσιας
δαπάνης

Πληρωμές

4

4.3

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Τ.Υ.) για την
αποτελεσματική διαχείριση της Πράξης «Απλούστευση των Διαδικασιών του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε»

310295

23.616,00

23.616,00

4

4.4

Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ

310295

1.009.953,00

1.009.953,00

Σύνολα

1.033.569,00

1.033.569,00

Περιγραφή Ενέργειας

MIS
Ενταγμένης
Πράξης

Π/Υ
δημόσιας
δαπάνης

Πληρωμές

Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
α/α
α/α
Έργου
Ενέργειας
Σχεδίου
Έργου
Δράσης

1

1.4

Επικαιροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της υπάρχουσας εφαρμογής «Καταγραφής Νέας
Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το
ΣΕΠΕ»

340081 /
495817

110.577,00

110.577,00

3

3.2

Ανάπτυξη και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

340081 /
495817

4.478.954,00

4.478.954,00

4.589.531,00

4.589.531,00

Σύνολα
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Όπως διαπιστώνεται, το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 75%) του τελικού προϋπολογισμού
αφορούσε την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ενώ αρκετά μεγάλο
ποσοστό (περίπου 16,95%) αφορούσε στην οργανωτική αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ μέσω της
απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας του.
Η παραπάνω κατανομή της χρηματοδότησης φαίνεται ορθολογική και σε γενικές γραμμές
ρεαλιστική λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τιμές της αγοράς.

7.4.6.2

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της αποδοτικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Σε ποιο βαθμό ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν κατάλληλος για την υλοποίηση της
παρέμβασης;
Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου της αξιολόγησης, ο
προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης, ήταν και κατάλληλος και ρεαλιστικός. Όπως
επισημάνθηκε, το έργο του πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΣΕΠΕ όντας πολύπλοκο και με αρκετά
υποσυστήματα, διασυνδέσεις με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης,
προμήθεια του απαραίτητου hardware, εκπαίδευση χρηστών, υποστήριξη και συντήρηση κλπ.,
κινήθηκε σε ρεαλιστικά επίπεδα και ο προϋπολογισμός του ήταν της τάξης παρόμοιων έργων που
υλοποιήθηκαν κατά την ίδια προγραμματική περίοδο. Η ίδια τοποθέτηση αφορούσε και το έργο της
αναδιοργάνωσης του οργανισμού, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών του ΣΕΠΕ.

• Είναι το κόστος των παρεμβάσεων συναφές με τα αποτελέσματα
Εκτιμάται ότι το ύψος του προϋπολογισμού ήταν αρκετά υψηλό για τα παρατηρούμενα
αποτελέσματα, από την εφαρμογή των δράσεων της παρέμβασης.

• Οι προκαθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος;
Από τα διαθέσιμα στοιχεία που είχε στην διάθεση του ο Σύμβουλος Αξιολόγησης δεν κατέστη
δυνατή η εκτίμηση του συγκεκριμένου αξιολογικού ερωτήματος.

7.4.7 Αξιολόγηση των επιπτώσεων
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές.

• Ποιες ήταν οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ΣΠ;
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Εξαιτίας της καθυστερημένης χρονικής ολοκλήρωσης του ΟΠΣ –ΣΕΠΕ, σε συνδυασμό με την μη
υλοποίηση μέρους των προβλεπόμενων ενεργειών δεν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις που να
αποδίδονται στη συγκεκριμένη συστημική παρέμβαση, κατά την εξεταζόμενη προγραμματική
περίοδο (έως τις 31/12/2015).

• Εντοπίστηκαν μη αναμενόμενα αποτελέσματα;
Δεν παρατηρήθηκε κάποιο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση της παρέμβασης.

• Υπήρξαν διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της ΣΠ;
Με εξαίρεση τη ρύθμιση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ
και του ΟΑΕΔ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ», δεν
υπήρξε κάποια άλλη σημαντική διαρθρωτική αλλαγή στον τομέα της αγοράς εργασίας.

7.4.8 Αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας
• Παρατηρείτε κάποια προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση της παρέμβασης και εάν ναι ποια
είναι αυτή;
Κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, εάν και δεν καταγράφεται κάποια προστιθέμενη
αξία, ωστόσο φαίνεται να έχουν μπει οι βάσεις για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων
που μπορούν να συμβάλλουν μεσο-μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ποιότητας και της
διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών, στην ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα
στον επιχειρηματικό κόσμο, στη βελτίωση των όρων, της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην
εργασία, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης, στην εξάλειψη των παγίδων της
φτώχειας και τέλος στην αποφυγή των στρεβλώσεων της αγοράς.
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7.5 Αξιολόγηση της ΣΠ 5: «Στήριξη μηχανισμού για την αποτελεσματική
παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και
κοινωνικής προστασίας και της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την
ανάπτυξη εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας»
7.5.1 Σύντομο ιστορικό της ΣΠ
Δεδομένου ότι, κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013,
δεν υπήρχε εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της υπό αξιολόγηση ΣΠ 5: «Στήριξη μηχανισμού για την
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και
κοινωνικής προστασίας και της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη
εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας», κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη ιστορική
αναδρομή στην ανάγκη που οδήγησε στην υιοθέτηση αυτής της ΣΠ, στους στόχους και στο πλαίσιο
που αυτή επιχείρησε να υλοποιηθεί, καθώς και στις ενέργειες που είχαν υλοποιηθεί, μέχρι τη λήξη
της εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου.
Από την ιστορική αναδρομή προκύπτει ότι, για πρώτη φορά «η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός
συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και συντονισμού των δράσεων για την κοινωνική
προστασία», αποτυπώνεται στα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη
2005-2006, της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 και της Έκθεσης Στρατηγικής για
την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα του 2005.

Ένα χρόνο μετά, η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική
Ένταξη 2006-2008, η οποία συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2006, από το τότε επονομαζόμενο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναφέρεται ότι, μία από τις τρεις στρατηγικές
κατευθύνσεις της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας της
χώρας, καθώς και για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής συνοχής, αποτελούσε η
ανάληψη δράσεων «που αφορούν στην ενίσχυση του συντονισμού, την υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών των τομέων του συστήματος κοινωνικής
προστασίας, καθώς και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών».
Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, αναφέρεται ότι, προς την κατεύθυνση αυτή προωθούνται στο άμεσο
μέλλον μια σειρά δράσεων, όπως:
•

Η δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΥΚΠ), ρόλος του οποίου
θα ήταν ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση
των υλοποιούμενων δράσεων και η σύνταξη ετησίων εκθέσεων όπου θα αποτυπώνεται
η κοινωνική κατάσταση στη χώρα.

•

Η συνεχής αναβάθμιση των δράσεων για τη στατιστική αποτύπωση της κοινωνικής
πραγματικότητας της χώρας ή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η
προώθηση μελετών για τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με στόχο οι δράσεις αυτές να συνεισφέρουν θετικά στα
προβλήματα διακυβέρνησης, στον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων
φορέων, να διασφαλίσουν την ουσιαστικότερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και,
τέλος να βελτιώσουν τη στόχευση των πολιτικών.
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Την ίδια περίοδο, η δημιουργία και η λειτουργία ενός συντονιστικού και επιτελικού οργάνου
αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για την 4η περίοδο, συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού των συστημικών παρεμβάσεων του 1ου Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΕΠΑΝΑΔ). Αποτέλεσε,
μάλιστα μια εκ των προτέρων αιρεσιμότητα του θεματικού άξονα 10: «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και πιο συγκεκριμένα την 10.1: «Ύπαρξη και εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και για την ενεργό ένταξη
ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασία, στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών
για την Απασχόληση». Κριτήριο συμμόρφωσης της αιρεσιμότητας αυτής, αποτελούσε η
διαθεσιμότητα, μέχρι τις 31/12/2013, ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της φτώχειας, που θα στόχευε στην ενεργό ένταξη (active inclusion), το οποίο θα:
•

παρείχε επαρκή βάση στοιχείων για την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης της φτώχειας και
παρακολούθησης των εξελίξεων,

•

περιλάμβανε μέτρα υποστήριξης της επίτευξης του εθνικού στόχου για τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό (όπως ορίζονταν στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων),
που περιλάμβανε την προώθηση των βιώσιμων και ποιοτικών ευκαιριών απασχόλησης
για τα άτομα υψηλού κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες.

•

ενέπλεκε τους σχετικούς φορείς στην αντιμετώπιση της φτώχειας.

•

περιλάμβανε, ανάλογα με τις προσδιορισμένες ανάγκες, μέτρα για μεταφορά
φροντίδας από το ίδρυμα στην κοινότητα,

•

υποστήριζε την υποβολή προτάσεων έργων από τους σχετικούς φορείς, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματός τους, καθώς και την εφαρμογή και διαχείριση των
επιλεγμένων έργων

Παράλληλα, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, αναφέρεται ρητά στο στόχο για
τη Φτώχεια, ότι ένα από τα βασικά μέτρα πολιτικής για την επίτευξή του, αποτελεί «η δημιουργία
ενός διυπουργικού σχήματος/δομής για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών που
αφορούν στην κοινωνική ένταξη και προστασία». Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2011, διεξάγεται
έκθεση από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), με τίτλο
«Η Στρατηγική ανάπτυξης του Επιτελικού Οργάνου Συντονισμού και Παρακολούθησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Προστασίας». Αντικείμενο της έκθεσης αποτελούσε η
διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασικών παραμέτρων σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας
ενός οργάνου που θα συντόνιζε και θα παρακολουθούσε σε εθνικό επίπεδο τις πολιτικές κοινωνικής
προστασίας και ένταξης, ώστε να ενισχυθούν οι διαδικασίες καλής διακυβέρνησης και λογοδοσίας
και να διασυνδεθούν οι φορείς κοινωνικής προστασίας και ένταξης με απώτερο στόχο το σχεδιασμό
ολοκληρωμένων σεναρίων και τη λήψη βιώσιμων πολιτικών αποφάσεων στον τομέα της κοινωνικής
ένταξης.

Η σχετική όμως έκθεση, δεν έγινε δεκτή από τις αρμόδιές αρχές, δεδομένου ότι δεν είχε ακόμη
προσδιοριστεί το πλαίσιο της στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποτελούσε
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του Μηχανισμού, τον προσδιορισμό των
εμπλεκόμενων φορέων και τη διαμόρφωση της διοικητικής δομής, των οργάνων, των καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων της διοίκησης του Μηχανισμού. Παράλληλα, η προτεινόμενη διοικητική δομή,
ήταν σύνθετη και απαιτούσε τη δημιουργία νέων οργάνων και υπηρεσιών, ανάγκη η οποία δεν
τεκμηριωνόταν επαρκώς.

Ένα χρόνο περίπου μετά από αυτή την προσπάθεια και πιο συγκεκριμένα το 2012, η ανάγκη
ανάπτυξης του Μηχανισμού, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένης και της επιχειρησιακής
μεταφοράς των πολιτικών και ενσωμάτωσης των δομών κοινωνικής φροντίδας, από το Υπουργείο
Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν. 4052/2012 Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις, Άρθρο 9). Βασικός στόχος της αναδιοργάνωσης αυτής των δύο
Υπουργείων ήταν η ολοκλήρωση του θεσμικού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού του μοντέλου
κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο
σύστημα φροντίδας και προστασίας με γνήσιους αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι θα άμβλυναν
τους μονοδιάστατους προσανατολισμούς των κοινωνικών προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο έναν ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, το τότε επονομαζόμενο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη συνδρομή της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων δρομολογεί, το 2012:
•

την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση 8: «Στήριξη του υπό
Σύσταση Οργανισμού για την Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Εφαρμογή των
Πολιτικών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής Προστασίας», του Άξονα
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο εκπονήθηκε από την ένωση εταιρειών ΕΕΟ GROUP
AE-GRANT THORNTON A.E. – PLANET A.E. και παραδόθηκε στις 28/02/2013, καθώς και

•

την εκπόνηση, σύμφωνα με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, μελέτης με τίτλο «Η
Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», η οποία οριοθέτησε
το πλέγμα των επιλογών της κεντρικής διοίκησης για την ανάπτυξη μίας
ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν στην Ελλάδα.
Η Μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και τα πορίσματα της στηρίχθηκαν στην
αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών ένταξης, σε καλές
πρακτικές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και τις κατευθυντήριες αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020
για μία «Έξυπνη, Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη», και των σχετικών
Εμβληματικών Πρωτοβουλιών της.
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Ωστόσο, και οι δύο αυτές σχετικές μελέτες, δεν έλαβαν της σχετικής αποδοχής, ούτε των τότε
αρμόδιων εθνικών φορέων, ούτε της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά δε το Σχέδιο Δράσης
για τη Συστημική Παρέμβαση 5, ουδέποτε κατατέθηκε επίσημα προς έγκριση στην αρμόδια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού θεωρήθηκε ανεπαρκές ως προς το σχεδιασμό της διοικητικής δομής
του Μηχανισμού και των οργάνων αυτού. Αντίθετα, η εφαρμογή των δράσεων της Πράσινης Βίβλου
για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, θεωρήθηκε χρηματοοικονομικά μη ρεαλιστική,
δεδομένων και των δημοσιονομικών περιορισμών της χώρας, εξαιτίας του Προγράμματος
Οικονομικής και Διαθρωτικής Προσαρμογής που εφαρμόζονταν από τον Μάιο του 2010, στο
πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων που υπέγραψε η Ελληνική κυβέρνηση με τους εκπροσώπους
των δανειστών της χώρας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016,
η χώρα αναλαμβάνει την υποχρέωση, από την 1/1/2014, της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδογενείς αδυναμίες του συστήματος
κοινωνικής προστασίας (Νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ −
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ.3. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΕΚ Α 222/12-11-2012). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον Ν.
4093/2016:
1) Τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε δύο
περιοχές της Επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, οι
οποίες θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας
υποπαραγράφου.
2) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος συνδυαζόμενη
με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις
εκάστοτε εφαρμοζόμενες πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας υποπαραγράφου, ιδίως δε:
α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα.
β. Η βάση υπολογισμού και το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για
κάθε άτομο ή οικογένεια.
γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και καταβολής της παροχής ως διαφοράς
μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος.
δ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και η
επιλογή των δύο περιοχών της Επικράτειας όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το
πρόγραμμα.
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4) Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αρχίζει την
1.1.2014

Από τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από μία διαδικασία διαβούλευσης, ο Εθνικός Μηχανισμός,
αναφέρεται ρητά πλέον ως «Μηχανισμός για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης» και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Α’ 256, 31 Δεκεμβρίου 2012), η ανάπτυξή του
ανατίθεται ως αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 18, στη «Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
και Κοινωνικής Συνοχής» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, ως
επιτελικού φορέα. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 18: «Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας», αναφέρει:
«Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε με το ν.3144/2003 (Α 1o 11), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.4019/2011, μετονομάζεται σε
«Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής». Η Διεύθυνση
αυτή αναλαμβάνει, πλέον των ήδη υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της, τις
αρμοδιότητες του μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής
συνοχής, ως επιτελικός φορέας. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση αυτή ανατίθεται
επιπλέον ο επιτελικός ρόλος του σχεδιασμού, του συντονισμού, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν την
εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και προστασία και την κοινωνική
συνοχή και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Η ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, μεριμνά για την κατάρτιση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης
στην απασχόληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση των
συνθηκών αποκλεισμού, με στόχο την προώθηση της εργασιακής και
κοινωνικής ένταξης».
Η προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 98/26-04-2013).
Σύμφωνα με τις δύο αυτές θεσμικές παρεμβάσεις, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα κατάρτισης του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, τμήμα του οποίου, αποτελούσε και ο
Μηχανισμός.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, προκειμένου να ανταποκριθεί στα
αυξημένα πλέον καθήκοντά της, τον Φεβρουάριο του 2014, υπέβαλε αίτημα προς την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΑΔ για ενεργοποίηση της Συστημικής Παρέμβασης 5 «Στήριξη του υπό σύσταση οργανισμού
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για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης
και κοινωνικής προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013». Το ίδιο αίτημα, για άμεση δημοσίευση πρόσκλησης από το ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», επαναλήφθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους, προκειμένου να
υποβληθούν Τεχνικά Δελτία Έργου, προς ένταξη τριών έργων στο πλαίσιο της Συστημικής
Παρέμβασης 5, και επίσης να ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020,
τέσσερις δράσεις για την ολοκλήρωση του Μηχανισμού παρακολούθησης, εφαρμογής και
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Τα τρία έργα που πρότεινε η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής να ενταχθούν στο ΕΠΑΝΑΔ, αφορούσαν:
1) Στο Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
2) Στην Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής σε Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια
Κοινωνικής Ένταξης
3) Στη διαμόρφωση προδιαγραφών και μεθοδολογίας για τη δημιουργία του Μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση κι εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής
ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής
Κατόπιν των αιτημάτων αυτών, η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΣΥ) Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της
Παρακολούθησης της Εφαρμογής & Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ενημέρωσε τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και
Κοινωνικής Συνοχής ότι, δεν θα υπάρξουν νέες εντάξεις έργων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013, σύμφωνα με την εγκύκλιο «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 &
Προετοιμασία κλεισίματος /αναθεώρηση 2013 των Ε.Π του ΕΣΠΑ» της Ε.Υ Συντονισμού της
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι, η
Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΣΥ) με σχετικό έγγραφό της, είχε ζητήσει την εξαίρεση της εφαρμογής της
εγκυκλίου για τα έργα που εμπεριέχονται στις συστημικές παρεμβάσεις του Άξονα 1 του ΕΠΑΝΑΔ,
δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είχαν μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα και αποτελούσαν,
αφενός δέσμευση και αφετέρου απαραίτητη προϋπόθεση και για την νέα Προγραμματική Περίοδο
2014-2020.
Ακολούθως, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ απέστειλε προς την ΕΥΣΥ, σχετικό έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, με το οποίο την καλούσε να καταθέσει
Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο ενεργοποίησης της Συστημικής Παρέμβασης 5. Σε απάντηση αυτού του
εγγράφου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, τον Ιούνιου του 2014,
επανέλαβε το αίτημά της για δημοσίευση πρόσκλησης για την ενεργοποίηση της Συστημικής
Παρέμβασης 5, προκειμένου να υποβάλει άμεσα προς ένταξη τα τρία πρώτα Τεχνικά Δελτία Έργου
για την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο
έγγραφο δε αυτό, τόνιζε ότι:
Η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Συστημική Παρέμβαση 5 προϋπέθετε την ύπαρξη
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να
προηγηθεί αυτής, δεδομένου ότι, οι πυλώνες και επιχειρησιακοί άξονες των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής που θα προσδιορίζονταν μέσα από της
Εθνική Στρατηγική, θα προδιέγραφαν σε μεγάλο βαθμό, τόσο τους εμπλεκόμενους
φορείς, όσο και τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει ο
Μηχανισμός προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του.
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Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής
Συνοχής, το Μάιο του 2014, με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,
καταγράφει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση του σχεδιασμό της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και ζητά, δεδομένης της υποστελέχωσής της, τη σύσταση
Ομάδων Εργασίας, καθώς και τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν το
σχεδιασμό των βασικών Αξόνων - Πυλώνων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη με
ενδεικτικές Δράσεις, προϋπολογιστικό κόστος αυτών, καθορισμό ωφελούμενων και δεικτών, σε
Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο.
Στο πλαίσιο του αιτήματος αυτού, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας, συγκροτήθηκαν δύο Ομάδες και μία Υποομάδα Εργασίας.
Η 1η Ομάδα Εργασίας, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27727/Δ1.5287/8.8.2014 απόφαση,
αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Πιο
συγκεκριμένα έργο της Ομάδας Εργασίας ήταν:
•

η ανάπτυξη αξόνων – πυλώνων προτεραιοτήτων, καθώς και μέτρων και δράσεων
για την ενεργό ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

•

η ιεράρχηση προτεραιοτήτων,

•

η αποτύπωση του αντίστοιχου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου,

•

ο έλεγχος της συμβατότητας των προτεινόμενων δράσεων με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης,

•

η εμπλοκή σχετικών φορέων,

•

η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης,

•

η εν γένει παρακολούθηση και ο συντονισμός όλων των επιμέρους ενεργειών που
κρίνονται απαραίτητες για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη, καθώς και για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού
Παρακολούθησης και Εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας
και κοινωνικής συνοχής.

Η 2η Ομάδα Εργασίας, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27729/Δ1.5289/8.8.2014 απόφαση,
αναλαμβάνοντας τον Μηχανισμό για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και συνοχής. Πιο συγκεκριμένα έργο της Ομάδας
Εργασίας ήταν:
•

ο συντονισμός, η διασύνδεση και η δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που
σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές κοινωνικής ένταξης, προστασίας και συνοχής,
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

•

η παρακολούθηση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης όλων των
πολιτικών που συνιστούν την εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη, προστασία
και συνοχή, καθώς και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή
τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής,
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η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης 5 «Στήριξη μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής
ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας και της εφαρμογής ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας», του
Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Η Υποομάδα Εργασίας, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27728/Δ1.5288/8.8.2014 απόφαση,
αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση δεικτών, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Εθνική
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. Πιο συγκεκριμένα έργο της Υποομάδας Εργασίας ήταν:
•

ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση των ωφελούμενων της Εθνικής Στρατηγικής για
την Κοινωνική Ένταξη,

•

ο καθορισμός δεικτών για τους ωφελούμενους,

•

η συμβολή στην αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και
κοινωνικής συνοχής.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, με τη συνδρομή των
προαναφερόμενων Ομάδων Εργασίας, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και άλλων Διευθύνσεων του
Υπουργείου Εργασίας, και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2014
μελέτη με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Ο Εθνικός Μηχανισμός
για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης, περιλαμβάνονταν στον Επιχειρησιακό Άξονα 4: «Καλή
Διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική
Ένταξη, ο οποίος υιοθετούσε παρεμβάσεις που στόχευαν στην ενίσχυση του συστήματος
διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης και στην διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της
Στρατηγικής. Τα Μέτρα του Άξονα 4, διαρθρώνονταν στις ακόλουθες τρεις Προτεραιότητες
Πολιτικής:
•

Συντονισμός των πολιτικών ένταξης

•

Ποιότητα των πολιτικών ένταξης

•

Αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ένταξης

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη, απεστάλη στην αρμόδια Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 31/12/2014, προκειμένου να αρθεί η σχετική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 9.1 «Η
ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με
στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση», για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 20142020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως και έγινε. Σε απάντησή της, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έγγραφο Ref. Ares (2015)263931-22-01-2015), τονίζει την ανάγκη για
περαιτέρω ανάλυση του μηχανισμού διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη, του τρόπου παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της, τον προσδιορισμό
όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή των πολιτικών της Εθνικής
Στρατηγικής, καθώς και των ρόλων και καθηκόντων τους, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
επιμέρους δράσεων, ενώ τέλος σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη επίσπευσης της εξειδίκευσης της
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, δεδομένου ότι, η εξειδίκευση των αντίστοιχων
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Περιφερειακών Στρατηγικών είχε ήδη ξεκινήσει, κάτι που μπορεί να δημιουργούσε προβλήματα
ασυμβατότητας στα έργα τα οποία σχεδίαζαν να υλοποιήσουν, σε Περιφερειακό επίπεδο.
Στις 30 Ιουνίου του 2015, αποστέλλεται η Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη, καθώς επίσης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τον Μηχανισμό Παρακολούθησης
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Η εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), ακολούθησε τη διάρθρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για
την Κοινωνική Ένταξη και περιλάμβανε τρεις κοινωνικοπολιτικούς Πυλώνες, οι οποίοι οριοθετούσαν
τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες: (α) την καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας
φτώχειας, (β) την πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και (γ) την προώθηση
της ένταξης, ενώ οι Πυλώνες εξειδικεύονταν σε τέσσερις Άξονες, κάθε ένας εκ των οποίων
αναλύονταν περαιτέρω σε Μέτρα.
Παράλληλα, με το Νόμο 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», (ΦΕΚ Α’ 94, 14 Αυγούστου 2015), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, 2.5 Βιώσιμο
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, 2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας, η χώρα αναλαμβάνει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για «να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της
κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα
διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη». Όπως σημειώνεται στις εν παραγράφους αυτές του Νόμου, «Οι αρχές προτίθενται να
κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της
κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
i)

Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με
τους όρους αναφοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος
κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε
είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων
κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υποστήριξη
της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επιχειρησιακά αποτελέσματα να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους ½
τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον
επανασχεδιασμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της
δημοσιονομικά ουδέτερης εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο
συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί
με τα θεσμικά όργανα.

ii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες
τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) από
1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την
κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να
αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες
απασχόλησης.
iii) Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβάλουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν
μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με
τους συντελεστές παροχών της αρχικής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς.
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Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών
σχεδίων μετά την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρόσθετη στόχευση
των αναγκών προτεραιότητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι
δημοσιονομικοί περιορισμοί.
iv) Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη
διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη
εθνική εφαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, αλλά και το
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που είχε κατατεθεί στις 30 Ιουνίου του 2015, για τον Μηχανισμό
Παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, με νεότερη απάντησή
της, (έγγραφο Ref. Ares (2015)3470609-21-08-2015), τονίζει την ανάγκη υποβολής ενός
βελτιωμένου και περισσότερο ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, δεδομένου ότι το υποβληθέν
Σχέδιο, δεν τεκμηρίωνε επαρκώς την ανάγκη δημιουργίας των νέων φορέων/ οργάνων που
προτεινόταν, δεν περιέγραφε τις αρμοδιότητες του καθενός, δεν προσδιόριζε τη στελέχωση των υπό
σύσταση φορέων, παρείχε ελάχιστες πληροφορίες για το ρόλο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και δεν
διασφάλιζε την αξιοποίηση δεδομένων που οι Περιφέρειες είχαν συλλέξει στο πλαίσιο της
ανάπτυξης των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας,
ανέλαβε την επαναδιαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για τον Εθνικό Μηχανισμό, Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής,
σύμφωνα με τις συστάσεις και υποδείξεις του απαντητικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
το οποίο υποβλήθηκε επίσημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Αύγουστο του
2016, μετά από μία σειρά διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προτεραιότητα που έχουν οι
πολιτικές κοινωνικής προστασίας, σύστησε, με την υπ’ αριθμ. 38 της 2.11.2015 Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98), Κυβερνητικό Συμβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής. (ΦΕΚ Α' 137/03-11-2015), το οποίο αποτελεί, βάσει της φύσεως των
αρμοδιοτήτων του, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις
επί θεμάτων, που αφορούν στον Εθνικό Μηχανισμό.
Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως
Πρόεδρος, οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο
για:
α) το συντονισμό, την προώθηση και την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος
κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης,
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β) την επεξεργασία, διαμόρφωση και συντονισμό δράσεων και πολιτικών, που αποσκοπούν
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άμβλυνση των επιπτώσεων της
δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες,
γ) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης διυπουργικών και διατομεακών δράσεων
κοινωνικής πολιτικής.
Παράλληλα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, μπορεί να αποφασίζει τη συγκρότηση
ειδικών Διυπουργικών Επιτροπών για την προώθηση θεμάτων και σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων
που άπτονται της κοινωνικής ένταξης.

7.5.2 Αξιολόγηση των ενεργειών που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο
2007-2013 για την ενεργοποίηση της ΣΠ 5
Από τα όσα παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, προκύπτουν τα ακόλουθα αξιολογικά
πορίσματα:
•

Η διαμόρφωση του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του Μηχανισμού
παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, αφού μέσω
αυτής, προσδιορίζονται:
 οι στρατηγικές πολιτικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι πολυτομεακές, οι
επιχειρησιακοί άξονες, τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις,
 η στόχευση των πολιτικών αυτών και η ικανότητα ανταπόκρισής τους, στις
πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού,
 οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση φορείς και ο τρόπος δικτύωσής τους,
 οι απαιτούμενοι πόροι και οι πηγές χρηματοδότησης,
 τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων και ο πληθυσμός τους,
 οι δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών.

•

Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη την εξεταζόμενη
προγραμματική περίοδο 2007-2013, αποτέλεσε μία σύνθετη και επίπονη διαδικασία, η
οποία εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης του ελληνικού συστήματος
κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα στον
τομέα της κοινωνικής πολιτικής από τα Μνημόνια Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής. Για τη διαμόρφωσή της, απαιτήθηκαν ευρύτατες και χρονοβόρες διαδικασίες
διαβούλευσης, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών, για τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον
προσανατολισμό των δράσεων και των πόρων, των εμπλεκόμενων επιτελικών φορέων της
κεντρικής κυβέρνησης, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων.

•

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές κυβερνήσεων (2007-βουλευτικές εκλογές, 2009- βουλευτικές
εκλογές, 2011- μεταβατική κυβέρνηση, 2012-υπηρεσιακή κυβέρνηση, 2015-βουλευτικές
εκλογές, 2015-υπηρεσιακή κυβέρνηση, 2015-βουλευτικές εκλογές), δεν επέτρεψαν τη
διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου για τον προσανατολισμό των πολιτικών
προτεραιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
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•

Ο επαναπροσδιορισμός του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και
κοινωνικής συνοχής και η μετατόπισή του από την παραδοσιακή προσέγγιση κατά
κατηγορία, στην καθολικότητα της κάλυψης, και η ενίσχυση της «ενεργητικής» διάστασης
του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ξεπερνούσε εκ των πραγμάτων τις δυνατότητες
και την επιχειρησιακή εμβέλεια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής
Συνοχής, καθώς και του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν σε επίπεδο
διυπουργικών οργάνων.

•

Η θεσμοθέτηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, ως
επιτελικού φορέα για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση, των πολιτικών της Εθνικής Στρατηγικής, δεν επαρκούσε εφόσον αυτή δεν
συνοδεύτηκε άμεσα:
 με τη συγκρότηση μιας εθνικής συντονιστικής επιτροπής για το στρατηγικό
σχεδιασμό, τον πολιτικό συντονισμό και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για
τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής,
 την ενίσχυση της Διεύθυνσης με πρόσθετο προσωπικό και εμπειρογνώμονες,
 τη δέσμευση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών
χρηματοδότηση έργων κρίσιμης προτεραιότητας,

•

πόρων

για

τη

Οι δυσκολίες συντονισμού των διαφορετικών κέντρων λήψης αποφάσεων, ελλείψει ενός
συντονιστικού οργάνου, δεν συνέβαλε στην ωρίμανση του επιχειρησιακού μοντέλου του
Μηχανισμού, γεγονός που αποτυπώνονταν και στα Σχέδια Δράσης που υποβλήθηκαν στην
αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία δεν γίνονταν δεκτά.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, προκύπτει ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο
δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες για τη σταδιακή ωρίμανση του Σχεδίου Δράσης της ΣΠ,
καθώς επίσης και των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων, ενέργειες οι οποίες αποτέλεσαν τη
βάση για την ενεργοποίησή της κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και την επίσπευση του
χρόνου ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων που απαιτούνται για την επιχειρησιακή ανάπτυξη του
μηχανισμού.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7.6 Αξιολόγηση της ΣΠ 6: «Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και
δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και
τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων»
7.6.1 Ανάλυση της λογικής της παρέμβασης
Ο σχεδιασμός της ΣΠ ξεκίνησε εντός του 2010 (παράλληλα με την ωρίμανση του νομοθετικού
Πλαισίου) και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 οπότε το Σχέδιο Δράσης έλαβε την σχετική
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελώντας και την βάση για την υλοποίηση της ΣΠ για την
ΠΠ 2007-2013. Κατά τον σχεδιασμό της, υπήρξε ευρεία διαβούλευση με πλήθος εμπλεκόμενων
μερών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, task force/ομάδες εργασίες, φορείς της κοινωνικής οικονομίας κλπ.).
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συστημικής παρέμβασης ελήφθησαν υπόψη και
αξιοποιήθηκε το μέχρι τότε παραχθέν μελετητικό έργο, καθώς και η γνώση και εμπειρία που
αποκτήθηκε από την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την κοινωνική οικονομία, στο πλαίσιο της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, με στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου για την ουσιαστική
προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα.
Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της συστημικής παρέμβασης, στις αρχές του 2013
εκπονήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
το οποίο εξειδίκευσε μέρος των δράσεων του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης και ουσιαστικά
αποτέλεσε την βάση για την οριοθέτηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της συστημικής από το
ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.
Για την κατάρτιση της λογικής της παρέμβασης, ο σύμβουλος αξιοποίησε το εγκεκριμένο Σχέδιο
Δράσης καθώς και πρόσθετο υλικό από την ΕΥ ΚΕΚΟ. Από την κατάρτιση του πίνακα Λογικού
Πλαισίου που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
•

Η λογική της παρέμβασης είναι σε γενικές γραμμές καθαρή και σαφώς διατυπωμένη.

•

Όλες οι διαπιστωθείσες ανάγκες καλύπτονται από τους επιμέρους στόχους.

•

Οι δράσεις που προτείνονται εκτιμάται ότι δύναται να οδηγήσουν στα επιθυμητά
αποτελέσματα και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων. Ως προς το φυσικό αντικείμενο των
δράσεων διαπιστώνεται επικάλυψη στις ενέργειες 2.3 και 3.2, ως προς το σκέλος της
θεσμοθέτησης / εφαρμογής της κοινωνικής ρήτρας στις δημόσιες συμβάσεις.

•

Οι αναμενόμενες εκροές του σχεδίου δράσης έχουν ως ένα βαθμό προσδιοριστεί, ωστόσο
δεν είναι πλήρως ποσοτικοποιημένες (Έργα 5 και 6).

•

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αναφέρονται στον πίνακα λογικού πλαισίου αποτελούν
εκτίμηση του αξιολογητή καθώς στην πλειοψηφία τους δεν είναι σαφώς διατυπωμένα στο
εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Τα αποτελέσματα αυτά –εφόσον ταυτίζονται με τις θέσεις της
ομάδας εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης- είναι συναφή με τους στόχους και τις
προβλεπόμενες δράσεις (έργα).

•

Το σχέδιο Δράσης παρουσιάζει έλλειψη συστήματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης (intervention logic) της ΣΠ 6,
στην οποία βασίστηκαν και τα ανωτέρω συμπεράσματα.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Ανάγκες

Στόχοι

Απουσία ή ύπαρξη
σημαντικών κενών στο
υφιστάμενο πλαίσιο
ίδρυσης, λειτουργίας και
χρηματοδότησης κοινωνικών
επιχειρήσεων

Έλλειψη κατάλληλων
χρηματοδοτικών εργαλείων
και μηχανισμών
εγγυοδοσίας για την
ενίσχυση των κοινωνικών
επιχειρήσεων

Διαμόρφωση κατάλληλου
θεσμικού και
χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος για την
ενίσχυση της λειτουργίας
των κοινωνικών
επιχειρήσεων

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Έργο 1 :
Διαμόρφωση,
διαβούλευση και
θεσμοθέτηση του
κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου
ενίσχυσης της
λειτουργίας των
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

 Κανονιστικό πλαίσιο
(Υπουργικές
Αποφάσεις,
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
κλπ.)

 Σύσταση νέων Κοινωνικών
Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Δημιουργία νέων
κοινωνικών
επιχειρήσεων και
θέσεων
απασχόλησης

Έργο 3 :
Θεσμοθέτηση και
λειτουργία
χρηματοδοτικών
εργαλείων

 Κανονιστικό πλαίσιο
για τη σύσταση
Ταμείου Κοινωνικής
Οικονομίας
(Υπουργικές
Αποφάσεις, Σχέδια
Νόμου, Τροποποιήσεις,
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
κλπ.)
 Κανονιστικό πλαίσιο
για την εφαρμογή της
κοινωνικής ρήτρας
εκτέλεσης στις
δημόσιες συμβάσεις
(Υπουργικές
Αποφάσεις, Σχέδια
Νόμου, Τροποποιήσεις,

 Ενίσχυση της πρόσβασης
σε ελκυστικά
χρηματοδοτικά εργαλεία
για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας
υφιστάμενων και νέων
κοινωνικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση
βιωσιμότητας
κοινωνικών
επιχειρήσεων
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές




Απουσία ενός κεντρικού και
θεσμοθετημένου
μηχανισμού συντονισμού,
παρακολούθησης και
αξιολόγησης όλων των
αναγκαίων πολιτικών και
ενεργειών που στοχεύουν
στην ανάπτυξη και την
ενίσχυση της Κοινωνικής
Οικονομίας

Ανάπτυξη ενός
θεσμοθετημένου
μηχανισμού καταγραφής,
παρακολούθησης και
υποστήριξης στο σχεδιασμό
πολιτικών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.

Έργο 2 :
Θεσμοθέτηση και
λειτουργία
οργάνων και
μηχανισμού
παρακολούθησης
της Κοινωνικής
Οικονομίας

Προώθηση του θεσμού της
κοινωνικής οικονομίας και
των κοινωνικών
επιχειρήσεων για τις
δυνατότητες απασχόλησης
και κοινωνικής ένταξης στην
τοπική οικονομία

Έργο 4: Εκπόνηση
και Εφαρμογή
Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης
για την προώθηση
του θεσμού της
Κοινωνικής
Οικονομίας /
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων







Περιορισμένη προβολή,
ευαισθητοποίηση και
ανάδειξη των αναπτυξιακών
διαστάσεων, προοπτικών και
ευκαιριών της Κοινωνικής
Οικονομίας







Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
κλπ.)
Επιχειρησιακό Σχέδιο
Μελέτη για τον
σχεδιασμό και
λειτουργία Γενικού
Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας
Κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας μητρώου
(Υπουργικές
Αποφάσεις,
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
κλπ.)
Μητρώο Κ.Ο. σε
λειτουργία
(εξοπλισμός,
ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, οδηγός,
εκπαίδευση χρηστών)
Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης
Έντυπο υλικό (έκδοση
Οδηγών, δημοσιεύσεις
σε εφημερίδες,
φυλλάδια, επιστολές
κλπ.)
Επικοινωνία και
δημόσιες σχέσεις μέσω
των ΜΜΕ (γραμμή
ενημέρωσης,
ραδιόφωνο)
Εκδηλώσεις (ημερίδες,

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

 Καταγραφή και
πιστοποίηση
υφιστάμενων και νέων
κοινωνικών επιχειρήσεων
 Αξιοποίηση δεδομένων
για τον σχεδιασμό
πολιτικών και
παρεμβάσεων ενίσχυσης
της κοινωνικής οικονομίας
και επιχειρηματικότητας

Συντονισμός,
παρακολούθηση και
αξιολόγηση όλων των
αναγκαίων πολιτικών
και ενεργειών που
στοχεύουν στην
ανάπτυξη και την
ενίσχυση της
Κοινωνικής
Οικονομίας

 Η ενημέρωση και
κινητοποίηση των εν
δυνάμει ενδιαφερομένων
/ ωφελούμενων ώστε να
επιτευχθεί η μεγαλύτερη
δυνατή συμμετοχή σε
πρωτοβουλίες κοινωνικής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
 Η ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας, των
φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και

Δημιουργία νέων
κοινωνικών
επιχειρήσεων και
θέσεων
απασχόλησης
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές







Έλλειψη μηχανισμών και
εξειδικευμένων εργαλείων
οργάνωσης και υποστήριξης
των κοινωνικών
επιχειρήσεων σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο

Ενίσχυση της οργάνωσης
και λειτουργίας των
κοινωνικών επιχειρήσεων,
μέσω του σχεδιασμού και
της θεσμοθέτησης
μηχανισμών και εργαλείων
τεχνοκρατικής υποστήριξης
τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο

Έργο 5 : Ανάπτυξη
μηχανισμών και
εργαλείων
ενίσχυσης της
οργάνωσης και
λειτουργίας
κοινωνικών
επιχειρήσεων



παρουσιάσεις
επιτυχημένων εθνικών
και ευρωπαϊκών καλών
πρακτικών εκθέσεις,
workshops, σεμινάρια,
συνέδρια, κινητές
μονάδες ενημέρωσης
κλπ.)
Ηλεκτρονικό υλικό
(DVD, βίντεο,
ιστοσελίδα, δικτυακή
πύλη κλπ.)
Ενημερωτικές
συναντήσεις στην
Αθήνα και στην
Περιφέρεια
Δημιουργία και τήρηση
μητρώου
οργανισμών/δομών
ή/και
εμπειρογνωμόνων
υποστήριξης και
συμβουλευτικής των
κοινωνικών
επιχειρήσεων
Επικαιροποίηση
εκπαιδευτικού πακέτου
για την επιμόρφωση
εμπειρογνωμόνων και
στελεχών δομών
υποστήριξης των
κοινωνικών
επιχειρήσεων

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

των ιδιωτικών φορέων της
οικονομίας σχετικά με τις
δυνατότητες και τα
πλεονεκτήματα
συνεργασίας με
κοινωνικές επιχειρήσεις

 Βελτίωση της οργάνωσης
και λειτουργίας
κοινωνικών επιχειρήσεων
μέσω του σχεδιασμού και
της θεσμοθέτησης
μηχανισμών και
εργαλείων τεχνοκρατικής
υποστήριξης τόσο σε
εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο.

Ενίσχυση
βιωσιμότητας
κοινωνικών
επιχειρήσεων

Σελ. 235 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

 Δημιουργία
εκπαιδευτικού πακέτου
για τους εργαζόμενους
στις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις
 Καθορισμός κοινού
πλαισίου λειτουργίας
οργανισμών/δομών
υποστήριξης και
συμβουλευτικής των
κοινωνικών
επιχειρήσεων
 Δημιουργία και
προώθηση εργαλείων
υποστήριξης της
ίδρυσης, οργάνωσης
και λειτουργίας
κοινωνικών
επιχειρήσεων
 Ίδρυση και λειτουργία
Δικτύου δομών
υποστήριξης της
ανάπτυξης
πρωτοβουλιών
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
 Αναζήτηση ευκαιριών
και δυνατοτήτων
συμμετοχής
κοινωνικών
επιχειρήσεων σε
συγχρηματοδοτούμενα
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

ευρωπαϊκά
προγράμματα.
 Πρωτοβουλίες και
συντονισμός για τη
σύναψη
συμφωνητικών
συνεργασίας μεταξύ
κοινωνικών
επιχειρήσεων, φορέων
της τοπικής
αυτοδιοίκησης και
ιδιωτικών
επιχειρήσεων
 Προώθηση της
εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και των
χορηγιών

Έλλειψη εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού στον
τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας.

Κατάρτιση ανθρώπινου
δυναμικού που
δραστηριοποιείται στον
τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας και
Επιχειρηματικότητας

Έργο 6: Ανάπτυξη /
ενίσχυση
ανθρώπινου
δυναμικού στον
τομέα της
κοινωνικής
οικονομίας

 Προγράμματα
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής
κατάρτισης ανέργων
και εργαζομένων στη
διοίκηση κοινωνικών
επιχειρήσεων, όπως
και σε γενικά θέματα
κοινωνικής οικονομίας
και
επιχειρηματικότητας
 Πρόβλεψη της
Κοινωνικής Οικονομίας
στο Πρόγραμμα

Η αναβάθμιση των
προσόντων, γνώσεων και
δεξιοτήτων των
απασχολούμενων στον
τομέα της κοινωνικής
οικονομίας

Ενίσχυση
βιωσιμότητας
κοινωνικών
επιχειρήσεων
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές










Αναμενόμενα
αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

Σπουδών της
Τριτοβάθμιας
Ανώτατης και
Ανώτερης
Εκπαίδευσης, καθώς
και θεσμών
εκπαίδευσης ενηλίκων,
Ανάπτυξη, πιστοποίηση
και θεσμοθέτηση του
Επαγγελματικού
Περιγράμματος του
Κοινωνικού
Επιχειρηματία,
Ανάπτυξη
εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών
εργαλείων (π.χ. ειδικού
σχεδίου εκπαίδευσης
ανθρώπινου δυναμικού
κοινωνικών
επιχειρήσεων και
στελεχών)
Επιμορφωτικοί κύκλοι
μαθημάτων σε στελέχη
οργανισμών
υποστήριξης και
συμβουλευτικής
κοινωνικών
επιχειρήσεων
Εκπαίδευση στελεχών
ΕΥ ΚΕΚΟ
Εκπαίδευση στελεχών
Μητρώου Κ.Ο.
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7.6.2 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Αφετηριακή βάση για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τον Σύμβουλο
Αξιολόγησης, αποτέλεσε το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ (2011). Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη
το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (2013), το
οποίο εξειδίκευσε μέρος των δράσεων του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης και ουσιαστικά αποτέλεσε
την βάση για την οριοθέτηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της συστημικής από το ΕΠΑΝΑΔ
2007-2013.
Από το σύνολο των έργων και επιμέρους δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο (2007-2013), ένα μικρό μέρος υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους της ΕΥΔ
ΚΕΚΟ, ενώ η πλειοψηφία των δράσεων υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκροές και ο βαθμός επίτευξής τους ανά έργο και
ενέργεια. Τα στοιχεία των εκροών βασίστηκαν στα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών με
στελέχη της ΕΥ ΚΕΚΟ, καθώς και στην απολογιστική έκθεση αποτίμησης της συστημικής
παρέμβασης για την Κοινωνική Οικονομίας (2/2016).

Έργο 1 : Διαμόρφωση, διαβούλευση και θεσμοθέτηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου
ενίσχυσης της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Το έργο προέβλεπε την εκπόνηση του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου (Υπουργικές
Αποφάσεις, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι) για την άμεση εφαρμογή των
διατάξεων του Νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 216/30-09-2011). Στο πλαίσιο του Έργου 1, δεν υπήρξαν ενέργειες
κανονιστικού χαρακτήρα, κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

-

 Υπουργικές Αποφάσεις,
 Τροποποιήσεις υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου,
 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι στα οποία
θα ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα για τις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Δεν υπάρχει εκροή

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 2 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία οργάνων και μηχανισμού παρακολούθησης της Κοινωνικής
Οικονομίας
Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και θεσμοθέτηση του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας υλοποιήθηκε
επιτυχώς μέσα από τις ακόλουθες συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις:
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Μελέτη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων (MIS
364896)
Δημιουργία Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (MIS 364898)
Δημιουργία Κανονιστικού πλαισίου για την λειτουργία μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και
Χρηματοδοτικών εργαλείων (MIS 364899).

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την ΕΥ ΚΕΚΟ υλοποιήθηκε με πόρους της υπηρεσίας και ζητήθηκε η
απένταξη της σχετικής συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με MIS 364897.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ενέργεια 2.1 :
Εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου
για την ΕΥ ΚΕΚΟ, ως
 Επιχειρησιακό σχέδιο
επιτελικού και
συντονιστικού φορέα
για την Κοινωνική
Οικονομία

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή

 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου
για την ΕΥ ΚΕΚΟ

Ενέργεια 2.2 : Μελέτη
για το σχεδιασμό και τη  Μελέτη σχεδιασμού και
 Μελέτη σχεδιασμού και λειτουργίας
λειτουργία Γενικού
λειτουργίας Μητρώου
Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
Μητρώου Κοινωνικής
Κοινωνικής Οικονομίας
Οικονομίας

Ενέργεια 2.3 :
Θεσμοθέτηση
κανονιστικού πλαισίου
δημιουργίας και
λειτουργίας Μητρώου
και χρηματοδοτικών
εργαλείων, σύσταση
του Ταμείου
Κοινωνικής Οικονομίας
και εφαρμογή της
Κοινωνικής Ρήτρας
στις Δημόσιες
Συμβάσεις








Ενέργεια 2.4 :
Δημιουργία Γενικού
Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας






 Υπουργικές Αποφάσεις για τη
σύσταση του Γενικού Μητρώου
Κοινωνικής Οικονομίας (ΦΕΚ
Υπουργικές Αποφάσεις,
221/Β’/9-2-2012 & ΦΕΚ
1360/Β/25/4/2012)
Τροποποιήσεις
υφιστάμενου θεσμικού  Διάταξη για τη δυνατότητα
επιχορήγησης των κοινωνικών
πλαισίου
επιχειρήσεων στο ξεκίνημα της
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
λειτουργίας τους (start-up) (άρθρο
στα οποία θα
138 παρ. Δ’ Ν. 4052/2012, ΦΕΚ
ρυθμίζονται ειδικότερα
Α’/41/1-3-2012)
θέματα για τις
 Ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών
Κοινωνικές
Οδηγιών 24/2014 & 25/2014 του
Συνεταιριστικές
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην
Επιχειρήσεις
ελληνική έννομη πραγματικότητα
μέσω της εκπόνησης νέου Νόμου
για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λειτουργικό σύστημα
 Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης
υποστήριξης του
του Μητρώου
Μητρώου
 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
Ηλεκτρονική βάση
 Οδηγός παρουσίασης και χρήσης
δεδομένων
της βάσης δεδομένων
Οδηγός παρουσίασης
και χρήσης της βάσης
 Πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών
δεδομένων
Πρόγραμμα
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Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Υλοποιηθείσα εκροή

εκπαίδευσης χρηστών

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 3 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία χρηματοδοτικών εργαλείων
Στο πλαίσιο του έργου 3, προβλέπονταν ενέργειες για την θεσμοθέτηση των χρηματοδοτικών
εργαλείων για την Κ.Ο. που αφορούσαν την Σύσταση Ταμείου και την εφαρμογή της Κοινωνικής
Ρήτρας Εκτέλεσης στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η 1η ενέργεια τελικώς δεν υλοποιήθηκε, ενώ για τη 2η
ενέργεια πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι οποίες τελικώς οδήγησαν στην
ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 24/2014 & 25/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην
ελληνική έννομη πραγματικότητα στο νέο Νόμο 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Ενέργεια 3.1 :
«Σύσταση Ταμείου
Κοινωνικής
Οικονομίας»

Ενέργεια 3.2:
«Εφαρμογή της
Κοινωνικής Ρήτρας
Εκτέλεσης στις
Δημόσιες
Συμβάσεις»

Υλοποιηθείσα εκροή

Βαθμός
επίτευξης

 Υπουργικές Αποφάσεις,
 Ενσωμάτωση των
 Τροποποιήσεις υφιστάμενου
Ευρωπαϊκών Οδηγιών
θεσμικού πλαισίου, Ερμηνευτικές
24/2014 & 25/2014 του
Εγκύκλιοι στα οποία θα ρυθμίζονται
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
ειδικότερα θέματα για τις Κοινωνικές
στην ελληνική έννομη
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
πραγματικότητα μέσω
της εκπόνησης νέου
Νόμου για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (4412/2016)

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 4: Εκπόνηση και Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του θεσμού της
Κοινωνικής Οικονομίας / Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Το έργο 4, αφορούσε τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας που στόχο είχαν την
προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πιο
συγκεκριμένα το έργο εστίαζε στην πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών και των μελών ευπαθών
ομάδων, την ενημέρωση των φορέων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας για τις δυνατότητες
ανάπτυξης που προσφέρει η κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και τις διεξόδους που διανοίγει
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.
Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της πράξης «Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση
του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας/κοινωνικών επιχειρήσεων» (MIS 364899). Κατά τα έτη 2012,
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2013 & 2015 υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και πιο συγκεκριμένα έξι (6) Ενημερωτικά Forum
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ στελέχη της ΕΥΚΕΚΟ συμμετείχαν σε
πλήθος ημερίδων και συνεδρίων που οργανώθηκαν από άλλους φορείς. Επίσης, διενεργήθηκε
καλλιτεχνικός διαγωνισμός μεταξύ φοιτητών των σχολών καλών τεχνών και επιλέχθηκε το λογότυπο
της κοινωνικής οικονομίας, ενώ η ΕΥΚΕΚΟ συμμετείχε ως σταθερό μέλος στις εργασίες του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Network). Παράλληλα, στο πλαίσιο
του έργου η ΕΥΚΕΚΟ εκπόνησε Επικοινωνιακό Πλάνο για τη διάδοση των δυνατοτήτων ανάπτυξης
του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς επίσης και μία διαδραστική πλατφόρμα δικτύωσης και
προβολής του έργου των Κοιν.Σ.Επ., η οποία αποτυπώνει το πλήθος των εγχειρημάτων με
δυνατότητα ταξινόμησής τους ανά κλάδο δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή.

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

-

 Έντυπο υλικό (έκδοση Οδηγών,
δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, φυλλάδια,
επιστολές κλπ.)
 Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις μέσω
των ΜΜΕ (γραμμή ενημέρωσης,
ραδιόφωνο)
 Εκδηλώσεις (ημερίδες, παρουσιάσεις
επιτυχημένων εθνικών και ευρωπαϊκών
καλών πρακτικών εκθέσεις, workshops,
σεμινάρια, συνέδρια, κινητές μονάδες
ενημέρωσης κλπ.)
 Ηλεκτρονικό υλικό (DVD, βίντεο,
ιστοσελίδα, δικτυακή πύλη κλπ.)
 Ενημερωτικές συναντήσεις στην Αθήνα
και στην Περιφέρεια

 6 Ενημερωτικά Forum σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα
και Ηράκλειο Κρήτης
 Συμμετοχή στελεχών ΕΥΚΕΚΟ
σε πλήθος ημερίδων και
συνεδρίων που οργανώθηκαν
από άλλους φορείς
 Διενέργεια καλλιτεχνικού
διαγωνισμού για την επιλογή
λογοτύπου της Κ.Ο.
 Συμμετοχή ως σταθερό μέλος
στις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Κοινωνικής
Οικονομίας (Social Economy
Network)
 Συμμετοχή στη διενέργεια του
Διεθνούς Συνεδρίου για την
Κοινωνική Οικονομία στο
πλαίσιο της Ελληνικής
Προεδρίας (11-6-2014)
 Διαμόρφωση διαδραστικής
πλατφμόρμας δικτύωσης και
προβολής του έργου των
Κοιν.Σ.Επ.

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Βαθμός
επίτευξης

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 5 : Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων ενίσχυσης της οργάνωσης και λειτουργίας
κοινωνικών επιχειρήσεων
Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την συγχρηματοδοτούμενη πράξης με τίτλο «Δημιουργία και
λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής
Οικονομίας» (MIS 450593). Επισημαίνεται ωστόσο ότι, οι αναμενόμενες εκροές, του έργου 5,
διαφοροποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό κατά την φάση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την
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ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (σε σχέση με το Σχέδιο Δράσης), γεγονός
που αποτυπώνεται και στις δράσεις και παραδοτέα της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης
πράξης.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των εργασιών/παραδοτέων του Κεντρικού μηχανισμού, δεν
υλοποιήθηκαν τα εξής:
•

•

•

Ίδρυση και λειτουργία δομής υποστήριξης προς τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς και την
ΕΥΚΕΚΟ για την υλοποίηση συνεδρίων, τη δημιουργία forum και Τοπικών Συμφώνων
Συνεργασίας των Κοιν.Σ.Επ. με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο (Α.4.1).
Δίκτυο μάθησης (συμβατικό - ηλεκτρονικό) για τα στελέχη των Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και των άλλων φορέων που θα εμπλακούν στην παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας προς τις Κοιν.Σ.Επ. (Β.1.2)
Εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί
μεταξύ των στελεχών των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και των
άλλων εμπλεκομένων φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας προς
τις Κοιν.Σ.Επ. (Β.1.1.39)

Ενέργεια

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

 Δημιουργία και τήρηση μητρώου
οργανισμών/δομών ή/και
εμπειρογνωμόνων υποστήριξης και
συμβουλευτικής των κοινωνικών
επιχειρήσεων
 Επικαιροποίηση εκπαιδευτικού πακέτου
για την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων
και στελεχών δομών υποστήριξης των
κοινωνικών επιχειρήσεων
 Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για
τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 Καθορισμός κοινού πλαισίου
λειτουργίας οργανισμών/δομών
υποστήριξης και συμβουλευτικής των
κοινωνικών επιχειρήσεων
 Δημιουργία και προώθηση εργαλείων
υποστήριξης της ίδρυσης, οργάνωσης
και λειτουργίας κοινωνικών
επιχειρήσεων
 Ίδρυση και λειτουργία Δικτύου δομών
υποστήριξης της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
 Αναζήτηση ευκαιριών και δυνατοτήτων
συμμετοχής κοινωνικών επιχειρήσεων
σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
 Πρωτοβουλίες και συντονισμός για τη
σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας
μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων,

Οδηγοί, εγχειρίδια, μελέτες και
εργαλεία, που αφορούν στα
ακόλουθα ζητήματα:
 Μέτρηση της Κοινωνικής
Απόδοσης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ.),
 Εκθέσεις για τον Κοινωνικό
Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ, τη
συμμετοχή Κοιν.Σ.Επ. σε
διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων με κοινωνική ρήτρα,
 Έκθεση Σχεδίου Ενσωμάτωσης
Πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων
Κοινωνικής Αναφοράς,
 Επαγγελματικό περίγραμμα του
συμβούλου υποστήριξης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 Εκπαιδευτικό υλικό
συμβουλευτικής - mentoring για
συμβούλους των υποψηφίων
κοινωνικών επιχειρηματιών,
 Οδηγός χρηματοδοτικών
εργαλείων για την ανάπτυξη των
Κοιν.Σ.Επ.,
 Οικονομοτεχνική μελέτη
βιωσιμότητας και οδικός χάρτης
ανάπτυξης του «οικοσυστήματος»
της Κοινωνικής Οικονομίας και
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
μετά το πέρας της

Βαθμός
επίτευξης
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Ενέργεια

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Αναμενόμενη εκροή

Υλοποιηθείσα εκροή

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και
ιδιωτικών επιχειρήσεων
 Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και των χορηγιών

προγραμματικής περιόδου
 Τέσσερις εκπαιδευτικές ημερίδες
για στελέχη δημόσιας διοίκησης,
κεντρικής και τοπικής
αυτοδιοίκησης

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Έργο 6 : Ανάπτυξη / ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Το έργο 6 αφορούσε δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον
τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Από την ανασκόπηση των σχετικών
εκθέσεων αλλά και τις ποιοτικές έρευνες με τα στελέχη της ΕΥ ΚΕΚΟ προκύπτει ότι δεν υλοποιήθηκε
καμία από τις προβλεπόμενες δράσεις.

Ενέργεια

Ενέργεια 6.1: Υπηρεσίες ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται στις κοινωνικές
επιχειρήσεις

Ενέργεια 6.2: «Ενημερωτικές
συναντήσεις παρόχων υπηρεσιών
προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις»

Υλοποιηθείσα
εκροή

Αναμενόμενη εκροή

Βαθμός
επίτευξης

 υλοποίηση προγραμμάτων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης ανέργων και
εργαζομένων στη διοίκηση
κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως και
σε γενικά θέματα κοινωνικής
οικονομίας και επιχειρηματικότητας
και στελεχών)
 Επιμορφωτικοί κύκλοι μαθημάτων
σε στελέχη οργανισμών
υποστήριξης και συμβουλευτικής
κοινωνικών επιχειρήσεων

Ενέργεια 6.3: «Υπηρεσίες ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται
στην εθνική αρχή σχεδιασμού,
 Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου
παρακολούθησης και αξιολόγησης
δυναμικού
πολιτικών ενίσχυσης της κοινωνικής
οικονομίας
Ενέργεια 6.4: «Υπηρεσίες ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται στο Τμήμα Μητρώου
Κοινωνικής Οικονομίας»

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

 Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου
δυναμικού

Επιτεύχθηκε μερικώς

-

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7.6.3 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 6 του ΕΠANΑΔ, με
βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.2. Ο
έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 6, σε σχέση με την Ανάλυσης SWOT, με τις
νέες ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις κατηγορίες
ενεργειών της συστημικής

•

την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 6, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με το ΕΣΠΑ
καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.

Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
Συνάφειας και το κελί παραμένει λευκό.
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.
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7.6.3.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 6
7.6.3.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 6 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 6: «Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», γίνεται μία συνοπτική ανάλυση του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας και αναφορά των αναγκών που η παρέμβαση καλείται να αντιμετωπίσει, καθώς και των
επιδιωκόμενων στόχων από την εφαρμογή της.

Συνάφεια της ΣΠ 6 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με 2 ευκαιρίες και πιο συγκεκριμένα την «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
για την Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα (Ν. 4019/2011)» και την «Αξιοποίηση της
κοινωνικής οικονομίας ως εναλλακτική προοπτική απασχόλησης»

•

μεσαία συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Συσσωρευμένη εμπειρία στη
σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων που διέπονται από τις Αρχές της EQUAL» και με 1 ευκαιρία
και ειδικότερα την «Ενεργοποίηση κοινωνικών αντανακλαστικών και ανάπτυξη δομών καναλιών επικοινωνίας και δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης και
των επιπτώσεων της – Δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο για
κρίσιμα κοινωνικά θέματα»

Συνολικά η ΣΠ 6, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τέσσερα (4) παρουσιάζουν συνάφεια
(υψηλή ή μεσαία). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 6
συμβάλει κατά 10 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 12,8%.

Συνάφεια της ΣΠ 6 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση 1 μειονεκτήματος και πιο
συγκεκριμένα του «Μειωμένη δυνατότητα εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης λόγω αρνητικού οικονομικού κλίματος»

•

μεσαία συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 3 μειονεκτημάτων και πιο συγκεκριμένα
του «Περιορισμένη αποτελεσματικότητα του πλαισίου υποστήριξης της πρόσβασης στην
απασχόληση για μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι ειδικές
ομάδες πληθυσμού», «Υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων» και «Κίνδυνος φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού» και 2 απειλών και ειδικότερα της «Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση
και εντεινόμενη αύξηση της ανεργίας» και της «Εντεινόμενοι κίνδυνοι παύσης
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δραστηριότητας επιχειρήσεων και απώλειας θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με τις
αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας»
•

χαμηλή συνάφεια, με 2 μειονεκτήματα και ειδικότερα το «Απώλεια θέσεων εργασίας λόγω
της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού τομέα» και το «Ελλιπής αξιοποίηση δυνατοτήτων
νέων, περισσότερο ευέλικτων, μορφών εργασίας» και 4 απειλών και ειδικότερα των
«Γεωγραφικές και κλαδικές μειώσεις της απασχόλησης που χρήζουν άμεσης παρέμβασης»,
«Συνέχιση και ενδυνάμωση των διαρθρωτικών μεταβολών της οικονομίας και δημιουργία
θυλάκων ανεργίας», «Ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» και «Δημογραφικές
ανακατατάξεις - γήρανση του πληθυσμού, μετακίνηση πληθυσμών - παράνομη
μετανάστευση, κοινωνικές μεταβολές»

Συνολικά η ΣΠ 6, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δώδεκα (12) παρουσιάζουν συνάφεια
(υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ
6 συμβάλει κατά 19 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 25,3%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 6 έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα κοινωνικό - οικονομικής
ένταξης, ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που αυξάνονται ακόμη περισσότερο
λόγω της παρούσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας την κοινωνική οικονομία ως
εναλλακτική προοπτική απασχόλησης. Στο πλαίσιο, αυτό η ΣΠ 6 έχει υψηλή συνάφεια με την
ανάλυση SWOT.

7.6.3.1.2

Συνάφεια της ΣΠ 6 με τις Ανάγκες

Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 συνεισφέρει
έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με 1 ανάγκη και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 9: Ενίσχυση του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας»

•

μεσαία συνάφεια με 2 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 1: Στοχευμένα προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κυρίως στην κατεύθυνση των πολιτικών δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας» και την «Ανάγκη 2: Εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, για την πρόσβαση στην απασχόληση ομάδων του
πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, παρέχοντας ταυτόχρονα
εξατομικευμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους»

•

χαμηλή συνάφεια με 2 ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 4: Αντιμετώπιση του
αυξημένου ποσοστού και του κινδύνου φτώχειας με την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης υπέρ
της κοινωνικής συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο με την συνδρομή όλων των τοπικών φορέων,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας» και την «Ανάγκη 13:
Προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης για μειονεκτούντα άτομα με
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, με σκοπό την
αποδοχή της ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον
αφορά την πρόσβαση και την εξέλιξη στην αγορά εργασίας»
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Συνολικά η ΣΠ 6, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα πέντε (5) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 5 συμβάλει κατά 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 45, ή σε ποσοστό 20,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 6, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας
και της κοινωνικής καινοτομίας, στοχεύει στην προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας με στόχο την κοινωνική ένταξη ιδιαίτερα των ευάλωτων
ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής.

7.6.3.1.3

Συνάφεια της ΣΠ 6 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 συνεισφέρει:
Στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη
και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών» του Γενικού Στόχου 1 / Θεματικό Άξονα
Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», και με τους
Ειδικούς στόχους «Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης», «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης» και «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης», του
Γενικού στόχου 2 / Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό
από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων» του Γενικού
στόχου 2 / Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

Στον Στρατηγικό Στόχο 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για
την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας» του Γενικού στόχου 3 / Θεματικό Άξονα
Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ.)» του Γενικού στόχου 3 / Θεματικό Άξονα
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Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
Συνολικά, η ΣΠ 6 από τα δέκα τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα επτά (7) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή,
μεσαία ή χαμηλή). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 6 συμβάλει κατά 13 βαθμούς, με μέγιστη
συμβολή τους 42, ή σε ποσοστό 31,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 6, συνεισφέρει σε 2 από τους 4
Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας μερικώς στην
εφαρμογή μέτρων και ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη και
ειδικότερα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
7.6.3.1.4

Συνάφεια της ΣΠ 6 με τις κατηγορίες έργων

Από τη μήτρα συνάφειας 15 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση υψηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών έργων της ΣΠ 6 και των ειδικών
στόχων αυτής, όπως αυτοί έμμεσα προκύπτουν από το Σχέδιο Δράσης της συστημικής και το
Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα τριάντα (30) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από
τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα τέσσερα (14)
παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή).

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζουν οι στόχοι :
 «Προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
για τις δυνατότητες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης στην τοπική οικονομία»,
καθώς εξυπηρετείται και από τις 6 κατηγορίες έργων με 18 βαθμούς, με μέγιστη
συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 100,0%.
 «Ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω του
σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης μηχανισμών και εργαλείων τεχνοκρατικής
υποστήριξης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο», καθώς εξυπηρετείται
από 4 από τις 6 κατηγορίες έργων με 12 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς,
ή σε ποσοστό 66,7% .
 «Διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για την
ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων», καθώς εξυπηρετείται από 3
από τις 6 κατηγορίες έργων με 9 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε
ποσοστό 50,0%.

•

μέση συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Ανάπτυξη ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού
καταγραφής, παρακολούθησης και υποστήριξης στο σχεδιασμό πολιτικών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο», καθώς εξυπηρετείται από 2 από τις 6 κατηγορίες έργων
με 6 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18 βαθμούς, ή σε ποσοστό 33,3%.

•

χαμηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που
δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας», καθώς
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εξυπηρετείται από 1 από τις 6 κατηγορίες έργων με 3 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 18
βαθμούς, ή σε ποσοστό 16,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες έργων που έχουν
προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 6, εξυπηρετούν απόλυτα τους 5 ειδικούς στόχους της
συστημικής παρέμβασης.
7.6.3.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 6
7.6.3.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 6 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές «17) Να εφαρμοστούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής»
και «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.».

Συνολικά η ΣΠ 6, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
δύο (2) από αυτές, παρουσιάζοντας (υψηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών
για την απασχόληση, η ΣΠ 6 συμβάλει κατά 6 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 24, ή σε ποσοστό
25,0%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η ΣΠ 6, είναι σε πλήρη συνάφεια
με δύο από αυτές, συμβάλλοντας στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης που ενισχύουν την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

7.6.3.2.2

Συνάφεια της ΣΠ 6 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

•

μεσαία συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»

Συνολικά η ΣΠ 6, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(υψηλή ή μέση) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ 6
συμβάλει κατά 5 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 41,7%.
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Συμπερασματικά, η ΣΠ 6 είναι σε άμεση συνάφεια με το στόχο για τη αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης των ατόμων 20-64 ετών, αλλά και με τον στόχο μείωσης του αριθμού των ατόμων
που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αφού προωθώντας τον θεσμό της κοινωνικής οικονομίας και
των κοινωνικών επιχειρήσεων, συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική
ένταξη ευάλωτων ομάδων, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.

7.6.3.2.3

Συνάφεια της ΣΠ 6 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020

Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής
συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά», της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Η ΣΠ 6, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2020, παρουσιάζει (μεσαία) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 2 βαθμούς, με
μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 16,7%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 6, δεν έχει συνάφεια με την Ευρωπαϊκή προτεραιότητα Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010, ωστόσο συμβάλλει στον 3ο στόχο της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2020, προάγοντας την κοινωνική συνοχή, μέσα από τον θεσμό της κοινωνικής
οικονομίας.

7.6.3.2.4

Συνάφεια της ΣΠ 6 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας»

Συνολικά η ΣΠ 6, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με μία (1) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 6 συμβάλει κατά 2 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 13,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 6, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τομέα της
Κοινωνικής Οικονομίας, στηρίζει την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
καταπολεμά τον αποκλεισμό από των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
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Συνάφεια της ΣΠ 6 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 6 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

•

μεσαία συνάφεια με τον στόχο «Μείωση τουλάχιστον κατά 450.000 των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού».

Συνολικά η ΣΠ 6, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (υψηλή ή μεσαία) συνάφεια με δύο (2) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 6 συμβάλει κατά 5 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 41,7%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 6 είναι σε άμεση συνάφεια με το στόχο για την απασχόληση του 70% των
ατόμων 20-64 ετών, αλλά και με τον στόχο της μείωσης του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται
ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000
του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, αφού προωθώντας τον θεσμό της κοινωνικής
οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και
στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.

7.6.3.2.6

Συνάφεια της ΣΠ 6 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 6 συνεισφέρει:
Στη Θεματική Προτεραιότητα 1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, έχοντας:
•

χαμηλή συνάφεια με τους Ειδικούς στόχους «Τόνωση της προδιάθεσης για
επιχειρηματικότητα» και «Προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης στην προστασία και
διαχείριση του περιβάλλοντος», του Γενικού στόχου 2: «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και η αύξηση της παραγωγικότητας.»

Στη Θεματική Προτεραιότητα 3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της
επιχειρηματικής δραστηριότητας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», του Γενικού στόχου 9:
«Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»

•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχου «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται με τη διττή προσέγγιση ενίσχυσης της απασχόλησης (αυτοαπασχόληση και ξεκίνημα νέων ΜΜΕ-ΠΜΕ) και στήριξης της ανάπτυξης και ΜΜΕ», του
Γενικού στόχου 7: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων», τους Ειδικούς στόχους «Διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας», «Αύξηση των
δημιουργούμενων βιώσιμων επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα νέους
ανέργους» και «Ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή πολιτική» του
Γενικού στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», καθώς και με τον Ειδικό
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

στόχο «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων (ΕΚΟ)» του Γενικού στόχου 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης».
Συνολικά η ΣΠ 6, συμβάλει σε 2 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα οκτώ (8) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή, μεσαία ή χαμηλή). Στο
σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 6 συμβάλει κατά 15 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 207, ή σε
ποσοστό 7,2%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 6, συνεισφέρει σε 4 από τους
17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 6, συνεισφέρει στην επίτευξη του
Γενικού στόχου 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και του Γενικού στόχου 9:
Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

7.6.4 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης, δεν περιλάμβανε δείκτες
παρακολούθησης εκροών και αποτελεσμάτων. Η έλλειψη ενός –έστω και υποτυπώδους- τέτοιου
συστήματος με καθορισμένες τιμές στόχου για την στοχοθέτηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
των επιμέρους δράσεων, έχει ως αποτέλεσμα η εκτίμηση της ποσοτικής ολοκλήρωσης κάθε
επιμέρους παρέμβασης και του βαθμού επίτευξης της στοχοθεσίας να παρουσιάζει σημαντικές
δυσκολίες για τον αξιολογητή.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο σύμβουλος προσεγγίζει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
προβλεπόμενων δράσεων με ποιοτικά –κατά κύριο λόγο- στοιχεία, αξιοποιώντας τα δεδομένα από
τις έρευνες πεδίου αλλά και από λοιπά στοιχεία που συλλέχθηκαν από δευτερογενείς πηγές
πληροφόρησης.

7.6.4.1

Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και τεκμηριώνεται οι στόχοι και ο βαθμός επίτευξης
της στοχοθεσίας ανά έργο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι οι στόχοι της παρέμβασης δεν έχουν
περιγραφεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, έχουν ωστόσο εξαχθεί από την ανάλυση
πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Βαθμός
επίτευξης

Στόχος
Διαμόρφωση

κατάλληλου

θεσμικού και χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος για την ενίσχυση
της λειτουργίας των κοινωνικών
επιχειρήσεων

Τεκμηρίωση
Η διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις
κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει
ενεργειών που σχετίζεται με:

ένα

πλέγμα

• Την διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων
• Την

ανάπτυξη

και

θεσμοθέτηση

κατάλληλων
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Στόχος

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Τεκμηρίωση
χρηματοδοτικών εργαλείων
Η ψήφιση του Ν.4019/2011 (πριν την έναρξη υλοποίησης
του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης), συνέβαλλε σε σημαντικό
βαθμό στην θεσμοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου για την
ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ν.
4019/2011 ορίζει το σύνολο της κοινωνικής οικονομίας,
περιορίζει ωστόσο την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη
μορφή

των

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,

δημιουργώντας

σύγχυση

εννοιολογική ως προς τη διάκριση κοινωνικής οικονομίας
και κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και θεσμική ως προς την
ταύτιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ειδική
νομική μορφή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..
Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση του Γενικού
Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 221/Β’/9-2-2012 &
ΦΕΚ 1360/Β/25/4/2012), συμπλήρωσαν το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο καταγραφής των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Όσον αφορά τις δράσεις θεσμοθέτησης και ανάπτυξης
χρηματοδοτικών εργαλείων –κατά την περίοδο αναφοράςυλοποιήθηκε μόνο η δυνατότητα επιχορήγησης των
κοινωνικών επιχειρήσεων στο ξεκίνημα της λειτουργίας τους
(start-up) (άρθρο 138 παρ. Δ’ Ν. 4052/2012, ΦΕΚ Α’/41/1-32012), ενώ τόσο για το ταμείο κοινωνικής οικονομίας όσο
και για την κοινωνική ρήτρα εκτέλεσης στις δημόσιες
συμβάσεις
ενέργειες.

πραγματοποιήθηκαν

προπαρασκευαστικές

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο Ν. 4019/2011
δημιούργησε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ως προς το
σκέλος της σύστασης των κοινωνικών επιχειρήσεων, γεγονός
που αντικατοπτρίζεται και στην σημαντική αύξηση των
κοινωνικών επιχειρήσεων που συστάθηκαν την περίοδο
2011-2015 (προσεγγίζοντας τις 1.200 στη πλειοψηφία τους
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Φαίνεται ωστόσο ότι, η έλλειψη ευέλικτων
εργαλείων

χρηματοδοτικής

στήριξης

(μικροπιστώσεις,

μικροδάνεια, εγγυήσεις κλπ.), λειτούργησε ανασταλτικά ως
προς την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητά τους.
Συνεπώς, ο στόχος της διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού
και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων επιτεύχθηκε
μερικώς.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Στόχος

Τεκμηρίωση

Ανάπτυξη ενός θεσμοθετημένου

Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, αφορούσε την

μηχανισμού

ανάπτυξη ενός τομεακού παρατηρητηρίου, το οποίο σε

καταγραφής,

παρακολούθησης
υποστήριξης
πολιτικών

και

συνεργασία

με

το

τμήμα

μητρώου

της

κοινωνικής

στο

σχεδιασμό

οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας θα είχε –μεταξύ των

σε

τοπικό,

άλλων- την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιολόγησης

εθνικό

των σχετικών πολιτικών και παρεμβάσεων που σχετίζονται

περιφερειακό
επίπεδο.

και

με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να
διαπιστώνονται εγκαίρως τα προβλήματα, αλλά και οι
δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξής του και να
τεκμηριώνονται οι περαιτέρω σχετικές πολιτικές και
παρεμβάσεις. Δεδομένου ότι το έργο δεν υλοποιήθηκε, ο
στόχος της καταγραφής, παρακολούθησης και υποστήριξης
στο σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνική οικονομία σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, δεν επιτεύχθηκε.

Προώθηση

της

Ο συγκεκριμένος στόχος επιτεύχθηκε μερικώς. Η υλοποίηση

κοινωνικής οικονομίας και των

του

θεσμού

της Πράξης «Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την

κοινωνικών επιχειρήσεων για τις

προώθηση

δυνατότητες απασχόλησης και

οικονομίας/κοινωνικών επιχειρήσεων», αλλά και οι σχετικές

κοινωνικής ένταξης στην τοπική
οικονομία

πρωτοβουλίες της ΕΥΚΕΚΟ πράγματι συνέβαλλαν ως ένα

του

θεσμού

της

κοινωνικής

βαθμό στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τομέα, μέσα
από την υλοποίηση δράσεων προβολής και ενημέρωσης
(forum, ημερίδες, συνέδριο κλπ.). Φαίνεται ωστόσο πως οι
σχετικές δράσεις, είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στον
πληθυσμό που δεν δραστηριοποιείται στον τομέα και
μάλλον, ad hoc χαρακτήρα. Η συστηματικότερη αξιοποίηση
σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών μορφών ενημέρωσης
όπως η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συστηματική
προβολή δράσεων στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ.),
αλλά και η ανάδειξη καλών πρακτικών θα μπορούσε να
συμβάλλει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη του
στόχου και να επιφέρουν σημαντικότερα πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα.

Ενίσχυση της οργάνωσης και

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οργάνωσης και

λειτουργίας

λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της

των

κοινωνικών

επιχειρήσεων,

μέσω

του

δημιουργίας

σχεδιασμού

και

κατάλληλων

μηχανισμών

και

εργαλείων

της

τεχνοκρατικής υποστήριξης, τόσο το εγκεκριμένο σχέδιο

θεσμοθέτησης μηχανισμών και

δράσης όσο και το στρατηγικό σχέδιο του τομέα προέβλεπε

εργαλείων

τεχνοκρατικής

την δημιουργία κεντρικών και περιφερειακών μηχανισμών

υποστήριξης τόσο σε εθνικό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο

υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η υλοποίηση
του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης συνέβαλλε στην
ανάπτυξη

μιας

σειρά

χρήσιμων

εργαλείων

(οδηγοί,

εκπαιδευτικό υλικό, μελέτες κλπ.) τα οποία δυνητικά θα
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Βαθμός
επίτευξης

Στόχος

Τεκμηρίωση
μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα στελέχη υποστήριξης, οι
σύμβουλοι αλλά και οι ίδιοι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η
μη ωστόσο υλοποίηση των περιφερειακών μηχανισμών
υποστήριξης, οι οποίοι θα αξιοποιούσαν το σχετικό υλικό
και θα λειτουργούσαν ως συνδετικός κρίκος με τους
ωφελούμενους

(υφιστάμενους

ή

νέους

δυνητικούς

επιχειρηματίες), είχε ως αποτέλεσμα το εκπονηθέν υλικό
του

κεντρικού

μηχανισμού

να

μείνει

κατά

βάση

αναξιοποίητο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Υπό το
πρίσμα αυτό, ο στόχος της ενίσχυσης της οργάνωσης και
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν επιτεύχθηκε.
Κατάρτιση

ανθρώπινου

Ο συγκεκριμένος στόχος αφορούσε στην κάλυψη της

δυναμικού

που

ανάγκης για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα

δραστηριοποιείται στον τομέα

της κοινωνικής οικονομίας μέσα από δράσεις εκπαίδευσης

της Κοινωνικής Οικονομίας και
Επιχειρηματικότητας

σε

στελέχη

που

απασχολούνται

ή

αναμένεται

να

απασχοληθούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, σε στελέχη
δομών συμβουλευτικής, καθώς και σε στελέχη που
απασχολούνται σε υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (ΕΥ ΚΕΚΟ,
Μητρώο κλπ.). Το σκέλος που αφορούσε την εκπαίδευση
στελεχών της ΕΥΚΕΚΟ και άλλων δημόσιων φορέων
ενσωματώθηκε εν μέρει τελικά στις δράσεις του Κεντρικού
Μηχανισμού Υποστήριξης, παρέχοντας ωστόσο υπηρεσίες
σε πιλοτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι δεν υλοποιήθηκε
ουσιαστικά καμία από τις προβλεπόμενες δράσεις (από το
εγκεκριμένο Σχέδιο),
επιτεύχθηκε.

7.6.4.2

ο

συγκεκριμένος

στόχος

δεν

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Ποια είναι τα βασικότερα επιτεύγματα της παρέμβασης;
Τα κυριότερα επιτεύγματα της παρέμβασης εστιάζουν στο σκέλος της θεσμοθέτησης ενός βασικού
πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και της χάραξης στρατηγικής
για την κοινωνική οικονομία. Ειδικότερα τα βασικά επιτεύγματα της παρέμβασης αφορούν:
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

 στη διαμόρφωση ενός βασικού θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία φορέων κοινωνικής
οικονομίας, μέσα από την ψήφιση του Ν.4019/2011, στο πλαίσιο του οποίου θεσμοθετείται η
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Επισημαίνεται ότι ο νόμος 4019/2011
ψηφίστηκε λίγο πριν την διαμόρφωση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης της ΣΠ, ωστόσο
θεωρούμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο πάνω
στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την κοινωνική οικονομία κατά την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
 στο σχεδιασμό, θεσμοθέτηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας,
ως μέσο καταγραφής των φορέων του τομέα, το οποίο δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο
επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική συλλογή και τη διαχείριση αντικειμενικών
ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην
χώρα μας.
 στη διαμόρφωση εργαλείων, μεθοδολογιών, εκπαιδευτικών πακέτων, πακέτων
συμβουλευτικής, οδηγών για τη λειτουργία, οργάνωση και συμβουλευτική υποστήριξη των
Κοινωνικών Επιχειρηματιών. Τα εργαλεία αυτά βέβαια δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς, ωστόσο
αποτελούν παρακαταθήκη για τους περιφερειακούς μηχανισμούς και τις κοινωνικές
επιχειρήσεις κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.
 στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική οικονομία, το οποίο αποτέλεσε
προϊόν διαβούλευσης και τελικώς συνομολογήθηκε από φορείς της κοινωνικής οικονομίας,
ειδικούς εμπειρογνώμονες, τεχνικά κλιμάκια κλπ. και το οποίο εξειδίκευσε τις προτεραιότητες
του σχεδίου δράσης και αποτέλεσε έναν βασικό οδηγό για τον σχεδιασμό των έργων προς
χρηματοδότηση τόσο της προηγούμενης, όσο και της νέας προγραμματικής περιόδου.
 στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΥΚΕΚΟ
σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την ενσωμάτωση
συγκεκριμένων άρθρων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 24/2014 & 25/2014 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που αφορούσαν κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνικές παραμέτρους στη
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη πραγματικότητα. Οι
προσπάθειες αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο
μέσα από την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων στο Ν.4412/2016 για τις δημόσιες
συμβάσεις.

• Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων
στόχων των παρεμβάσεων;
Οι σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων στόχων
εστιάζουν:
 Στην αδυναμία διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χρηματοδοτικής στήριξης των
κοινωνικών επιχειρήσεων. Σήμερα στην χώρα (σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη) η
πρόσβαση σε κατάλληλα διαμορφωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία παραμένει εξαιρετικά
περιορισμένη, γεγονός που σε συνδυασμό με την αδυναμία αξιοποίησης παραδοσιακών
τραπεζικών χρηματοδοτικών προϊόντων καθιστά σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις αυτές
θνησιγενείς.
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 Στην περιορισμένη υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των προσόντων,
γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που
είχε ως αποτέλεσμα να παραμένει σημαντικό το έλλειμμα εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού στον τομέα αυτό.
 Στην αδυναμία ανάπτυξης ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού καταγραφής, παρακολούθησης
και υποστήριξης στο σχεδιασμό πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Δεδομένου ότι η δράση για την λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας που
προέβλεπε το στρατηγικό σχέδιο δεν υλοποιήθηκε, παραμένει επίκαιρη η ανάγκη μιας
τέτοιας πρωτοβουλίας.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; Ποιοι παράγοντες / προβλήματα
επηρέασαν τα αποτελέσματα της παρέμβασης;
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η επίτευξη της στοχοθεσίας της συστημικής
παρέμβασης ήταν περιορισμένη. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν προς την κατεύθυνση αυτή
ήταν:
 Η μη δημιουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ., είχε ως
αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση των εκροών του κεντρικού μηχανισμού (εργαλείων,
μελετών, οδηγών, εκπαιδευτικών δράσεων, κλπ.), με συνέπεια να μην υπάρχει η
απαιτούμενη υποστήριξη των υφιστάμενων και εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρήσεων,
περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις της
παρέμβασης.
 Η κατάργηση της (ΕΥΚΕΚΟ), τον Φεβρουάριο του 2013 και η επανασύστασή της τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους, είχε σαν αποτέλεσμα την αδρανοποίηση για μεγάλο χρονικό
διάστημα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της συστημικής. Η μετακίνηση των στελεχών
της υπηρεσίας σε άλλους φορείς και υπηρεσίες και κατόπιν, με την επανεργοποίησή της, η
επανατοποθέτηση νέου στελεχιακού δυναμικού, η προσαρμογή και ενημέρωσή του γύρω
από τα νέα καθήκοντα, επέφερε περεταίρω σημαντικές καθυστερήσεις.
 Ο υψηλός φόρτος εργασίας που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και
έλεγχο της πορείας υλοποίησης των 132 έργων ΤΟπΕΚΟ απορρόφησε πόρους της
υπηρεσίας ΕΥΚΕΚΟ λειτουργώντας ως ένα βαθμό ανασταλτικά στην επιτάχυνση της
υλοποίησης των δράσεων του στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική οικονομία.
 Η μη ενεργοποίηση της διυπουργικής επιτροπής που προέβλεπε ο Ν.4019/2011 που θα
γνωμοδοτούσε συνολικά επί των δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς, δεν
επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα, απαιτεί εύρος μεταρρυθμίσεων, υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και
δικτύωσης, διάδοση τους κουλτούρας του κοινωνικού επιχειρείν, αξιοποίηση καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εργαλείων και μέσων υποστήριξης, δέσμευση
πόρων, συντονισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων και οργάνων της πολιτείας, ενέργειες, οι
οποίες ξεπερνούν τις δυνατότητες και την επιχειρησιακή εμβέλεια της ΕΥΚΕΚΟ.
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• Σε ποιο βαθμό η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της λειτουργίας των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) συνέβαλλε στην δημιουργία ευνοϊκών
συνθηκών για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας;
Η θεσμοθέτηση της νέας μορφής κοινωνικών επιχειρήσεων, των Κοιν.Σ.Επ., δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Η νέα αυτή
μορφή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση εν δυνάμει επιχειρηματιών όπως
ενδεικτικά:
 Η συμμετοχή ως εταίρος δεν συνεπάγεται φορολογική επιβάρυνση, ούτε επίσης
ασφαλιστική υποχρέωση (εγγραφή στον ΟΑΕΕ).
 Σε περίπτωση συνταξιούχου δεν χάνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα.
 Σε περίπτωση ανέργου δεν χάνει το δελτίο ή το επίδομα ανεργίας και όλη την προστασία
ή τις ευκαιρίες επιδότησης που πηγάζουν από την ιδιότητα του ανέργου.
 Οι εργαζόμενοι σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που λαμβάνουν ήδη ένα
επίδομα πρόνοιας, συνεχίζουν να το λαμβάνουν.
 Υποχρεωτική διανομή του 35% των κερδών στους εργαζόμενους τους ως πριμ επιπλέον
του μισθού τους, γεγονός που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την προσήλωση
στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας
 Δεν απαιτείται συγκεκριμένο κεφάλαιο (σε αντίθεση με τις ΑΕ και ΕΠΕ)
 Παρουσιάζει χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης καθώς τηρεί απλογραφικό
σύστημα σε συνδυασμό με τα βιβλία συνεταιρισμού)
 Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με το Δημόσιο και το
ευρύτερο δημόσιο και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα των ΚοινΣΕΠ σε σχέση με άλλες υφιστάμενες νομικές
μορφές επιχειρήσεων, δημιούργησαν μια δυναμική στον τομέα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και
στην σύσταση περίπου 1.200 κοινωνικών επιχειρήσεων από την ψήφιση του νόμου έως σήμερα.
Παραμένει ωστόσο σημαντικό το έλλειμμα στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα
συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων.

• Σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη και άμεση εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών
εγγυοδοσίας συνέβαλλε στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στη
χώρα μας.
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ειδικά με ένα ‘κλειστό’ τραπεζικό σύστημα και παραδοσιακές
μορφές χρηματοδότησης που ελέγχονται κεντρικά, τα εναλλακτικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία,
φαντάζουν ως η πιο δυναμική μορφή άντλησης κεφαλαίων, για τους φορείς της Κοινωνικής
Οικονομίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά τις δράσεις θεσμοθέτησης και ανάπτυξης
χρηματοδοτικών εργαλείων –κατά την περίοδο αναφοράς- θεσμοθετήθηκε μόνο η δυνατότητα
επιχορήγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων στο ξεκίνημα της λειτουργίας τους (start-up) (άρθρο
138 παρ. Δ’ Ν. 4052/2012, ΦΕΚ Α’/41/1-3-2012), ενώ η σύσταση του ταμείου κοινωνικής οικονομίας
δεν επιτεύχθηκε. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της
κοινωνικής οικονομίας μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.
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• Σε ποιο βαθμό οι υλοποιηθείσες παρεμβάσεις ήταν αναγνωρίσιμες τόσο στους άμεσα
ωφελούμενους όσο και στον γενικό πληθυσμό; Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν στην προσέλκυση
νέων δυνητικών ωφελουμένων;
Παρά τις δράσεις ενημέρωσης προβολής, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των αναπτυξιακών
διαστάσεων, προοπτικών και ευκαιριών της Κοινωνικής Οικονομίας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο
της Σ.Π., φαίνεται πως ο τομέας δεν έχει καταφέρει να επιτύχει έναν ικανοποιητικό βαθμό
εξωστρέφειας και εξακολουθεί να κινείται σε ένα σχετικά κλειστό κύκλο ενδιαφερομένων. Έτσι,
παρά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία που η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την
ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού, ο βαθμός αναγνωρισιμότητας τόσο του τομέα, όσο και των ευκαιριών που προσφέρει
παραμένει χαμηλός. Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε και την -ως ένα βαθμό- συμβολή των
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην αφύπνιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
κατά την περίοδο αναφοράς, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην σημαντική κινητικότητα
δυνητικών ωφελούμενων στο Γραφείο υποστήριξης (front desk) και στην τηλεφωνική γραμμή
πληροφόρησης που λειτουργεί στην υπηρεσία της ΕΥΚΕΚΟ.

• Σε ποιο βαθμό η συστημική παρέμβαση συνέβαλε στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους τομείς της απασχόλησης και της ένταξης στην αγορά
εργασίας; Έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες δράσεις/εμπειρίες/ιδέες που αξίζει να προωθηθούν
ως mainstreaming;
Από την υλοποίηση της συστημικής παρέμβασης δεν προέκυψαν κάποιες καινοτόμες δράσεις οι
οποίες να επέφεραν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους τομείς της απασχόλησης και της
ένταξης στην αγορά εργασίας.

• Ποια η συμβολή της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις αλλά και στην εθνική αρχή σχεδιασμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας, ως προς την αναβάθμιση των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους;
Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης, είχαν
προβλεφθεί δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας. Η μη ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, είχε ως αποτέλεσμα να
παραμένει επιτακτική η ανάγκη για επαρκώς καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
το οποίο με τις γνώσεις του θα συμβάλλει αφενός στην αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας
των κοινωνικών επιχειρήσεων (σύμβουλοι, εν δυνάμει επιχειρηματίες κλπ.), αφετέρου στην
βελτίωση του σχεδιασμού παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειών ενίσχυσης της κοινωνικής
οικονομίας (στελέχη Μητρώου, επιτελικών φορέων κλπ.).
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• Ποια η συμβολή του κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης για την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας; Σε ποιο βαθμό η παραγωγή οδηγών, εγχειριδίων, μελετών και εργαλείων
αξιοποιήθηκε από stakeholders και από τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων;
Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της
Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος (υπό την εποπτεία της ΕΥΚΕΚΟ) θα είχε ρόλο επιστημονικό,
συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης ακολουθούσε την λογική της
αλυσίδας δηλ. ΕΥΚΕΚΟ ως επιτελικός φορέας συντονισμού, κεντρικός μηχανισμός ως σύμβουλος
υποστήριξης, περιφερειακοί μηχανισμοί ως ο δίαυλος διοχέτευσης εργαλείων και μεθοδολογιών
στις υφιστάμενους και δυνητικούς ωφελούμενους. Παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των
εργαλείων του μηχανισμού ολοκληρώθηκε, η μη υλοποίηση των περιφερειακών μηχανισμών,
αποδυνάμωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν δεν
διαχύθηκαν στους άμεσα ωφελούμενους της παρέμβασης (κοινωνικές επιχειρήσεις) και ως εκ
τούτου αξιοποιήθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό. Παράλληλα, δεν προχώρησε η διαμόρφωση και
υλοποίηση των Τοπικών και Περιφερειακών Συμφώνων Συνεργασίας που θα συνέβαλαν στην
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

7.6.5 Αξιολόγηση αποδοτικότητας
7.6.5.1

Πληρότητα και ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης, βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου
Δράσης ανέρχεται σε 998.000,00€. Η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά έργο, παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί:

Έργο

Έργο 1 : Διαμόρφωση, διαβούλευση και θεσμοθέτηση του κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Έργο 2 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία οργάνων και μηχανισμού
παρακολούθησης της Κοινωνικής Οικονομίας
Έργο 3 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία χρηματοδοτικών εργαλείων
Έργο 4: Εκπόνηση και Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την
προώθηση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας / Κοινωνικών
Επιχειρήσεων
Έργο 5 : Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων ενίσχυσης της οργάνωσης και
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
Έργο 6 : Ανάπτυξη / ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας
Σύνολο προϋπολογισμού Συστημικής Παρέμβασης:

Αρχικός
Προϋπολογισμός
(βάσει Σχεδίου
Δράσης)
15.000,00€
93.550,00€
5.900,00€
250.000,00€
433.550,00€
200.000,00€
998.000,00 €

Επισημαίνεται πως η έλλειψη αναλυτικής κοστολόγησης σε επίπεδο μοναδιαίου κόστους των
προβλεπόμενων έργων του Σχεδίου Δράσης (π.χ. κόστος/ΑΜ, κόστος ανά επικοινωνιακή δράση
κλπ.), σε συνδυασμό με την έλλειψη αναλυτικών ποσοτικών στοιχείων σε επίπεδο εκροών σε
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αρκετές από τις προβλεπόμενες ενέργειες, δημιουργεί ασάφειες και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη
την εκτίμηση του βαθμού πληρότητας και ορθότητας του αρχικού σχεδιασμού της συστημικής
παρέμβασης.
Με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, μέρος των έργων εξειδικεύθηκε ή διαφοροποιήθηκε με αποτέλεσμα την
ανακατανομή του προϋπολογισμού βάσει του νέου σχεδιασμού.
Τελικώς, στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔ πέντε (5)
πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 612.741,42€, με οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο,
έως 13-10-2016, ύψους 579.814,47, σύμφωνα τα στοιχεία που διατέθηκαν στον Σύμβουλο από την
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (πληρωμές προς πιστοποίηση στην Ε.Ε.). Το ποσοστό απορρόφησης, των
ενταγμένων έργων του Σχεδίου Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης, ανέρχεται σε 94,6% σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

364894

364896

364898

364899

450593

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΣΥΓΧΡ ΝΟΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΣ
ΠΙΣΤΟΠ.ΣΤΗΝ
ΕΕ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Ε.Υ. Κ.Ε.ΚΟ.

1.950,00

1.950,00

1.950,00

Ε.Υ. Κ.Ε.ΚΟ.

17.835,00

17.835,00

17.616,78

Ε.Υ. Κ.Ε.ΚΟ.

39.822,47

39.822,47

39.822,47

Ε.Υ. Κ.Ε.ΚΟ.

61.633,95

61.633,95

61.633,95

491.500,00

491.500,00

458.573,03

612.741,42

612.741,42

579.814,47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΕΔΕ)

Από το σύνολο των παραπάνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, την μεγαλύτερη χρηματοδοτική
βαρύτητα με ποσοστό 79% είχε η πράξη «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας». Από τις υπόλοιπες
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τέσσερις πράξεις, οι τρείς αφορούσαν την θεσμοθέτηση, οργάνωση και λειτουργία του μητρώου
κοινωνικής οικονομίας με χρηματοδοτική βαρύτητα περίπου 10%, ενώ η τέταρτη πράξη αφορά την
εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας, με χρηματοδοτική βαρύτητα 11%.

Η παραπάνω κατανομή της χρηματοδότησης φαίνεται ορθολογική και σε γενικές γραμμές
ρεαλιστική λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Ειδικότερα, το κόστος για τον σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας ύψους 59.389,25€ (συμπεριλ. ΦΠΑ) θεωρείται εύλογο, καθώς περιλαμβάνει την παροχή
νομικής υποστήριξης για την θεσμοθέτηση του μητρώου, την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού του
συστήματος, την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος, την
ανάπτυξη βάσης δεδομένων, καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών του μητρώου. Αποτελεί
δηλαδή μια ολοκληρωμένη δράση με στόχο την καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών και
δεδομένων των φορέων που εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο της Κοινωνικής Οικονομίας.
Όσον αφορά την πράξη «Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του θεσμού
της κοινωνικής οικονομίας/κοινωνικών επιχειρήσεων», ύψους 61.633,95€ (συμπεριλ. ΦΠΑ), το
ποσό θεωρείται εύλογο, καθώς βάσει των απολογιστικών στοιχείων της πράξης
πραγματοποιήθηκαν: έξι (6) ενημερωτικά forum, διαμόρφωση διαδραστικής πλατφόρμας
δικτύωσης, καθώς και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.
Αναφορικά με την πράξη «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», εκτιμάται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την
υλοποίηση του έργου είναι εύλογος. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΚΕΚΟ το μέσο κόστος
ανθρωποημέρας των υπηρεσιών των δικαιούχων ανήλθε σε περίπου 130€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (2.300/ΑΜ πλέον ΦΠΑ), το οποίο κρίνεται ρεαλιστικό με βάση το κόστος αντίστοιχων
υπηρεσιών, αλλά και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου.
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Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της αποδοτικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Οι προκαθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος; Είναι το κόστος των
παρεμβάσεων συναφές με τα αποτελέσματα;
Όπως έχει αναφερθεί μέρος μόνο των προβλεπόμενων στόχων επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της
παρούσας συστημικής παρέμβασης. Από το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, η
ανάπτυξη του κεντρικού μηχανισμού είχε το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό βάρος στον
προϋπολογισμό της Σ.Π. απορροφώντας περίπου το 80% των συνολικών πιστώσεων. Παρά τον
ορθολογικό σχεδιασμό, η πράξη δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο της ενίσχυσης της οργάνωσης
και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης
μηχανισμών και εργαλείων τεχνοκρατικής υποστήριξης, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε κυρίως η
απουσία της υλοποίησης του έργου των περιφερειακών μηχανισμών. Υπό το πρίσμα αυτό, και
λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη αξιοποίηση των προϊόντων της πράξης του κεντρικού
μηχανισμού υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας (ενδεχομένως να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της
νέας Προγραμματικής Περιόδου), είναι προφανές ότι η συστημική παρέμβαση θα μπορούσε να
επιτύχει αντίστοιχα αποτελέσματα ακόμα και με περιορισμό των δράσεων και του κόστους της
συγκεκριμένης πράξης.

• Σε ποιο βαθμό ήταν κατάλληλος ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρέμβασης;
Με βάση τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών, ο προϋπολογισμός της συστημικής παρέμβασης
κρίνεται επαρκής, γεγονός που προκύπτει και από το υψηλό ποσοστό απορρόφησης. Ως προς την
εκτίμηση της καταλληλότητας του προϋπολογισμού, επισημαίνεται πως, η έλλειψη αναλυτικής
κοστολόγησης των προτεινόμενων ενεργειών του Σχεδίου Δράσης σε επίπεδο μοναδιαίου κόστους
(π.χ. κόστος/ΑΜ, κόστος ανά επικοινωνιακή δράση κλπ.), σε συνδυασμό με την έλλειψη αναλυτικών
ποσοτικών στοιχείων σε επίπεδο εκροών σε αρκετές από τις προβλεπόμενες ενέργειες, δημιουργεί
ασάφειες και καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση του βαθμού πληρότητας και ορθότητας του αρχικού
σχεδιασμού της συστημικής παρέμβασης.

• Θα μπορούσε μία άλλη παρέμβαση να επιλύσει το πρόβλημα που εντοπίστηκε με μικρότερο
κόστος;
Ο συνολικός σχεδιασμός της συστημικής παρέμβασης κρίνεται επαρκής και σαφώς τεκμηριωμένος,
ακολουθώντας τα στάδια της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και εκροών προηγούμενων
προγραμμάτων (ΚΠ EQUAL), της διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και τη
διασύνδεση των επιμέρους δράσεων με τις ανάγκες του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης της ΣΠ, αυτές έχουν
άμεση συσχέτιση με τις βασικές διαπιστωμένες ανάγκες του τομέα καλύπτοντας το τρίπτυχο:
θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικά εργαλεία & μηχανισμοί υποστήριξης, προβολή& ανάδειξη του
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τομέα. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν φαίνεται κάποια εναλλακτική παρέμβαση να ήταν σε θέση να
επιλύσει τα προβλήματα και τις ανάγκες του τομέα με μικρότερο κόστος.

7.6.6 Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της παρέμβασης;
Οι θετικές επιπτώσεις της παρέμβασης, επικεντρώνονται κυρίως στην ενεργοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε πολύ μικρότερο βαθμό στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΚΕΚΟ, από την ψήφιση του Ν. 4019/2011 έως
30/11/2016 είχαν εγγραφεί στο μητρώο της κοινωνικής οικονομίας συνολικά 1.201 κοινωνικές
επιχειρήσεις και λοιποί φορείς κοινωνικής οικονομίας. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων φορέων,
το 97% (1.169 επιχειρήσεις) αφορά νεοσυσταθείσες ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 3% αφορά ΚΟΙΣΠΕ
και ΑΦΚΟ. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ΚΟΙΝΣΕΠ το 75% είναι ενεργές (συνολικά 899
επιχειρήσεις). Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς καταδεικνύουν
μια δυναμική στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, μέσω της προσπάθειας δημιουργίας
συλλογικών δομών εργασίας στην Ελλάδα της κρίσης. Χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από
πλευράς απασχολούμενου προσωπικού των κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων, είναι προφανές πως
η σύσταση και λειτουργία τους συνέβαλλε ως ένα βαθμό (ενδεχομένως μικρότερο από το
αναμενόμενο) αφενός στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αφετέρου στην ενίσχυση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και η συμβολή (έστω και εξαιρετικά περιορισμένη) της
παρέμβασης στην τοπική οικονομία. Αν και η πλειοψηφία (55%) των κοινωνικών επιχειρήσεων έχει
συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κ. Μακεδονίας (αρκετές εκ των οποίων εκτός ΠΣ
Θεσσαλονίκης), ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό περίπου 45% με πεδίο
δραστηριοποίησης άλλες Περιφέρειες όπως η Θεσσαλία (8%), η Κρήτη (6%), το Ν. Αιγαίο (6%), η
ΑΜΘ (6%) κλπ., γεγονός που αναδεικνύει και την ως ένα βαθμό περιφερειακή διάσταση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την διασύνδεσή της με την κάλυψη τοπικών ή περιφερειακών
αναγκών. Η ενεργοποίηση των περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο, μπορεί να συμβάλλει πολύ πιο αποτελεσματικά στην κινητοποίηση
σχημάτων κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και στην περαιτέρω ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας.
Ως προς το σκέλος των αρνητικών επιπτώσεων θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στον υψηλό βαθμό
επισφάλειας της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων (25% περίπου των
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν την τελευταία 5ετία προχώρησε σε
αναστολή της λειτουργίας τους). Όπως έχει αναφερθεί, ο νόμος 4019/2011 αποτέλεσε περισσότερο
μια προσπάθεια θεσμοθέτησης του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρά διευκόλυνσης
της λειτουργίας του. Από την θέσπιση του νόμου μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίστανται το
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πρόβλημα της ελλιπούς πρόσβασης σε εξειδικευμένα ή παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, σε
μηχανισμούς υποστήριξης, αλλά και σε τεχνογνωσία και εισαγωγή ευρωπαϊκών πρακτικών που θα
δημιουργούσαν ένα προστατευτικό περιβάλλον και θα ωθούσαν στην υγιή ανάπτυξη του
οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Οι
καθυστερήσεις αυτές, λειτουργούν αφενός αποτρεπτικά στην περαιτέρω ίδρυση νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων, αφετέρου στην σταδιακή συρρίκνωση των υφιστάμενων.

• Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη)
μπορούν να αποδοθούν στην συγκεκριμένη παρέμβαση;
Η κινητικότητα που παρατηρήθηκε στην σύσταση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην ψήφιση του Ν.4019/2011 που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη προσπάθεια
θεσμοθέτησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα. Ωστόσο, προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλλαν και άλλοι παράγοντες όπως:
 Το τρέχον κοινωνικοικονομικό περιβάλλον. Η βαθιά ύφεση που γνώρισε η χώρα τα τελευταία
χρόνια, η έκρηξη της ανεργίας, η αλλαγή των εργασιακών προτύπων κλπ. οδήγησε πολλούς
ανέργους στην εξεύρεση εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης μέσα από την διέξοδο που
προσφέρει η κοινωνική οικονομία. Άλλωστε, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (I.L.O.), σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ευημερούν
και αυξάνουν τον κύκλο των εργασιών τους, αποδίδοντας διπλό όφελος, τόσο κοινωνικό όσο
και επιχειρηματικό, έχοντας κάνει τρόπο ζωής τις αρχές και τις αξίες της Κοινωνικής
Οικονομίας.
 Σε συνάρτηση με το παραπάνω, το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων τόσο στον τομέα της
μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών, δίνει χώρο για τη δοκιμή νέων εγχειρημάτων κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
 Η στροφή σε πεδία παρέμβασης που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία,
και δεν καλύπτονται επαρκώς από τον δημόσιο τομέα όπως οι αυξημένες ανάγκες για
υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι αυξημένες ανάγκες
για στέγαση και σίτιση κλπ. ενεργοποιεί αντανακλαστικά εν δυνάμει επιχειρηματικών στα
πεδία αυτά.
 Η τάση για επιστροφή στην περιφέρεια που παρατηρείται για πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια, αλλά και η προώθηση της αυτοοργάνωσης κάθε τοπικής κοινωνίας μέσα από την
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δημιουργεί νέα δεδομένα και μπορεί να συνδυαστεί με
την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

• Ποιες προβλέπονται να είναι οι επιπτώσεις της παρέμβασης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα;
Η περιορισμένη εφαρμογή του σχεδίου δράσης της συστημικής παρέμβασης, αλλά και του
στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική οικονομία, είχε ως αποτέλεσμα πολλές από τις
διαπιστωμένες ανάγκες να μην καλυφθούν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η
πενταετής πλέον εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Ν. 4019/2011) έχει αναδείξει προκλήσεις και ανεπάρκειες που
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη
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του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει επίσης αναδείξει ζητήματα που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης.
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη:
-

την πολιτική βούληση για τη στήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα,

-

τις αλλαγές που ενσωματώνει ο νέος νόμος 4430/2016,

-

αλλά και την προώθηση παρεμβάσεων όπως:
o

την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων και λοιπών πηγών χρηματοδότησης

o

την περεταίρω ανάδειξη του ρόλου και των ευκαιριών της κοινωνικής οικονομίας

o

την ανάπτυξη/ ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα

o

την ενίσχυση της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και τέλος,

o

τη δημιουργία περιφερειακών μηχανισμών στήριξης

τότε σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις προβλέπονται να είναι θετικές.

7.6.7 Αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με την
εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και
αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές. Τα
αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

• Η συγχρηματοδοτούμενη παρέμβαση ενίσχυσε τις υπάρχουσες εθνικές πολιτικές; / Σε ποιο
βαθμό οι υποστηριζόμενες περιφερειακές παρεμβάσεις εντάχθηκαν σε εθνικές πολιτικές;
Στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης υλοποιήθηκαν δράσεις που συνέβαλλαν –έστω και σε
μικρό βαθμό- στην ενίσχυση των υφιστάμενων εθνικών πολιτικών. Αυτές αφορούν κυρίως στην
αναμόρφωση ή συμπλήρωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αλλά και στην υλοποίηση
δράσεων ενημέρωσης για την προώθηση και την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται
με την κοινωνική οικονομία. Ειδικότερα η συμβολή της συστημικής αφορά:
 Στην θεσμοθέτηση, οργάνωση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
(Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΦΕΚ
221/Β’/9-2-2012 & ΦΕΚ 1360/Β/25/4/2012)
 Στην θεσμοθέτηση ευνοϊκών ρυθμίσεων για την χρηματοδότηση ή την διευκόλυνση των
κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. Διάταξη για τη δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωνικών
επιχειρήσεων στο ξεκίνημα της λειτουργίας τους (start-up) (άρθρο 138 παρ. Δ’ Ν. 4052/2012,
ΦΕΚ Α’/41/1-3-2012), προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών 24/2014 & 25/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ελληνική έννομη
πραγματικότητα μέσω της εκπόνησης νέου Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (4412/2016).
 Στην υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων προβολής και ανάδειξης των υφιστάμενων εθνικών
πολιτικών για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
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Όσον αφορά την ενσωμάτωση περιφερειακών παρεμβάσεων στις εθνικές πολιτικές, δεν
παρατηρήθηκε κάποια σχετική επίπτωση στο πλαίσιο υλοποίησης της συστημικής παρέμβασης.
Αυτό ίσως οφείλεται και στο γεγονός της μη ικανοποιητικής επίτευξης μιας bottom-up προσέγγισης,
δηλαδή των κατευθύνσεων που προέρχονται από την βάση (ανάγκες και κοινωνικά προβλήματα
των τοπικών κοινωνιών) προς τα πάνω (σχεδιαζόμενες πολιτικές).

• Σε ποιο βαθμό η παρέμβαση διεύρυνε τις ήδη υπάρχουσες δράσεις υποστηρίζοντας πεδία
πολιτικής ή ομάδες στόχους που χωρίς την παρέμβαση δε θα είχαν υποστηριχτεί;
Η παρούσα συστημική παρέμβαση, ήρθε να καλύψει μια σειρά από σημαντικές ελλείψεις και
προβλήματα –πολλά εκ των οποίων διαχρονικά- που αντιμετώπιζαν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας:
 Άνεργοι ή εν δυνάμει επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας
 Οι εργαζόμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις και σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας
 Οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων (πολιτική ηγεσία, Επιτελικές δομές ΕΣΠΑ κλπ.)
Αν και ένας σημαντικός αριθμός των προβλεπόμενων δράσεων δεν υλοποιήθηκε, ωστόσο δράσεις
όπως η δημιουργία ενός ελάχιστου θεσμικού πλαισίου σύστασης και καταγραφής της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων, αλλά και η ανάδειξη του θεσμού της
κοινωνικής οικονομίας, συνέβαλλαν στην διεύρυνση υφιστάμενων δράσεων υποστηρίζοντας πεδία
πολιτικής και ομάδες στόχους που χωρίς την παρούσα παρέμβαση, δε θα είχαν επιτευχθεί.
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7.7 Αξιολόγηση της ΣΠ 7: «Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού
πλαισίου με σκοπό την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»»
7.7.1 Σύντομο ιστορικό της ΣΠ
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (που υλοποιείται
κυρίως από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους
μέσω της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα
επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.605/οικ.3.85/14-11-2011 (Β’ 17) κοινή απόφαση των
υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 2011 από
κοινοτικούς πόρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε -και υπήρξε και σχετική δέσμευση της χώρας την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και ανεξάρτητου από κοινοτική συγχρηματοδότηση συστήματος για
την υποστήριξη του Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων, με παράλληλη εξασφάλιση
και των απαιτούμενων εθνικών πόρων για τη χρηματοδότησή του από 1/1/2012.
Παρά τη συγκεκριμένη δέσμευση, η διάρκεια του Προγράμματος παρατάθηκε, βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 6, του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α’
268/31-12-2011 έως την 30.06.2012. Με το άρθρο 20 του Ν. 4147/13 «Kύρωση της από 31.12.2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις», το Πρόγραμμα, παρατάθηκε εκ νέου, μέχρι 30/09/2013. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, «για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ………..για το χρονικό διάστημα
από 1.4.2013 έως 30.9.2013, μεταφέρονται πόροι από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και εφόσον
υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του ν. 4019/2011, όπως αυτός
ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» (ν. 4052/2012, όπως
αυτός ισχύει)».
Έκτοτε, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με νέες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και
κανονιστικές ρυθμίσεις, λάμβανε νέες παρατάσεις, η διάρκεια των οποίων επεκτείνεται έως και
σήμερα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το 2011, δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες, για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό,
αρχικά ανατέθηκε μελέτη για την ανάπτυξη ενός συστήματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Η
μελέτη αυτή, παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2011, καταδεικνύοντας δύο στρατηγικούς άξονες:
-

την εξάρτηση ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος για την κάλυψη των δικαιούχων του
ασφαλιστικού συστήματος, και
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την κάλυψη των ανασφάλιστων, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης.

-

Η νέα στρατηγική του προγράμματος αφορούσε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού
ορθολογικής μετατόπισης των δαπανών της κατ’ οίκον φροντίδας, από τους φορολογούμενους προς
τα ασφαλιστικά ταμεία που χρηματοδοτούνται από εργαζόμενους και εργοδότες, δηλαδή
ιδιωτικούς πόρους. Συμπληρωματικός άξονας της στρατηγικής ήταν η εισαγωγή συστήματος
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για την ομάδα των ανασφάλιστων ηλικιωμένων, καθώς και
των ανασφάλιστων αναπήρων. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
αναθεώρησης του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας με την εισαγωγή μηχανισμών που
αφενός θα ενισχύσουν την επάρκεια των παροχών / υπηρεσιών, αφετέρου θα βελτιώσουν τις
προοπτικές βιωσιμότητάς του υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης και των δημογραφικών
τάσεων της περιόδου 2012-2020.

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, θεσμοθετήθηκε, με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.
4052/01-3-2012, το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδας συνταξιούχων», σύμφωνα με τον οποίο:
-

συστήνεται στη Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Διεύθυνση με
τίτλο «Δ/νση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», με σκοπό το σχεδιασμό, την
οργάνωση και διαχείριση του Προγράμματος, καθώς επίσης και την υλοποίησή του, σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

-

θεσμοθετείται η έννοια της εξάρτησης ως ασφαλιστικός κίνδυνος, μέσω ειδικής
εισφοράς ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

-

οι παροχές για τους συνταξιούχους, χρηματοδοτούνται από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008
(Α' 58), καθώς και από κάθε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό πόρο

-

μεταφέρονται από το ΑΚΑΓΕ, προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι σχετικοί πόροι,

-

θεσπίζεται η παροχή εισφορών 0,20% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από
εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 30 ν.4075/2012), προκειμένου να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Προγράμματος.

Σκοπός του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδας συνταξιούχων» ήταν η κατοχύρωση των
συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στη κατοικία
τους, ώστε να:
•

Εξασφαλίζεται η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον

•

Αποφεύγεται η παραπομπή τους σε δομές κλειστής φροντίδας

•

Προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλάμβανε:
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•

Τη κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελούμενων με την οργάνωση και συστηματική
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής
φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικογενειακής βοήθειας

•

Την ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώματά τους και την επαφή τους με
τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας

•

Την διευκόλυνση των ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές,
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες

7.7.2 Ανάλυση λογικής της παρέμβασης
Για την κατάρτιση της λογικής της παρέμβασης, ο σύμβουλος αξιοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο
δράσης (2011) καθώς και πρόσθετο υλικό από την διενέργεια των ποιοτικών ερευνών στις
υπηρεσίες που συμμετείχαν στην υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος. Από την
κατάρτιση του πίνακα Λογικού Πλαισίου που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
•

Η λογική της παρέμβασης είναι σε γενικές γραμμές καθαρή και σαφώς διατυπωμένη.

•

Όλες οι διαπιστωθείσες ανάγκες καλύπτονται από τους επιμέρους στόχους.

•

Οι δράσεις που προτείνονται εκτιμάται ότι δύναται να οδηγήσουν στα επιθυμητά
αποτελέσματα και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων.

•

Οι αναμενόμενες εκροές του σχεδίου δράσης έχουν ως ένα βαθμό προσδιοριστεί,
ωστόσο δεν είναι πλήρως μετρήσιμες (Έργα 4 και 7).

•

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αναφέρονται στον πίνακα λογικού πλαισίου
αποτελούν εκτίμηση του αξιολογητή καθώς στην πλειοψηφία τους δεν είναι σαφώς
διατυπωμένα στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Τα αποτελέσματα αυτά –εφόσον
ταυτίζονται με τις θέσεις της ομάδας εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης- είναι συναφή με
τους στόχους και τις προβλεπόμενες δράσεις (έργα).

•

Το σχέδιο Δράσης παρουσιάζει έλλειψη δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης (intervention logic) της ΣΠ 7,
στην οποία βασίστηκαν και τα ανωτέρω συμπεράσματα.
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Πίνακας: Πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) Συστημικής Παρέμβασης: Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι

Ανάγκες

 Ανάπτυξη ενός βιώσιμου
συστήματος κατ’ οίκον
φροντίδας

 Ενθάρρυνση της
επαγγελματικής
δραστηριότητας των
γυναικών, βάσει της
εναρμόνισης
οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής και
της αποδέσμευσής τους
από τη φροντίδα παιδιών
και εξαρτώμενων ατόμων

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Έργο 1 :
Νομοθετικές και
κανονιστικές
ρυθμίσεις

 Τυποποίηση του
περιεχομένου του
ασφαλιστικού κινδύνου
της εξάρτησης (προφίλ
ασφαλισμένων και
προϋποθέσεις πλήρωσης
του κινδύνου)
 Εξειδίκευση του πακέτου
των παροχών σε
περίπτωση επέλευσης του
κινδύνου
 Εξειδίκευση του τρόπου
χρηματοδότησης των
παροχών καθώς και
κατάρτισης
προϋπολογισμού και
παρακολούθησης του
 Εξειδίκευση του
μηχανισμού χορήγησης
των παροχών
 Εξειδίκευση των
ελάχιστων απαιτήσεων και
των υποχρεώσεων των
φορέων παροχής
υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας.
 Τυποποίηση των
μηχανισμών

 Θεσμική και
επιχειρησιακή
ανάπτυξη ενός
βιώσιμου συστήματος
κοινωνικής πρόνοιας
για την παροχή
υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας
 Κατοχύρωση συνθηκών
αυτόνομης διαβίωσης
των ηλικιωμένων και
των αναπήρων
συνταξιούχων στο
οικείο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον

 Αποφυγή παραπομπής
σε δομές κλειστής
φροντίδας
 Πρόληψη καταστάσεων
κοινωνικού
αποκλεισμού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 Προετοιμασία και
ωρίμανση νομοθετικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων
που απαιτούνται για την
υλοποίηση του συστήματος
παροχής υπηρεσιών κατ`
οίκον φροντίδας.
 Κατοχύρωση του επιτελικού
ρόλου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης στο πεδίο της
κατ’ οίκον φροντίδας
ηλικιωμένων και αναπήρων

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

 Εξασφάλιση της
μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας των
υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας με την
θέσπιση νέου
ασφαλιστικού
κινδύνου
 Δημιουργία μίας
ανοικτής αγοράς
υπηρεσιών που θα
αξιοποιείται από τους
δικαιούχους με βάση
τις αρχές της
διαφάνειας και της
ελεύθερης επιλογής
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Αναμενόμενες Εκροές

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις

παρακολούθησης και
αξιολόγησης των παροχών
Έργο 2 : Προφίλ
δικαιούχου,
προϋποθέσεις
πλήρωσης του
κινδύνου και
πακέτο παροχών

 Οδηγός ατομικής
διαδικασίας αξιολόγησης

Έργο 3: Τρόπος
χρηματοδότησης
των παροχών
καθώς και
κατάρτισης
προϋπολογισμού
και
παρακολούθηση
ς του

 Μελέτη για την εξεύρεση
και τυποποίηση νέων
ιδιωτικών πηγών
χρηματοδότησης των
υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας των
συνταξιούχων

Έργο 4:
Μηχανισμός
χορήγησης των
παροχών

 Δεν προσδιορίζονται
σαφώς στο Σχέδιο Δράσης

Έργο 5 :
Τυποποίηση
φορέων παροχής
υπηρεσιών κατ’
οίκον φροντίδας.
Έργο 6:
Μηχανισμός
παρακολούθηση
ς και

 Αποσαφήνιση διαδικασιών
και προϋποθέσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα

 Ενίσχυση της βιωσιμότητας
του προγράμματος

 Μελέτη καθορισμού
ελάχιστων απαιτήσεων και
των υποχρεώσεων
φορέων παροχής
υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας
 Ανάπτυξη συστήματος
εσωτερικής αξιολόγησης

 Ενίσχυση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών

 Μέτρηση των
αποτελεσμάτων της
λειτουργίας του
Προγράμματος με την

 Διαμόρφωση
πολιτικών Επιχειρησιακή
διασύνδεση των
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Ανάγκες

Στόχοι

Δράσεις

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Αναμενόμενες Εκροές

αξιολόγησης των
παροχών

Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των
πολιτών και παρόχων για
τους στόχους του
προγράμματος

Έργο 7: Διάχυση
και δημοσιότητα
του νέου
συστήματος

Αναμενόμενα αποτελέσματα
εφαρμογή δεικτών
αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας και
επιπτώσεων, που
συνδέονται άμεσα με
οριζόντιους δείκτες
πολιτικής στο πεδίο της
κοινωνικής φροντίδας

 Δεν προσδιορίζονται στο
Σχέδιο Δράσης

 Ενημέρωση δικαιούχων και
παρόχων για την συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα

Αναμενόμενες
Επιπτώσεις
προγραμμάτων κατ’
οίκον φροντίδας με τις
οριζόντιες δομές
αποϊδρυματοποίησης
ηλικιωμένων και ΑμΕΑ

 Ενίσχυση της
συμμετοχής των
δικαιούχων και
παρόχων στο
πρόγραμμα
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

7.7.3 Συνοπτικός απολογισμός υλοποίησης της παρέμβασης
Για την εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης των προτεινόμενων έργων του Σχεδίου Δράσης της ΣΠ,
λήφθηκε υπόψη η εξειδίκευσή τους, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εκθέσεις προόδου.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από δευτερογενείς πηγές, από
τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με αρμόδια στελέχη της Δ/νσης κατ’ οίκον Φροντίδας
Συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και από αναζητήσεις στον σχετικό ιστότοπο του Προγράμματος,
προέκυψαν τα εξής:

Ενέργεια

Βαθμός
επίτευξης

Περιγραφή Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1

Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του
προγράμματος (Χρηματοδότηση του προγράμματος, Επιλογή /
σύναψη συμβάσεων με Παρόχους) με έκδοση σχετικών
αποφάσεων από το Υπουργείο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2

Εμπειρογνωμοσύνη για το σχεδιασμό μητρώου παρόχων
(αποτύπωση διαδικασιών διαχείρισης παρόχων και παράδοση
σχετικών εντύπων)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3

Εμπειρογνωμοσύνη για το σχεδιασμό μητρώου ωφελούμενων
(αποτύπωση διαδικασιών διαχείρισης ωφελούμενων και
παράδοση σχετικών εντύπων)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.4

Εμπειρογνωμοσύνη για το σχεδιασμό ελέγχου ωφελούμενων και
παρόχων (αποτύπωση διαδικασιών ελέγχου και παράδοση
σχετικών εντύπων)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.5

Υλοποίηση του κατάλληλου λογισμικού για την υποστήριξη του
προγράμματος
(Εντοπισμός
αναγκών
μηχανογραφικής
υποστήριξης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, Καθορισμός
αναλυτικών λειτουργικών προδιαγραφών και αναγκών
διασύνδεσης με ΟΠΣ και άλλα συστήματα/ εφαρμογές,
Επικοινωνία με Ομάδα ΟΠΣ, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
και συμφωνία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, παράδοση
λογισμικού, Έλεγχος λογισμικού / Testing Και Παραγωγική
λειτουργία αυτού)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.6

Δημοσίευση πρόσκλησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.7

Οδηγίες παρόχων – ωφελούμενων και χρηστών του λογισμικού –
εκπαίδευση χρηστών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.8

Έκδοση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για τακτοποίηση
θεμάτων αρμοδιότητας οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για υλοποίηση
του προγράμματος. (Τροποποίηση κανονισμού ασφαλιστικής
αρμοδιότητας, απόφαση Διοικητή για εκχώρηση αρμοδιοτήτων
υπογραφής συμβάσεων κλπ.).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.9

Εκτίμηση

Στελέχωσης

των

κεντρικών

και

περιφερειακών
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Ενέργεια
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ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Βαθμός
επίτευξης

Περιγραφή Ενέργειας
υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.10

Η εξασφάλιση συνεργασίας για αξιοποίηση υποδομών άλλων
φορέων για υποστήριξη τις διαδικασίας (πχ. Ανταποκριτές του
ΟΓΑ, ΚΕΠ)

Επιτεύχθηκε λίγο/καθόλου

Επιτεύχθηκε μερικώς

Επιτεύχθηκε πλήρως/πολύ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΠ :
•

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία και ωρίμανση
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του
συστήματος παροχής υπηρεσιών κατ` οίκον φροντίδας. Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο και
οι αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις αφορούν:
 διατάξεις του άρθρου 138 του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1.4.2012) «Ρυθμίσεις
Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 Νόμου 4075/2012
(ΦΕΚ89/11.4.2012).
 η υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.16011/1709/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι,
προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σχέδιο
σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παροχών, για τη
λειτουργία του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
 η υπ’ αριθμ. Φ.80000/8786/1078 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1240/11.4.2012) όπως
διαμορφώθηκε μετά τη διόρθωσή της στο ΦΕΚ 1656/15.5.2012 «Κριτήρια και
διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον
φροντίδας συνταξιούχων».
 η υπ’ αριθμ.Φ.80000/19613/1353/27.9.2012 Κοινή Υπουργική
«Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Κατ’ Οίκον Φροντίδας».

Απόφαση

 η υπ’ αριθμ. Φ.Γεν.οικ.Φ80000/18324/3815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
2657/28.9.2012) «Καθορισμός διαδικασιών απόδοσης εισφορών και προσαρμογής
προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου, στα πλαίσια της
χρηματοδότησης της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
 οι διατάξεις του άρθρου 149 του Νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ 58/3.4.2008) «Διοικητική
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις» για τη σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
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 οι διατάξεις του άρθρου 38 του Νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15.7.2010) «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων».
 η υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.12445/2646 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
2371/24.8.2012) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
 η υπ’ αριθμ.Φ80000/οικ.7479/1557 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1565/8.5.2012)
«Δημιουργία ειδικού κωδικού μεταφοράς πόρων από το Λογαριασμό Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
 η υπ’ αριθμ. Φ.80000/8663/1779 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1713/16.5.2012)
«Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
 οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
•

Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες θεσμικές ενέργειες (άρθρο 38 του Ν. 4052/2012) για τον
ορισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο οποίο συστήθηκε
Διεύθυνση Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του προγράμματος
 Διασφάλιση της βιωσιμότητας και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών του
προγράμματος
 Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος από τους
φορείς υλοποίησης , ώστε οι δικαιούχοι των παροχών αν εξασφαλίζουν ποιοτικές
υπηρεσίες φροντίδας.

•

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία θεσμοθέτησης της χρηματοδότησης του προγράμματος (όπως
αναφέρεται στο κανονιστικό πλαίσιο που προηγήθηκε). Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα
θα αντλούσε πόρους από:
 Το λογαριασμό της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) από τον οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν
ποσά έως 35 εκ. ευρώ ετησίως (άρθρο 2, παρ. 9 ν.4024/2011)
 Την παροχή εισφορών 0,20% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές φορέων
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 30 ν.4075/2012)

•

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ανάπτυξη των απαιτούμενων επιχειρησιακών διαδικασιών
επιλογής ωφελούμενων, παρόχων και ελέγχου του Προγράμματος,

•

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του απαιτούμενου λογισμικού για την υποστήριξη των αιτήσεων
των παρόχων και των ωφελούμενων, των εξοφλήσεων των παρόχων, καθώς και την
παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.
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•

Στις 04/12/2012 δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων ένταξή
τους στο «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»

•

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την διαμόρφωση του κατάλληλου
συστήματος διακυβέρνησης του προγράμματος μέσα από:
 τον ορισμό του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ως φορέα υλοποίησης του Προγράμματος
 τη δημιουργία Διεύθυνσης Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, η οποία υπαγόταν
στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
 τη συνεργασία της παραπάνω Δ/νσης με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.

7.7.4 Αξιολόγηση συνάφειας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται η συνάφεια της Συστημικής Παρέμβασης 7 του ΕΠANΑΔ, με
βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.2. Ο
έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
 την εκτίμηση της εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 7, σε σχέση με την Ανάλυσης SWOT, με τις νέες
ανάγκες, με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με τις κατηγορίες ενεργειών της
συστημικής
 την εκτίμηση της εξωτερικής συνάφειας της ΣΠ 7, δηλαδή της εξωτερικής συνοχής με το ΕΣΠΑ
καθώς και με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές.
Για την αξιολόγηση της συνάφειας έχουν δομηθεί ειδικές μήτρες συνάφειας στις οποίες
αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τους.
Ο βαθμός συνάφειας και συνέργειας 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 χρωματίζεται ως εξής:

3

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

2

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

1

Στη περίπτωση που δεν εντοπίζεται συνάφεια στη μήτρα δεν σημειώνεται Βαθμός
συνάφειας 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.

7.7.4.1 Αξιολόγηση εσωτερικής συνάφειας της ΣΠ 7
7.7.4.1.1 Συνάφεια της ΣΠ 7 με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση
SWOT
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 7: Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με σκοπό
την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», γίνεται
μία συνοπτική ανάλυση των δημογραφικών αλλαγών που συντελούνται και αναμένεται να
συντελεστούν μέχρι το 2050 στη χώρα, καθώς και της γήρανσης του πληθυσμού. Παρ’ ότι όμως
αναφέρεται στην αύξηση του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, ωστόσο δεν προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, αλλά γίνεται μόνο μία αναφορά σε σφαλισμένους
συνταξιούχους, χωρίς να προκύπτει εάν το νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αφορά το σύνολο
αυτών ή μέρος τους. Επίσης, δεν είναι προφανής ο προσανατολισμός του συστήματος που θα
αναπτυχθεί, παρά μόνο στο σκέλος νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για
την υλοποίηση του συστήματος παροχής υπηρεσιών κατ` οίκον φροντίδας.

Συνάφεια της ΣΠ 7 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Πλεονεκτήματα και τις Ευκαιρίες της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 1 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

υψηλή συνάφεια με 1 πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το «Ανάπτυξη συστήματος παροχής
υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης των γυναικών στο πλαίσιο εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»

•

χαμηλή συνάφεια με 1 ευκαιρία και πιο συγκεκριμένα με την «Δημιουργία θεσμικού
πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα (Ν. 4019/2011)»

Συνολικά η ΣΠ 7, από τα είκοσι έξι (26) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δύο (2) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
χαμηλή). Στο σύνολο των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 7 συμβάλει
κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 78, ή σε ποσοστό 5,1%.
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Συνάφεια της ΣΠ 7 του ΕΠΑΝΑΔ, σε σχέση με τα Μειονεκτήματα και τις Απειλές της Ανάλυσης
SWOT
Από τη μήτρα συνάφειας 2 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

υψηλή συνάφεια, καθώς συμβάλλει στην επίλυση 1 απειλής και πιο συγκεκριμένα της
«Δημογραφικές ανακατατάξεις - γήρανση του πληθυσμού, μετακίνηση πληθυσμών παράνομη μετανάστευση, κοινωνικές μεταβολές»

Συνολικά η ΣΠ 7, από τα είκοσι πέντε (25) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, το ένα (1) παρουσιάζει συνάφεια (υψηλή). Στο
σύνολο των μειονεκτημάτων και απειλών της ανάλυσης SWOT, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 3 βαθμούς, με
μέγιστη συμβολή τους 75, ή σε ποσοστό 4,0%.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με την ανάλυση SWOT, η ΣΠ 7,
έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα (απειλές) που προκύπτουν από τη γήρανση του
πληθυσμού, αναπτύσσοντας ένα πλέγμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργώντας μία
ανοικτή αγορά υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω του θεσμού της κοινωνικής
οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των
γυναικών.
7.7.4.1.2

Συνάφεια της ΣΠ 7 με τις Ανάγκες

Από τη μήτρα συνάφειας 3 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 7 συνεισφέρει
έχοντας:
•

υψηλή συνάφεια με 1 ανάγκη και πιο συγκεκριμένα την «Ανάγκη 12: Συνέχιση των δράσεων
για την ενσωμάτωση του φύλου και ειδικών μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην
απασχόληση την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και εξέλιξης των γυναικών στην
απασχόληση και μείωση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, όπως η
ενθάρρυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών βάσει της εναρμόνισης
οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής και της αποδέσμευσής τους από τη φροντίδα παιδιών
και εξαρτώμενων ατόμων -προώθηση βιώσιμου συστήματος εναρμόνισης.»

•

χαμηλή συνάφεια με 1 ανάγκη και πιο συγκεκριμένα με την «Ανάγκη 9: Ενίσχυση του τομέα
της κοινωνικής οικονομίας.».

Συνολικά η ΣΠ 7, από τα δέκα πέντε (15) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του
κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δύο (2) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή ή
χαμηλή). Στο σύνολο των αναγκών, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 4 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 45,
ή σε ποσοστό 8,9%.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις ανάγκες, η ΣΠ 7, συνεισφέρει
στην κάλυψη 2 επί συνόλου 15 αναγκών. Ειδικότερα η ΣΠ 7 συνεισφέρει στην ενθάρρυνση της
επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών βάσει της εναρμόνισης οικογενειακής –
επαγγελματικής ζωής και της αποδέσμευσής τους από τη φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων και
στην αξιοποίηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών
σχημάτων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς αυτή την κατεύθυνση.
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7.7.4.1.3
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Συνάφεια της ΣΠ 7 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 4 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 7 συνεισφέρει:
Στον Στρατηγικό Στόχο 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης», του Γενικού στόχου 2 / Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση».

Συνολικά η ΣΠ 7, συμβάλει σε έναν Στρατηγικό Στόχο του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Από τα δέκα
τέσσερα (14) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία
του οριζόντιου Άξονα, το ένα (1) παρουσιάζει συνάφεια (μεσαία). Στο σύνολο των Ειδικών Στόχων, η
ΣΠ 7 συμβάλει κατά 2 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 42, ή σε ποσοστό 4,8%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 7, συνεισφέρει σε 1 από τους 4
Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013, συμβάλλοντας στην εφαρμογή
μέτρων για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω της αποδέσμευσής τους από
τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.
7.7.4.1.4

Συνάφεια της ΣΠ 7 με τις κατηγορίες ενεργειών

Από τη μήτρα συνάφειας 16 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε παρατηρείται ότι:
•

υπάρχει συσχέτιση υψηλού βαθμού μεταξύ των κατηγοριών ενεργειών της ΣΠ 7 και των
ειδικών στόχων αυτής, όπως αυτοί περιγράφονται στο Σχετικό Σχέδιο Δράσης της εν λόγω
συστημικής. Σύμφωνα με τη μήτρα συνάφειας, από τα είκοσι ένα (21) κελιά συσχέτισης που
προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα δέκα
(10) παρουσιάζουν συνάφεια (υψηλή).

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Κατοχύρωση του δικαιώματος των ασφαλισμένων /
συνταξιούχων στη λήψη υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι που εξασφαλίζουν την παραμονή
τους στην κοινότητα», καθώς εξυπηρετείται από 4 από τις 7 κατηγορίες ενεργειών με 12
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 21 βαθμούς, ή σε ποσοστό 57,1%.

•

υψηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Εισαγωγή ενός συστήματος πρωτοβάθμιας
κοινωνικής φροντίδας για την δημόσια κάλυψη των ηλικιωμένων / αναπήρων που αδυνατούν
να ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα», καθώς εξυπηρετείται από 4 από τις 7 κατηγορίες
ενεργειών με 12 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 21 βαθμούς, ή σε ποσοστό 57,1%.

•

χαμηλή συνάφεια, παρουσιάζει ο στόχος «Θεσμοθέτηση της εξάρτησης των συνταξιούχων ως
νέος ασφαλιστικός κίνδυνος που θα καλύπτεται υποχρεωτικά από τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης», καθώς εξυπηρετείται από 2 από τις 7 κατηγορίες ενεργειών με 6 βαθμούς, με
μέγιστη συμβολή τους 21 βαθμούς, ή σε ποσοστό 28,6%.
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Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, οι κατηγορίες ενεργειών που έχουν
προβλεφθεί στο Σχέδιο Δράσης της ΣΠ 7, εξυπηρετούν ικανοποιητικά και τους 3 στόχους της
συστημικής παρέμβασης. Ωστόσο, δύο από τις κατηγορίες ενεργειών που προβλέπονται και πιο
συγκεκριμένα η «Τυποποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας» και
«Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των παροχών», δεν φαίνεται να εξυπηρετούν
κανένα στόχο. Αυτό, συμβαίνει γιατί η στοχοθεσία της ΣΠ 7, έτσι όπως αυτή έχει περιγραφεί στο
σχετικό σχέδιο δράσης είναι ελλιπής και ασαφής και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι
ακυρώνεται η αξία των συγκεκριμένων κατηγοριών ενεργειών.
7.7.4.2 Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής της ΣΠ 7
7.7.4.2.1 Συνάφεια της ΣΠ 7 με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση - Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Από τη μήτρα συνάφειας 5 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή «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.».

Συνολικά η ΣΠ 7, από τις οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είναι σύμφωνη με
μία (1) από αυτές, παρουσιάζοντας (χαμηλή) συνάφεια. Στο σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών
για την απασχόληση, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 1 βαθμό, με μέγιστη συμβολή τους 24, ή σε ποσοστό
4,2%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 7 παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συνάφειας με τις Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
7.7.4.2.2

Συνάφεια της ΣΠ 7 με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Από τη μήτρα συνάφειας 6 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

Συνολικά η ΣΠ 7, από τους τέσσερις (4) στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρουσιάζει
(χαμηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της Στρατηγικής, η ΣΠ 7
συμβάλει κατά 1 βαθμό, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 8,3%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 7 συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την Απασχόληση, αφού
συνδράμει στη διευκόλυνση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω της αποδέσμευσής τους από
τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.
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Συνάφεια της ΣΠ 7 με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010 και 2020

Από τη μήτρα συνάφειας 7 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής
συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά» της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Η ΣΠ 7, δεν παρουσιάζει συνάφεια με τους στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2010.
Επίσης, η ΣΠ 7, από τους τέσσερις (4) στόχους της Ευρωπαϊκής προτεραιότητας Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020, παρουσιάζει (μεσαία) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς, συμβάλλοντας κατά 2
βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 16,7%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και 2020, η ΣΠ 7, είναι σε συμφωνία μόνο με την
Ευρωπαϊκή προτεραιότητα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020.

7.7.4.2.4

Συνάφεια της ΣΠ 7 με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 8 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 7 έχει:
•

μεσαία συνάφεια με την κατευθυντήρια γραμμή 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση
μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας».

Συνολικά η ΣΠ 7, από τις πέντε (5) κατευθυντήριες γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, είναι
σύμφωνη με μία (1) από αυτές, παρουσιάζοντας (μεσαία) συνάφεια. Στο σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών για την Συνοχή, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 2 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή
τους 15, ή σε ποσοστό 13,3%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Συνοχή 2007-2013, η ΣΠ 7, είναι σε πλήρη συνάφεια με την κατευθυντήρια
γραμμή 3.1: «Προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας», συμβάλλοντας στην αναθεώρηση
ενός τμήματος του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας με την εισαγωγή μηχανισμών
που αφενός θα ενισχύσουν την επάρκεια των παροχών / υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας και
αφετέρου θα βελτιώσουν τις προοπτικές βιωσιμότητας αυτού του συστήματος, υπό το πρίσμα της
οικονομικής ύφεσης και των δημογραφικών τάσεων της περιόδου 2012-2020.

7.7.4.2.5

Συνάφεια της ΣΠ 7 με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

Από τη μήτρα συνάφειας 9 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε αναδεικνύεται ότι, η ΣΠ 7 έχει:
Σελ. 283 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

•

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

χαμηλή συνάφεια με τον στόχο «Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών»

Συνολικά η ΣΠ 7, από τους τέσσερις (4) στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 20112014, παρουσιάζει (χαμηλή) συνάφεια με έναν (1) από αυτούς. Στο σύνολο των στόχων της
Στρατηγικής, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 1 βαθμό, με μέγιστη συμβολή τους 12, ή σε ποσοστό 8,3%.

Συμπερασματικά, η ΣΠ 7 συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την Απασχόληση, αφού
συνδράμει στη διευκόλυνση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω της αποδέσμευσής τους από
τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.

7.7.4.2.6

Συνάφεια της ΣΠ 7 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Από τη μήτρα συνάφειας 10 (Παράρτημα Ι) που κατασκευάστηκε προκύπτει ότι, η ΣΠ 7 συνεισφέρει:
Στη Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, έχοντας:
•

μεσαία συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που
χρήζουν βοήθειας» του Γενικού στόχου 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και με
τον Ειδικό στόχο «Λήψη εξειδικευμένων - στοχευμένων μέτρων αρωγής των γυναικών
(«θετικές δράσεις»)» του Γενικού στόχου 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)»

•

χαμηλή συνάφεια με τον Ειδικό στόχο «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας» του Γενικού
στόχου 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και με τον Ειδικό στόχο
«Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων» του Γενικού στόχου 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»

Συνολικά η ΣΠ 7, συμβάλει σε 1 από τις 5 Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τα
εξήντα εννέα (69) κελιά συσχέτισης που προκύπτουν από τα στοιχεία του κάθετου Άξονα με τα
στοιχεία του οριζόντιου Άξονα, τα τέσσερα (4) παρουσιάζουν συνάφεια (μεσαία ή χαμηλή). Στο
σύνολο των Ειδικών Στόχων, η ΣΠ 7 συμβάλει κατά 6 βαθμούς, με μέγιστη συμβολή τους 207, ή σε
ποσοστό 2,9%.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη μήτρα συνάφειας, η ΣΠ 7, συνεισφέρει σε 3 από τους
17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, η ΣΠ 7 παρουσιάζει συνάφεια με την
επίτευξη του Γενικού στόχου 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, του Γενικού
στόχου 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και του Γενικού στόχου 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) της 3ης Θεματικής Προτεραιότητας.
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7.7.5 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Συστημικής Παρέμβασης, δεν περιλάμβανε δείκτες
παρακολούθησης εκροών και αποτελεσμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο σύμβουλος
προσεγγίζει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων δράσεων με ποιοτικά –
κατά κύριο λόγο- στοιχεία, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τις έρευνες πεδίου αλλά και από λοιπά
στοιχεία που συλλέχθηκαν από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.

7.7.5.1 Βαθμός επίτευξης στοχοθεσίας
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και τεκμηριώνεται οι στόχοι και ο βαθμός επίτευξης
της στοχοθεσίας ανά έργο της ΣΠ. Επισημαίνεται ότι οι στόχοι της παρέμβασης δεν έχουν
περιγραφεί με σαφήνεια στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εξάγονται ωστόσο με έμμεσο τρόπο από
την επεξεργασία των στοιχείων των ποιοτικών ερευνών.
Βαθμός
επίτευξης

Στόχος

Τεκμηρίωση

Θεσμική και επιχειρησιακή

Το πρόγραμμα, παρά την υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων

ανάπτυξη ενός βιώσιμου

ενεργειών θεσμικού (κανονιστικές αποφάσεις), αλλά και τεχνικού

συστήματος

κοινωνικής

χαρακτήρα (καθορισμός διαδικασιών, ανάπτυξη λογισμικού,

πρόνοιας για την παροχή

κλπ.), δεν κατάφερε να επιτύχει τους προβλεπόμενους στόχους.

υπηρεσιών
φροντίδας

Οι βασικότεροι λόγοι εστιάζουν
προγράμματος καθώς αυτός:

κατ’

οίκον

στον

σχεδιασμό

του

συνθηκών

• δεν έλαβε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού

αυτόνομης διαβίωσης των

της χώρας για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και δεν

ηλικιωμένων

υπολόγισε

Κατοχύρωση

αναπήρων

και

των

συνταξιούχων

στο οικείο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον

το

μέγεθος

του

πληθυσμού

στόχου,

κατηγοριοποιώντας τις αντίστοιχες ανάγκες,
• ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν ανεπαρκής,
καθώς βασίστηκε στους διαθέσιμους πόρους και όχι στην

Αποφυγή παραπομπής σε
δομές κλειστής φροντίδας
Πρόληψη
καταστάσεων
κοινωνικού αποκλεισμού.

εκτίμηση του κόστους κάλυψης των αναγκών του
πληθυσμού στόχου. Αυτό είχε ως συνέπεια, τη μεγάλη
συρρίκνωση του εύρους των δικαιούχων, μέσω της
θέσπισης πολύ αυστηρών και σωρευτικών κριτηρίων
επιλεξιμότητας,
• οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος, όπως
προσδιορίστηκαν

στην

σχετική

Υπουργική

Απόφαση

(αριθμός επισκέψεων/εβδομάδα, διάρκεια επίσκεψης,
εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών), μπορούσαν να καλύψουν
μόνο μερικώς τις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων,
ενώ όσον αφορά τις ανάγκες προσώπων με βαριά
αναπηρία, που χρήζουν μόνιμη καθημερινή ανάγκη
εξυπηρέτησης, αυτές δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το
πρόγραμμα,
• δεν υπήρχε εξ αρχής αποσαφηνισμένος ρόλος της Τοπικής
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Βαθμός
επίτευξης

Στόχος

Τεκμηρίωση
Αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιχειρήσεων στη
λειτουργία

του

νέου

προγράμματος,

γεγονός

που

δημιούργησε αντιστάσεις, με αποτέλεσμα την παράλληλη
λειτουργία και εν τέλει την υποβάθμιση του νέου
προγράμματος,
• δεν διαβουλεύθηκε με παρόχους ή εν δυνάμει παρόχους σε
ότι αφορά τις αμοιβές αποζημίωσης των προσφερόμενων
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική
ανταπόκριση,
• δεν διαμόρφωσε ένα σύστημα πιστοποίησης για τις
επιχειρήσεις

κερδοσκοπικού

και

μη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα που θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες κατ’
οίκον φροντίδας, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζονται
βασικά εχέγγυα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών

• δεν

έλαβε,

παρά

τη

θεσμική

κατοχύρωση

τους

απαιτούμενους πόρους από το ΑΚΑΓΕ, καθώς αυτοί
συνεχίστηκαν

να

δεσμεύονται

από

το

Πρόγραμμα

«Βοήθεια στο Σπίτι»,

• δεν αποδόθηκαν ποτέ οι πόροι της εισφοράς 0,20% επί των
συνολικών ετήσιων εσόδων από τους άλλους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τέλος,

• δεν

εξέτασε

το

ενδεχόμενο

χρηματοδότησης

του

Προγράμματος και από άλλες πηγές (πχ. συμμετοχή
ασφαλισμένων, ειδική εισφορά, κλπ.)
Ενημέρωση

και

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και

ευαισθητοποίηση

των

παρόχων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά

πολιτών και παρόχων για

περιορισμένες. Βέβαια η περιορισμένη συμμετοχή, οφειλόταν σε

τους
στόχους
προγράμματος

αστοχίες σχεδιασμού του προγράμματος, ωστόσο μια ευρεία

του

εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσω των ΜΜΕ, τόσο
σε επίπεδο ωφελούμενων όσο και σε επίπεδο παρόχων,
ενδεχομένως να λειτουργούσε ενισχυτικά στην όλη προσπάθεια.

7.7.5.2 Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να απαντήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στα αξιολογικά ερωτήματα που
σχετίζονται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συστημικής Παρέμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τα δεδομένα από πρωτογενείς (ποιοτικές έρευνες) και
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δευτερογενείς πηγές. Τα αξιολογικά ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται
ακολούθως:

• Ποια είναι τα βασικότερα επιτεύγματα της παρέμβασης;
Τα βασικότερα επιτεύγματα της ΣΠ αφορούν:
•

στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να τεθεί το Πρόγραμμα
σε λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές αποφάσεις,
οι οποίες αφορούσαν:
 τα κριτήρια και τις διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση
προγράμματος,
 τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
 το ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο,
 τη διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παροχών,
 τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος, μέσω δημιουργίας
ειδικού κωδικού μεταφοράς πόρων από το Λογαριασμό Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ) στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με την παροχή ποσοστού 0,20%
εισφορών επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές φορέων κύριας
ασφάλισης.

•

στη διαμόρφωση του κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης του Προγράμματος, μέσα
από:
 τον ορισμό του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ως φορέα υλοποίησης του Προγράμματος
 τη δημιουργία Διεύθυνσης Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, η οποία υπαγόταν
στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
 τη συνεργασία της παραπάνω Δ/νσης με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.

•

στο σχεδιασμό και ανάπτυξη των απαιτούμενων επιχειρησιακών διαδικασιών επιλογής
ωφελούμενων, παρόχων και ελέγχου του Προγράμματος,

•

στην ανάπτυξη του απαιτούμενου λογισμικού για την υποστήριξη των αιτήσεων των
παρόχων και των ωφελούμενων, των εξοφλήσεων των παρόχων, καθώς και την
παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; Ποιοι παράγοντες / προβλήματα
επηρέασαν τα αποτελέσματα της παρέμβασης;
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, παρά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
σχετικών ενεργειών της ΣΠ, οι στόχοι που είχαν τεθεί δεν επιτεύχθηκαν. Οι βασικότεροι λόγοι που
οδήγησαν προς την κατεύθυνση αυτή ήταν:
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•

Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας από το ΑΚΑΓΕ
(ύψους περίπου 35 εκ. €) ουδέποτε εκταμιεύθηκε προς όφελος του Προγράμματος, ενώ
πολλοί ασφαλιστικοί φορείς δεν μετάφεραν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το ποσοστό του 0,20% επί των
ασφαλιστικών εισφορών ως όφειλαν, με αποτέλεσμα να μη διασφαλιστεί η χρηματοδότηση
του Προγράμματος. Αντίθετα με ότι προβλεπόταν, στο σχετικό νόμο, το προβλεπόμενο ποσό
του ΑΚΑΓΕ, με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπ. Εργασίας, Υπ. Οικονομικών και Υπ.
Εσωτερικών διατίθεται μέχρι και σήμερα για τη λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο
Σπίτι.

•

Η κατάργηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, συνάντησε ισχυρή αντίδραση από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και από τους εργαζόμενους στις δομές αυτές, γεγονός που
δυσχαίρανε τη λειτουργία των δύο προγραμμάτων και αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα
στην οριστική μετάπτωση στη νέα κατάσταση. Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι, με το άρθρο 20 του Ν. 4147/13 παρατάθηκε μέχρι τις 30/9/2013. Η παράλληλη
λειτουργία των δύο προγραμμάτων (από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά), σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας του νέου Προγράμματος
αποτελούσαν οι σχετικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιούργησε πολλαπλά
προβλήματα. Αφενός δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών
με το ίδιο προσωπικό και στα δύο προγράμματα και αφετέρου η μη εξυπηρέτηση του ίδιου
ατόμου και από τα δύο προγράμματα.

•

Τα κριτήρια επιλογής ωφελούμενων (εισοδηματικά κριτήρια, αναπηρία 67% και άνω
ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα) που θεσπίστηκαν από το
Υπουργείο Εργασίας, ήταν πολύ περιοριστικά συγκριτικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», περιορίζοντας αναλόγως το πλήθος των δυνητικά ωφελούμενων. Αυτό είχε ως
συνέπεια και το μικρό ενδιαφέρον συμμετοχής συνταξιούχων στο πρόγραμμα, δεδομένου
ότι λειτουργούσε παράλληλα και το Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο είχε πολύ πιο διευρυμένα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
 Οι υφιστάμενες δομές που λειτουργούσαν στους Δήμους στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν εκδήλωσαν ουσιαστικό ενδιαφέρον να
συνεργαστούν και συμβληθούν ως πάροχοι με το Πρόγραμμα της κατ’ οίκον
φροντίδας συνταξιούχων, εξαιτίας των «αυστηρών» προδιαγραφών που αυτό
έθετε για τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρουν.
 Η έλλειψη θεσμοθέτησης ενός πλαισίου κανόνων λειτουργίας / σύστημα
πιστοποίησης που θα διέπει τις επιχειρήσεις για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον
φροντίδας, δυσχέρανε το έργο της επιλογής τους.
 Υπήρχε χαμηλή ανταπόκριση από τον ιδιωτικό τομέα για την συμμετοχή στο
πρόγραμμα, αφενός γιατί ελάχιστες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας και αφετέρου γιατί οι τιμές
αποζημίωσης ανά ωφελούμενο δεν ήταν ελκυστικές. Επίσης ένας ανασταλτικός
παράγοντας ήταν τα αυστηρά κριτήρια που θεσπίστηκαν για την ένταξή τους στο
πρόγραμμα (αναγραφή στο καταστατικού του σκοπού, απασχόληση ελάχιστου
προσωπικού κλπ.).
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 Αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι στο μητρώο παρόχων του προγράμματος κατ’
οίκον φροντίδας είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν.4019/2011, πολλές εκ των οποίων οι τομείς
δραστηριοποίησης αφορούν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού, το ενδιαφέρον τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο. Σε αυτό συνέβαλλαν
και οι περιορισμοί που ισχύουν και για τις επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, αλλά και
ενδεχομένως η περιορισμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα.

• Σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των αναγκών των
συνταξιούχων, ανασφάλιστων ηλικιωμένων και αναπήρων;
Για την διασφάλιση της χρηματοδότησης του νέου προγράμματος, το πρόγραμμα θα αντλούσε
πόρους από:
•

Το λογαριασμό της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) από τον οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν
ποσά έως 35 εκ. ευρώ ετησίως (άρθρο 2, παρ. 9 ν.4024/2011)

•

Την παροχή εισφορών 0,20% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές φορέων
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 30 ν.4075/2012)

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, προβλεπόταν η εξασφάλιση περίπου 60 εκ. €, τα οποία
αντιστοιχούσαν σε περίπου 50.000 ωφελούμενους. Ωστόσο –και παρά την θεσμική κατοχύρωση των
απαιτούμενων πόρων - η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας
από το ΑΚΑΓΕ (ύψους περίπου 35 εκ. €) ουδέποτε εκταμιεύθηκε, ενώ πολλοί ασφαλιστικοί φορείς
δεν μετάφεραν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το ποσοστό του 0,20% επί των ασφαλιστικών εισφορών ως όφειλαν,
με αποτέλεσμα να μη διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Προγράμματος. Αντίθετα με ότι
προβλεπόταν, στο σχετικό νόμο, το προβλεπόμενο ποσό του ΑΚΑΓΕ, με προγραμματική συμφωνία
μεταξύ του Υπ. Εργασίας, Υπ. Οικονομικών και Υπ. Εσωτερικών διατίθεται μέχρι και σήμερα για τη
λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τα προαναφερόμενα προβλήματα ουδέποτε
αντιμετωπίστηκαν, παρ’ ότι διαγνώστηκαν έγκαιρα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ, γεγονός
που είχε ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά περιορισμένη απήχηση στους ωφελούμενους.

• Σε ποιο βαθμό η επιλογή και εφαρμογή του συστήματος της «εξάρτησης ως ασφαλιστικός
κίνδυνος» συνέβαλλε στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας και κοινωνικής προστασίας;
Η υλοποίηση του υφιστάμενου μοντέλου κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και υποστήριξης της
μετάβασης σε ένα νέο βιώσιμο σύστημα «Βοήθειας στο Σπίτι», στηρίχθηκε αποκλειστικά στην
ανάπτυξη του συστήματος εξάρτηση ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος για την κάλυψη των
δικαιούχων του ασφαλιστικού συστήματος. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή η οποία
περιλάμβανε έναν μηχανισμό μετατόπισης των δαπανών της κατ’ οίκον φροντίδας, από τους
φορολογούμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία που χρηματοδοτούνται από εργαζόμενους και
εργοδότες, δηλαδή ιδιωτικούς πόρους. Ο μηχανισμός αυτός όμως:
-

κινήθηκε στη λογική του από πάνω προς τα κάτω, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις
πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας,
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-

οι διαθέσιμοι πόροι, περιόριζαν σημαντικά τον πληθυσμό των δυνητικά ωφελούμενων που
το Πρόγραμμα θα μπορούσε να παράσχει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας

-

παρά τη θεσμική κατοχύρωση της χρηματοδότησης του συστήματος (μεταφορά πόρων από
το ΑΚΑΓΕ, εισφορά 0,20% επί των ασφαλιστικών εισφορών), αυτό δεν επετεύχθη εξαιτίας
πολιτικών, τεχνικών και άλλων οργανωτικών παραμέτρων

-

η θεσμική διάκριση των παρεμβάσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας,
επέτρεψε την παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων «Κατ’ οίκον φροντίδα
Συνταξιούχων» και «Βοήθεια στο Σπίτι», με τις συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

7.7.6 Αξιολόγηση αποδοτικότητας
Στο Σχέδιο Δράσης για ένα βιώσιμο σύστημα βοήθεια στο σπίτι, δεν υπάρχει εκτίμηση του ύψους
της χρηματοδότησης των προβλεπόμενων έργων. Παράλληλα, στην τριμηνιαία έκθεση προόδου
(09/2012) δεν υπάρχει εκτίμηση του κόστους των επιμέρους ενεργειών, με εξαίρεση τις
εμπειρογνωμοσύνες για το σχεδιασμό μητρώου και διαδικασιών ελέγχου παρόχων και
ωφελούμενων (Ενέργειες 1.2, 1.3, 1.4) ύψους 15.000€ ανά ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η
αξιολόγηση της αποδοτικότητας της ΣΠ από πλευράς συμβούλου, δεν είναι εφικτή.

7.7.7 Αξιολόγηση επιπτώσεων – προστιθέμενης αξίας
Από την υλοποίηση της ΣΠ δεν προέκυψαν επιπτώσεις, ούτε βέβαια μπορούμε να αναφερθούμε σε
ενέργειες που προσέδωσαν προστιθέμενη αξία. Η θεσμική κατοχύρωση της μετατόπισης των
δαπανών της κατ’ οίκον φροντίδας, από τους φορολογούμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και η
ενσωμάτωσή της στις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση του κοινωνικού
αποκλεισμού, δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
προσπάθεια κατάργησης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, συνάντησε ισχυρή αντίδραση από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και από τους εργαζόμενους στις δομές αυτές, αποτελώντας
ανασταλτικό παράγοντα στην οριστική μετάβαση στη νέα κατάσταση. Η παράλληλη –μέχρι και
σήμερα (από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά)- λειτουργία των δύο προγραμμάτων, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας του νέου προγράμματος ήταν οι
σχετικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για την
συμμετοχή των παρόχων, δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπόδια στην λειτουργία του. Παράλληλα, το
γεγονός ότι το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδα είχε σαφώς πιο αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας σε
σχέση με το Βοήθεια στο σπίτι, είχε ως αποτέλεσμα το μικρό ενδιαφέρον συμμετοχής συνταξιούχων
στο πρόγραμμα και τελικώς την σταδιακή υποβάθμισή του. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα
διαθέτει -τόσο σε θεσμικό, όσο και σε διοικητικό/οργανωτικό επίπεδο- πλήρη επιχειρησιακή
ικανότητα, στην πράξη υλοποιείται έως και σήμερα με έναν ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων.
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7.8 Αξιολόγηση της ΣΠ 8: «Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των
αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ»
Η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης του τομέα της αναπηρίας, αποτέλεσε διαχρονική
ανάγκη για την χώρα μας. Η σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ προβλέπεται στο Άρθρο
10 του Ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις», στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά ο σκοπός, τα όργανα διοίκησης, η στελέχωση κλπ.,
ωστόσο για τα επόμενα τρία χρόνια το Παρατηρητήριο παραμένει ουσιαστικά αδρανές.
Με το Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», το Παρατηρητήριο
επανιδρύεται, επαναπροσδιορίζονται οι σκοποί του οργανισμού και προωθείται μια νέα
αποκεντρωμένη οργανωτική διάρθρωση μέσα από τη λειτουργία δύο (2) συντονιστικών και
δεκαεπτά (17) περιφερειακών γραφείων (ένα ανά ΥΠΕ).
Στις αρχές του 2010, στο πλαίσιο της κατάργησης και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του
δημοσίου, οι αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες μεταφέρονται και
ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)9.
Παρά την θεσμική κατοχύρωση του παρατηρητηρίου μέσα από τους παραπάνω νόμους, ουδέποτε
εφαρμόστηκαν στη πράξη, με αποτέλεσμα η ανάγκη για την σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου
για ΑΜΕΑ να παραμένει επίκαιρη. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2011 εκπονήθηκε μελέτη
με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη για την Αναδιάρθρωση και την Επέκταση του Ρόλου και των
Αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ», με δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία. Το έργο της μελέτης χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ. ΑΝΑΔ 2007-2013, με
κωδικό Πράξης 292471 και ύψος δαπάνης 181.794,05 €.
Το περιεχόμενο της μελέτης αφορούσε:
•

Τη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της αναπηρίας και αποτύπωση
αναγκών. Πρόκειται για την διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων
(λειτουργικών, οικονομικών, τεχνικών) για την οργάνωση και λειτουργία ενός Εθνικού
Παρατηρητηρίου για τα Άτομα με Αναπηρία στον ελλαδικό χώρο.

•

Τη καταγραφή και αποτύπωση της συγκριτικής εμπειρίας από το διεθνή και τον
ευρωπαϊκό χώρο, όσον αφορά τη θεσμοθέτηση και λειτουργία θεσμών που ασκούν
λειτουργίες Παρατηρητηρίου (οργάνωση, τρόπος διασφάλισης ανεξαρτησίας, δράσεις,
συμμετοχή ΑμεΑ στη λειτουργίας τους, κλπ.), εντοπισμός επιτυχημένων παρεμβάσεων
και καλών πρακτικών.

•

Την διεξαγωγή ποσοτική και ποιοτική έρευνα πεδίου για την καταγραφή των θέσεων
του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τον ρόλο του Εθνικού Παρατηρητηρίου.

9

Νόμος 3895/2010 Άρθρο 1: Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου «…..ι) Το άρθρο
10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3454/2006, σχετικά με τη σύσταση και τη
λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Οι σκοποί του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3106/2003 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3454/2006, εκπληρώνονται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 6 του ν. 3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του
ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Σελ. 291 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

•

Τον προσδιορισμό των βασικών παραγόντων για την διαμόρφωση του προφίλ του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ (προτεινόμενη νομική μορφή, σκοπός, αρμοδιότητες
και μέσα, οργανόγραμμα και όργανα διοίκησης, προσωπικό, θεσμοθέτηση)

•

Την συγγραφή σχεδίου νομοθετικών διατάξεων για το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑμεΑ

•

Την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται
για την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

•

Την παρουσίαση προτάσεων βιωσιμότητας.

Βάσει της προαναφερόμενης μελέτης, το 2011 συντάχθηκε από την ΕΣΑμεΑ Σχέδιο Δράσης της ΣΠ,
συνολικού προϋπολογισμού 7.553.800€, το οποίο είχε σαν στόχο:
•

Τη βέλτιστη παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία σε
κεντρικό επίπεδο με σύγχρονα μέσα και εργαλεία

•

Την ενίσχυση της δικτύωσης του Παρατηρητηρίου με φορείς που επιτελούν σχετικές
λειτουργίες και δράσεις σε επιμέρους τομείς

•

Τη προώθηση και ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε πολιτικές
mainstreaming

Το Σχέδιο Δράσης περιλάμβανε τα ακόλουθα υποέργα:
Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
Υποέργο 2: Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών
για την αναπηρία
Υποέργο 3: Δικτύωση με εθνικούς και διεθνείς φορείς
Υποέργο 4: Παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών για την αναπηρία
1.4.1 Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας για τα ΑμεΑ
1.4.2 Παρακολούθηση του τομέα της εκπαίδευση για τα ΑμεΑ
1.4.3 Παρακολούθηση του τομέα της κοινωνικής προστασίας για τα ΑμεΑ
1.4.4 Παρακολούθηση του τομέα της υγείας για τα ΑμεΑ
1.4.5 Παρακολούθηση του τομέα της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ
1.4.6 Παρακολούθηση του τομέα της ισότητας για τα ΑμεΑ
1.4.7 Παρακολούθηση του τομέα της συμμετοχής για τα ΑμεΑ
Υποέργο 5: Παρακολούθηση εφαρμογής του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων
της ΕΕ και των άρθρων του Κανονισμού ΕΚΤ
Υποέργο 6: Τεκμηρίωση και ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τα ΑμεΑ
1.6.1 Εκπόνηση μελέτης για το πρόσθετο κόστος λόγω αναπηρίας
1.6.2 Εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα άτομα με αναπηρία
και στις οικογένειές τους
Υποέργο 7: Ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία
1.7.1 Help Desk
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1.7.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του Ε.Π.Α.μεΑ.
Υποέργο 8: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της λειτουργίας του Εθνικού
Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
Ωστόσο, το υποβληθέν Σχέδιο Δράσης, ουδέποτε υποβλήθηκε επίσημα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προς έγκριση. Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια των ποιοτικών συνεντεύξεων που
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας, η μη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ στην ΕΕ, οφείλεται σε μία διαδικασία «ζύμωσης» που αναπτύχθηκε
μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και της τότε πολιτικής ηγεσίας, για
το εάν θα έπρεπε να δημιουργηθεί διακριτή δομή, ή εάν το Παρατηρητήριο θα έπρεπε να ενταχθεί
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Κοινωνικής Προστασίας (Σ.Π. 5).
Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εκπονηθείσα μελέτη για την Αναδιάρθρωση και την Επέκταση του
Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ, αλλά και οι λοιπές
προπαρασκευαστικές ενέργειες της περιόδου 2007-2013, δημιούργησαν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την ωρίμανση της παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τρέχουσα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε, με την Α.Π. 9293/15-7-2016 Απόφαση Ένταξης, η
πράξη «Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 € και
δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Το Παρατηρητήριο, σύμφωνα με την
απόφαση ένταξης, θα επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
•

Θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις εξελίξεις που καταγράφονται σε ζητήματα που
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την κοινωνική προστασία, τις πολιτικές υγείας, την
προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

•

Θα διεξάγει έρευνα για ειδικά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τα ευρύτερα
ακαδημαϊκά πεδία τα οποία πραγματεύεται η Ε.Σ.Α.μεΑ.

•

Θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα με στόχο την τεκμηριωμένη διατύπωση
θέσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για ζητήματα αναπηρίας.

•

Θα καταγράφει και θα προωθεί προτάσεις πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία (όλων των κατηγοριών) και
των οικογενειών τους.

•

Θα παρέχει πληροφοριακό υλικό σε άτομα με αναπηρία και αναπηρικές οργανώσεις.

•

Θα συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.

Παρά το γεγονός ότι το Παρατηρητήριο που θα συσταθεί θα έχει σαφώς πιο περιορισμένο εύρος
και έκταση δραστηριοτήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σχετική μελέτη, έρχεται -έστω και με
σημαντική καθυστέρηση- να καλύψει ένα διαχρονικό αίτημα και ανάγκη του αναπηρικού κινήματος
για την ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
πολιτικών για την αναπηρία, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στην πρόληψη του κοινωνικού
αποκλεισμού, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ΑμεΑ και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.
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7.9 Αξιολόγηση της ΣΠ 9: «Αναβάθμιση και λειτουργική ολοκλήρωση των νέων
νέων
θεσμών και μεταρρυθμίσεων στους τομείς της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας»
Η ΣΠ 9, σχεδιάστηκε και ενεργοποιήθηκε στο τέλος του 2012 και αφορούσε στην ικανοποίηση
μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, όπως προκύπτουν από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 4093/2012), από το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης (MEFP), και το Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding on Specific
Economic Policy Conditionality) (MOU). Οι δεσμεύσεις αυτές, αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη
μείωση της ανεργίας, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατικού βάρους, τη
δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους πολίτες, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και
την εξασφάλιση συνθηκών και προϋποθέσεων «κοινωνικής αντοχής».

Η ΣΠ, δεν διέθετε Σχέδιο Δράσης, συνοδευόταν ωστόσο από έναν ενδεικτικό πίνακα με θεματικές
ενότητες παρεμβάσεων και ενδεικτικές δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000€, ως
ακολούθως:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ενίσχυση της αγοράς
εργασίας και προώθησης της
απασχόλησης. Μείωση του
μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους (κεφ 4
MOU)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Διαδικασίες εξαγωγής κατώτατου μισθού
στην Ευρώπη και καλές πρακτικές.
Δημιουργία
συστήματος
διαμόρφωσης
κατωτάτου μισθού στην Ελλάδα. ON-GOING
αξιολόγηση της νέας διαδικασίας ως προς το
απλό της διαδικασίας και την προαγωγή της
ανταγωνιστικότητας
και
αύξηση
της
απασχόλησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
2. 500.000 ευρώ

2. Νέα απλοποιημένη δομή των κανόνων
εργατικού δικαίου. Νέος ενιαίος Κώδικας
Εργατικού
Δικαίου.
Απλουστευμένες
διαδικασίας εφαρμογής κανόνων εργατικού
δικαίου.
3. Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση με
σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
διευκόλυνση μετάβασης των εργαζομένων
μεταξύ επαγγελμάτων και κλάδων, βελτίωση
των πολιτικών κατάρτισης, προώθηση της
απασχολησιμότητας των μειονεκτούντων
ομάδων,
στόχευση
τμημάτων
του
πληθυσμού με την μεγαλύτερη ανάγκη
εισοδηματικής στήριξης.
4.Ανεξάρτητη αξιολόγηση της δομής του
ΟΜΕΔ.
5. Σχέδια Δράσης και Εθνική Στρατηγική για
τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
2.
Αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας
και
ενίσχυσης της απασχόλησης
μέσω του ανοίγματος
των
κλειστών επαγγελμάτων .

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άνοιγμα του κλειστού επαγγέλματος του
φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος . Νέο
Κανονιστικό Πλαίσιο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
500.000 ευρώ

Κατάρτιση και Σύστημα Πιστοποίησης .
Δημιουργία
Εθνικού
Μητρώου
και
Παρατηρητηρίου Επιπτώσεων και Συνεπειών
κυρίως ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

3. Έκτακτα μέτρα για την
προστασία των ασθενέστερων
οικονομικών στρωμάτων και
των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων,
με
στόχο
την
άμβλυνση
των
κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων κατά την περίοδο
εφαρμογής των Μνημονίων

1. Υλοποίηση των κοινωνικών ρητρών μέσω

1.000.000 ευρώ

α.
της διαμόρφωσης της Πράσινης
Βίβλου για την Εθνική Στρατηγική για την
κοινωνική προστασία και ένταξη στην
απασχόληση
β. διαβούλευση αυτής
2. Θεσμικό Πλαίσιο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και τον Εθελοντισμό.
3. Καινοτομικές δράσεις
προς την
κατεύθυνση
της
αποτελεσματικότερης
στόχευσης, της εξοικονόμησης και του
εξορθολογισμού των κοινωνικών δαπανών,
με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών
προς όφελος του πολίτη και τον
εκσυγχρονισμό
των
κοινωνικών
μεταβιβάσεων, παροχών και υπηρεσιών.

Μετά από την εξειδίκευση των παραπάνω θεματικών αξόνων και την αύξηση του προϋπολογισμού
της ΣΠ, χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΠΑΝΑΔ (Πρόσκληση 54) η Πράξη με MIS 393311 και τίτλο
«Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των Νέων Θεσμών και Μεταρρυθμίσεων στους
τομείς της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας», συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000€ και
ημερομηνία έναρξης την 21/12/2012. Η Πράξη είχε σαφή στόχευση στην υποβοήθηση και στήριξη
του Υπουργείου Εργασίας κατά την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών, που θα
επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων στο
πλαίσιο των νέων κανόνων λειτουργίας στους τομείς της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας και
περιλάμβανε κυρίως εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
Δικαιούχος της πράξης ήταν η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
Από το σύνολο των είκοσι έξι (26) υποέργων της πράξης, υλοποιήθηκαν συνολικά δέκα εννέα (19),
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

3

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η επιστημονική /
συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου για
την εκπόνηση των δύο κανονιστικών πλαισίων
που αφορούν, αφενός τη λειτουργία του Εθνικού
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και αφετέρου τον
καθορισμό των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών πιστοποίησης του φορτοεκφορτωτή,
το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες
υλοποίησης καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης
για την επιμόρφωση και την επαγγελματική τους
κατάρτιση και οδηγούν στη λήψη της
πιστοποίησής τους
Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός των
οργανωτικών και λειτουργικών παραμέτρων που
καθορίζουν τη λειτουργία του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και η
υπόδειξη των εναλλακτικών οργανωτικών
προτάσεων για να υποστηριχθεί η αρτιότερη
λειτουργία του
Αντικείμενου του έργου είναι η εκπόνηση
εμπειρογνωμοσύνης για τη συστηματική
ανάλυση των διαδικασιών κάλυψης των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (με έμφαση
στους ανασφάλιστους ηλικιωμένους και
ανάπηρους) μέσω του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι». Στόχος του εν λόγω Έργου είναι η
τεκμηρίωση των παρεμβάσεων της κεντρικής
διοίκησης στο πεδίο της κατ’ οίκον βοήθειας των
ατόμων που δεν καλύπτονται από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να εξασφαλισθεί ο

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

31/1/2013

36.900,00

36.900,00 €

21/12/2012

28/2/2013

32.994,00

32.994,00 €

28/12/2012

28/2/2013

18.450,00

18.450,00 €

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

21/12/2012
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

4

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010 –
2012. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

5

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

6

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ 2007-2013

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
συντονισμός των δράσεων των αρμόδιων
Υπουργείων και να αποφευχθούν
αλληλοεπικαλύψεις ή στρεβλώσεις
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση
εμπειρογνωμοσύνης για την αξιολογική και
συγκριτική επισκόπηση των νομοθετικών
μεταβολών του συστήματος καθορισμού
κατωτάτου μισθού και όρων εργασίας στην
Ελλάδα κατά τη περίοδο της παρούσας
οικονομικής κρίσης και η συσχέτιση αυτών με τη
λειτουργία της ελευθερίας των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και τον κοινωνικό διάλογο
για τη διαμόρφωση του κατώτατου
νομοθετουμένου μισθού
Αντικείμενο του έργου είναι η συγκέντρωση των
ισχυουσών ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας
και η επικαιροποιημένη κωδικοποίησή τους, η
απλούστευση και διευκόλυνση της εφαρμογής
τους, τόσο από τους άμεσα ενδιαφερομένους
εργαζομένους και εργοδότες, όσο και από το
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, που έχει την
ευθύνη παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής
τους
Αντικείμενου του έργου είναι η εκπόνηση
εμπειρογνωμοσύνης για την αναβάθμιση και
λειτουργική ολοκλήρωση των νέων θεσμών και
μεταρρυθμίσεων στους τομείς της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ» 2007-2013 και ειδικότερα:
• Στόχοι
• Ανάλυση σε άξονες προτεραιότητας
• Παρουσίαση των δράσεων ανά άξονα

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

10/3/2013

18.450,00

18.450,00 €

30/1/2013

26/3/2013

18.450,00

18.450,00 €

11/3/2013

11/6/2013

18.450,00

18.450,00 €

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

10/1/2013
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

7

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

9

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
προτεραιότητας
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση
«Σχεδίου Δράσης (ACTION PLAN) για τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη
Στήριξη των ανέργων». Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει
στη διευκόλυνση της μετάβασης των
εργαζομένων μεταξύ επαγγελμάτων και κλάδων,
στη βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών
κατάρτισης, στην προώθηση της
απασχολησιμότητας των μειονεκτούντων
ομάδων και σε τμήματα του πληθυσμού με την
μεγαλύτερη ανάγκη εισοδηματικής στήριξης
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή
Μηχανισμού Παραγωγής Στατιστικών Αναφορών
και Καταστάσεων, εστιάζοντας στη δημιουργία
στατιστικών δεδομένων σχεδιασμένων για
συγκεκριμένα ζητήματα ή υποθέσεις εργασίας,
εστιασμένων στην παρακολούθηση των
μνημονιακών επιταγών, παραγωγή στοχευμένων
στατιστικών στοιχείων και αναφορών
οποτεδήποτε προκύπτουν οι σχετικές ανάγκες,
χωρίς παρέμβαση εξωτερικού αναδόχου
Αντικείμενο του έργου είναι η τεκμηρίωση των
αξόνων και προτεραιοτήτων της Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης με την εκπόνηση
Μελέτης με τίτλο «Η Πράσινη Βίβλος για την
Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», η οποία
θα αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
διαδικασιών διαβούλευσης στο πεδίο της
ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με
βάση διεθνείς καλές πρακτικές και το

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

2/4/2013

2/6/2013

70.110,00

57.000,00 €

2/5/2013

2/7/2013

70.479,00

70.479,00 €

19/4/2013

19/7/2013

110.700,00

110.700,00 €
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

10

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
υφιστάμενο περιβάλλον
Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός και
η σύγκριση καλών πρακτικών στα κ-μ της ΕΕ σε
σχέση με τις επιχειρήσεις προσωρινής
απασχόλησης καθώς και με την αναδιάρθρωση
εταιριών και τις ομαδικές απολύσεις. Σκοπός του
έργου είναι να ενημερώσει την ελληνική
κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους
σχετικά με τις καλές πρακτικές και μεθόδους για
την κατάλληλη προσαρμογή των εργασιακών
σχέσεων στις εξελισσόμενες οικονομικές
συνθήκες. Εκπόνηση μελέτης που συνίσταται
κυρίως σε συγκριτική επισκόπηση του εργατικού
δικαίου και εργασιακών πρακτικών σε ένα δείγμα
κρατών μελών της ΕΕ υπό το φως των Διεθνών
Προτύπων Εργασίας του ILO και των Οδηγιών της
ΕΕ. Στο πλαίσιο της μελέτης θα ληφθούν υπόψη
ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας σχετικά με τις
κοινωνικές επιπτώσεις των νομοθετικών αλλαγών
αναφορικά με τις με τις επιχειρήσεις προσωρινής
απασχόλησης, τις αναδιάρθρωσεις εταιριών και
τις ομαδικές απολύσεις
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Επιστρεπτέων Δαπανών για τον σχεδιασμό ενός
Προγράμματος εισοδηματικών ενισχύσεων
κατόπιν ελέγχου των πόρων διαβίωσης και στην
υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος
εισοδηματικών ενισχύσεων κατόπιν ελέγχου των
πόρων διαβίωσης.
Δραστηριότητες :
1.Παροχή βοήθειας για την εκπόνηση ενός
εγγράφου θέσης για το Πρόγραμμα

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

30/6/2015

150.000,00

150.000,00 €

15/3/2015

2.000.000,00

2.000.000,00 €

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

4/11/2013

31/10/2013
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Α/Α

12

13

14

15

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΣΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΧΩΡΕΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ"
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ
Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.Παροχή συμβουλών και εισροή στοιχείων για
τον σχεδιασμό και τις κύριες παραμέτρους του
Προγράμματος
3.Συνδρομή στη δημιουργία των βασικών
πυλώνων ενός πανελλαδικού προγράμματος,
καθώς και στην προετοιμασία του "Πιλοτικού
Προγράμματος"
4.Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη
της υλοποίησης του "Πιλοτικού Προγράμματος"
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις
προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας στον Ιδιωτικό
και Δημόσιο τομέα, σύγκριση και αξιολόγηση των
αντίστοιχων προϋποθέσεων σε τουλάχιστον δέκα
χώρες της Ε.Ε.
Η Εμπειρογνωμοσύνη επιδιώκει τη συστηματική
ανάλυση των εννοιών και των συστημάτων
εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Λατινική Αμερική, τη
συγκριτική ανάλυση και καλύτερες πρακτικές
τους

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

4/8/2014

4/10/2014

18.450,00

18.450,00 €

9/9/2013

31/1/2014

18.450,00

18.450,00 €

Προσαρμογή του ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" στο πλαίσιο
απλούστευσης διαδικασιών του ΣΕΠΕ

13/6/2014

13/9/2014

111.868,50

111.868,50 €

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης
σύνταξης του "Οδικού Χάρτη" ("Road-Map"), για
τη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση των
ασφαλιστικών δομών της κύριας σύνταξης στην

30/5/2014

31/7/2014

49.200,00

49.200,00 €
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
"ΕΡΓΑΝΗ" ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ "ΕΡΓΑΝΗ"

18

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ελλάδα. Σκοπός της μεταρρυθμιστικής αυτής
παρέμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός των
ασφαλιστικών δομών και η διασφάλιση της
βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος,
διατηρώντας ταυτόχρονα, χωρίς μεταβολή, τα
τρέχοντα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών
Επέκταση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την άντληση
στοιχείων από το ΟΠΣ ΙΚΑ για: i) Εργοδότες που
τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου
Εργοδότη)
ii) Εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική
αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ
ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους
στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ
iii) Εργοδότες που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός
Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου)
Αντικείμενο είναι η δημιουργία ειδικής ενότητας
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την
καταχώρηση των επιχειρήσεων στις οποίες δεν
έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από
τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, με σκοπό τη
δημιουργία λευκού μητρώου επιχειρήσεων
Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η
σύνδεση του Προγράμματος Αναβάθμισης και
Επέκτασης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας με τα σενάρια
ανάπτυξης, τις εξελίξεις και τις αναδυόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας και η τεκμηρίωση
μιας αξιόπιστης σχέσης που θα συνδέει τις
προοπτικές ανάπτυξης και τη ζήτηση εργασίας.

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

15/6/2015

116.788,50

116.788,50 €

24/11/2014

24/12/2014

23.985,00

23.985,00 €

5/12/2014

5/2/2015

24.600,00

24.600,00 €

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

15/2/2015
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ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ “ΤΙΜΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ” ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ –
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» (ΠΑΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο ενδιαφέροντος
και μελέτης περιορίζεται περισσότερο στις
ανάγκες σε θέσεις εργασίας και επαγγέλματα
μέσης εκπαιδευτικής έντασης, τα οποία
χαρακτηρίζονται από κλαδικό ή διακλαδικό
χαρακτήρα
Το έργο περιλαμβάνει:
1.Εντοπισμό των ΝΕΕΤ
2.Κατανόηση του προφίλ τους
3.Εντοπισμό των κύριων χαρακτηριστικών τους
και πως αυτά βαρύνουν στη διατήρηση της
κατάστασης τους ως μη ενεργών
4.Εύρεση «συνάρτησης» μεταξύ των ενεργειών
πρώιμης παρέμβασης, όπως αυτές προβλέπονται
στο σχέδιο δράσης και των βασικών
χαρακτηριστικών των ΝΕΕΤ. Συσχέτιση
εξατομικευμένης προσφοράς, επιπτώσεων και
πιθανής τροποποίησης χαρακτηριστικών των
ΝΕΕΤ

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ €)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ

23/2/2015

24.354,00

24.354,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.529.592,50 €

2.919.569,00 €

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

23/12/2014
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Τα υπόλοιπα επτά (7) υποέργα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Τίτλος υποέργου
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ο πρόχειρος διαγωνισμός ματαιώθηκε)
Σύνταξη ενιαίου κώδικα εργατικού δικαίου (Ματαιώθηκε ο διεθνής
διαγωνισμός)
Σύμβουλος – Συντονιστής υποστήριξης, σχεδιασμού και τεκμηρίωσης του
Εθνικού Σχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατάρτιση και
Μαθητεία
Λειτουργικός εκσυγχρονισμός των ασφαλιστικών δομών με στόχο τη
χωροταξική δομή τους – Προκαταρκτική μελέτη
Ενδυνάμωση των συστημάτων ανταπόκρισης κοινωνικής προστασίας,
ασφάλισης και αλληλεγγύης
Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις
Δημιουργία, υποστήριξη και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δημοσιότητας, Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Δράσεων
του εθνικού σχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και
μαθητεία

Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
Μ.Δ.Σ.
1.230.000,00€
72.570,00€
18.450,00€
120.000,00€
132.523,50€
23.370,00€

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, παρά την πρωτογενή και
δευτερογενή έρευνα που διενήργησε, δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει στοιχεία για το σύνολο των
έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των
Νέων Θεσμών και Μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας» και
προφανώς δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον βαθμό αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων των μελετών και εμπειρογνωμοσυνών που παρασχέθηκαν προς τη Γενική
Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η
αδυναμία εξεύρεσης περισσότερων στοιχείων, οφείλεται στο γεγονός ότι, μεταξύ των ετών 2013,
2014 και 2016-2017 που εκπονείται η παρούσα αξιολόγηση, λόγω και των αλλαγών της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου, τα στελέχη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, δεν ήταν σε θέση να
παρέχουν πληροφορίες για το σύνολο των έργων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της
προαναφερόμενης Πράξης.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αξιολογική διαδικασία, προκύπτει ότι, τα
σημαντικότερα επιτεύγματα της συστημικής είναι:
•

Ο σχεδιασμός των προϋποθέσεων και προδιαγραφών για την πιλοτική εφαρμογή του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στη χώρα, έργο το οποίο ανέλαβε η Παγκόσμια
Τράπεζα. Το πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αποτελούσε μνημονιακή
υποχρέωση της χώρας και με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», θεσπίστηκε η
πιλοτική εφαρμογή του. Στις 15 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε η διαδικασία πιλοτικής
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

εφαρμογής του Προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος «Εγγυημένο Κοινωνικό
Εισόδημα» με βάση τις διατάξεις της υπ. αρ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Καθορισμός των
όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα», που θέσπιζε από την πολιτεία δείκτες του εγγυημένου ορίου συντήρησης και
έθετε προϋποθέσεις πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε ένα πακέτο επιδοματικών
παροχών, υπηρεσιών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε
άτομα και οικογένειες που διαβιούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και βασίζονταν σε
τρεις πυλώνες:

•

•

-

εισοδηματική στήριξη
επιδοματικής παροχής)

των

δικαιούχων

(μέσω

μηνιαίας

κλιμακούμενης

-

εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά

-

υποστήριξη των δικαιούχων που μπορούν να απασχοληθούν για την ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών και των προδιαγραφών και κριτηρίων πιστοποίησης των
φορτοεκφορτωτών ξηράς λιμένων, που αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και
θεσπίστηκε με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», παράγραφος ΙΑ.4
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ν.
3919/2011 και Ν.4038/2012. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύθηκαν:
-

η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 9289/299/28.3.2013 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» που περιλάμβανε τις διαδικασίες ένταξης στο
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και έκδοσης Βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή και το
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών και στοιχείων του μητρώου,
βάσει του οποίου το ΣΕΠΕ μπορεί να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε
επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές,
προκειμένου να ελέγξει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας τους.

-

η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 9296/300 «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος, βάσει της οποίας
θεσπίστηκε το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
«Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος, η συγκρότηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ.), ο τρόπος
διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, τα
κριτήρια συμμετοχής στις εξετάσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων.

Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάλυσης των
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

προϋποθέσεων και διαδικασιών καθορισμού κατωτάτου μισθού μέσα από κοινωνικό
διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό γίγνεσθαι, με σκοπό την αύξηση της
απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι το νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού
και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας
αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με το Ν.3845/2010 «Μέτρα για
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής της ελληνικής οικονομίας από τα
κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ
65/Α/06.05.2010), το Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος
στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17.12.2010), το Ν.3986/2011 «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»
(ΦΕΚ152/Α/01.07.2011), και τον Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και
του
Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου
Δημοσιονομικής
Στρατηγικής
2013-2016»
(ΦΕΚ222/Α/12.11.2012).
•

Η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων, για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας.
Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για τον εξορθολογισμό
των υλοποιούμενων πολιτικών απασχόλησης και των προγραμμάτων, καθώς επίσης και η
διαμόρφωση προτάσεων για την υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών με στόχο την ανάσχεση
του υψηλού ρυθμού ανεργίας. Το Σχέδιο δράσης, αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση της
χώρας (Μνημόνια 1, 2 και 3) και εστίασε στις εξής «περιοχές παρέμβασης»:
-

Επιδότηση απασχόλησης σε τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και σε τοπικό
επίπεδο

-

Κινητικότητα μεταξύ επαγγελμάτων-κλάδων και σύνδεση εργασίας και εκπαίδευσης

-

Είσοδος στην αγορά εργασίας – Μαθητεία στις βαθμίδες Δευτεροβάθμιας και
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

-

Επιδότηση θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας (Κοινωνική Οικονομία) με σχήματα ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης

Το Σχέδιο Δράσης, αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Απασχόληση σε ό,τι αφορά:
1. επείγουσες πολιτικές για την ποσοτική κατά πρώτον και για την ποιοτική κατά
δεύτερον αντιμετώπιση της ανεργίας
2. μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στις πολιτικές απασχόλησης
•

Η μελέτη «Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», που
οριοθέτησε το πλέγμα των επιλογών της κεντρικής διοίκησης για την ανάπτυξη μίας
ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν στην Ελλάδα. Η Μελέτη
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και τα πορίσματα της στηρίχθηκαν στην αναλυτική
καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών ένταξης, σε καλές πρακτικές άλλων
κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020 για μία «Έξυπνη, Βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη» και των σχετικών Εμβληματικών Πρωτοβουλιών της. Η εν
λόγω μελέτη, αποτέλεσε το πρώτο στάδιο τεκμηρίωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη, η οποία συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.
•

Η εκπόνηση μελέτης Οδικού Χάρτη - Road-Map, για τη διοικητική και λειτουργική
μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών δομών της κύριας σύνταξης στην Ελλάδα. Η μελέτη
εκπονήθηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας για την εισαγωγή της
έννοιας της ανταποδοτικότητας της σύνταξης και τη σύνδεση των εισφορών με τις απολαβές
που εισπράττει ο δικαιούχος, καθώς και τη θέσπιση ρήτρας «μηδενικού ελλείμματος». Η
μελέτη περιλάμβανε:
-

την αποτύπωση της τρέχουσας διοικητικής και λειτουργικής κατάστασης των
ασφαλιστικών δομών ανά ταμείο, με αναφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
για κάθε ένα, καθώς και τη συγκριτική παρουσίαση του διοικητικού - διαχειριστικού
κόστους και των γενικών εξόδων κάθε ταμείου.

-

την αποτύπωση του ψηφιακού και πληροφορικού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας
των ασφαλιστικών δομών κατά την περίοδο 2012-2014.

-

την ανάλυση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα και την
κωδικοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών που ακολουθήθηκαν επιτυχώς τα
τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-

προτάσεις για τη σταδιακή διοικητική ενοποίηση των ασφαλιστικών δομών και των
λειτουργιών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών (backofficesystems) και των
πληροφορικών συστημάτων.

-

προτάσεις για τις προοπτικές εναρμόνισης των περιόδων καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών και των διαδικασιών είσπραξής τους, προτάσεις για την
επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής διαδοχικής ασφάλισης.

•

Η εκπόνηση μελέτης συγκριτικής επισκόπησης για τον εντοπισμό της «θέσης» του ελληνικού
δικαίου σε σχέση με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα δίκαια στον τομέα της απεργίας, για την
αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο της μελέτης
επιλέχθηκαν πέραν από τα «γνωστά» νομικά συστήματα, δηλαδή της Γαλλίας, της
Γερμανίας και της Ιταλίας, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (αντιπροσωπευτικές των διαφόρων
υποσυστημάτων) και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Βρετανία ως αντιπροσωπευτική χώρα του
αγγλοσαξωνικού δικαίου και των συναφών αντιλήψεων για τις εργασιακές σχέσεις, τη
Σουηδία ως χώρα του Βορρά, το Βέλγιο και την Ολλανδία ως χώρες της αναπτυγμένης
Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και την Πολωνία και τη Βουλγαρία ως χώρες της Ανατολικής, υπό
την πολιτική του όρου έννοια, Ευρώπης. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα συγκριτικής επισκόπησης και εντοπισμού της «θέσης» του ελληνικού
δικαίου σε σχέση με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα δίκαια.

•

Η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την αναβάθμιση και επέκταση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Μαθητείας. Το σχέδιο, συνέβαλλε στην περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης και κυρίως στον καθορισμό στόχων και αναμενόμενων
αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν κατά την εφαρμογή του. Επίσης στο σχέδιο
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γίνεται σύνδεση του θεσμού της μαθητείας με τις δράσεις «εγγύησης για τη Νεολαία» και
με τις συστημικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα με την ΣΠ1. Τέλος, το
Σχέδιο Δράσης ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και των καλών
πρακτικών, καθώς και τα αποτελέσματα της αποτίμησης των πιλοτικών δράσεων.
•

Η μελέτη και ολοκλήρωση ηλεκτρονικού συγχρονισμού του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με συναφή
ολοκληρωμένα ΠΣ της Δημόσιας Διοίκησης (ΟΠΣ ΙΚΑ). Με την ολοκλήρωση και θέση σε
παραγωγική λειτουργία των επεκτάσεων, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το
σύνολο των εργοδοτών της χώρας, χωρίς ή με ελάχιστες εξαιρέσεις με ότι αυτό συνεπάγεται
σχετικά με την πληρότητα της «χαρτογράφησης» του εργατικού δυναμικού της χώρας αλλά
και την ακρίβεια των στατιστικών και λοιπών δεικτών διοικητικής πληροφόρησης που
παράγονται από τα δεδομένα του συστήματος. Παράλληλα, κατέστη εφικτή η
αυτοματοποιημένη εκτέλεση (σε απολογιστική βάση) μια σειράς ελέγχων διασταύρωσης
στοιχείων από το ΟΠΣ ΙΚΑ όπως:
-

Διαφορές στο σύνολο των δηλωμένων ατόμων σε Πίνακες Προσωπικού –
Αναγγελίες και ΑΠΔ,

-

Αποκλίσεις σε ουσιώδη στοιχεία ατόμων δηλωμένων σε Πίνακες Προσωπικού
Αναγγελίες – ΑΠΔ, όπως ώρες/μέρες εργασίας, οικονομικές απολαβές κλπ.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων από τις ποιοτικές
έρευνες θα μπορούσαν συμπερασματικά να επισημανθούν τα εξής:


Η υλοποίηση της ΣΠ πέτυχε σε ικανοποιητικό βαθμό να συνεπικουρήσει οριζόντια τις
σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφαρμογή
τους



Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων της ΣΠ, συνέβαλε στην κάλυψη σημαντικών αναγκών οι
οποίες αφορούσαν:



-

Την προσαρμογή
επαγγελμάτων

του

κανονιστικού

πλαισίου

σε

επιμέρους

κατηγορίες

-

Την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικά θέματα στην αγορά εργασίας (μελέτες,
υποστήριξη κλπ.)

-

Την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Οι στόχοι της ΣΠ επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό καθώς οι υλοποιηθείσες παρεμβάσεις
οδήγησαν στην:
-

Θεσμική κατοχύρωση, εξειδίκευση και λειτουργικό σχεδιασμό των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων

-

Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους

-

Ενίσχυση και υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας και πρόνοιας
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7.10 Αξιολόγηση της ΣΠ 10: «Εφαρμογή κλαδικά εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε
αναπτυξιακούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Η Συστημική Παρέμβαση 10 εστίαζε στη διεύρυνση των αναδιαρθρώσεων σε επιλεγμένους κλάδους
υψηλής οικονομικής δραστηριότητας και προτεραιότητας της χώρας με ειδικότερους στόχους:
•

Τη θεώρηση των βασικών μεγεθών της κλαδικής απασχόλησης και τις μεταβολές της.

•

Την καταγραφή των επιχειρήσεων που συγκροτούν τους κλάδους σε συνδυασμό με τον
βαθμό διαφοροποίησης του παραγόμενου προϊόντος και τις διακυμάνσεις που επηρεάζονται
από τις γενικότερες μεταβολές στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Στόχος
είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και η ενίσχυση της απασχόλησης.

•

Την διερεύνηση και προσδιορισμό των τάσεων εξειδίκευσης του κλάδου ανά δραστηριότητα
και περιφέρεια. Επαγγελματικές διαφοροποιήσεις στους κλάδους, ανάδυση νέων
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και εξαφάνιση άλλων.

•

Την μέτρηση των επιπτώσεων και την ανάδειξη διαπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και
ανισοτήτων.

Πρώτο πεδίο εφαρμογής αποτέλεσε η ανάπτυξη σχεδίου δράσης στον τομέα του τουρισμού και στο
πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η διαβούλευση μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας και Τουρισμού για να
δρομολογηθεί η συνεργασία και να προσδιοριστούν οι άξονες του σχεδίου δράσης. Παράλληλα, στο
τελευταίο δίμηνο του 2012 ξεκίνησε ο διάλογος για τον τομέα της ναυτιλίας με το αρμόδιο
Υπουργείο.
Στις 22/2/2013 (Α.Π.: 3.7422/οικ.6.1601) δημοσιεύθηκε πρόσκληση (κωδ:58) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ προς
το Υπ. Τουρισμού για υποβολή σχετικών προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση των ανθρωπίνων
πόρων στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στους Άξονες
Προτεραιότητας 01,02,03 «Συστημικές Παρεμβάσεις». Ειδικός στόχος της πρόσκλησης ήταν «η
εφαρμογή κλαδικά εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε αναπτυξιακούς τομείς επιχειρηματικής
δραστηριότητας», ενώ ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε σε 250.000€. Για τη
συγκεκριμένη πρόσκληση δεν υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς δικαιούχων, με εξαίρεση το ΙΝΣΕΤΕ
(Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), το οποίο ωστόσο δεν διέθετε
διαχειριστική επάρκεια, που αποτελούσε προαπαιτούμενο κατά την ΠΠ 2007-2013 για την υποβολή
πρότασης από κάθε δυνητικό δικαιούχο.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:


Η ΣΠ10 αποτέλεσε μια προσπάθεια υλοποίησης δράσεων στον τομέα της απασχόλησης σε
συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και με
σημαντική αναπτυξιακή προσέγγιση για τη χώρα. Οι σχετικές δράσεις θα συνέβαλλαν στην
ανάδειξη των τάσεων εξειδίκευσης του κλάδου, την ανάδυση νέων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης κλπ. Η αδυναμία
ενεργοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων (Υπ. Τουρισμού, Ναυτιλίας, κλπ.) εκφράστηκε
τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού της ΣΠ, όσο και κυρίως κατά την φάση των
προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, στις οποίες τελικώς δεν υπήρχε καμία
ανταπόκριση από πλευράς δικαιούχων.



Οι βασικότεροι λόγοι της μη υλοποίησης της παρέμβασης ήταν οι εξής:
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 Η διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, δεν προσέδωσε επαρκή
ανατροφοδότηση στην ομάδα σχεδιασμού της ΣΠ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η
απαιτούμενη διασύνδεση αναγκών και στόχων/ προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
της συστημικής παρέμβασης.
 Ο βαθμός ωριμότητας της ΣΠ όπως φάνηκε από την ανάλυση των ποιοτικών
στοιχείων ήταν περιορισμένος, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη ενεργειών
χωρίς σαφή στόχευση και χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση με τους συναρμόδιους
φορείς/δικαιούχους.
 Οι ίδιοι οι φορείς –δυνητικοί δικαιούχοι δεν είχαν ενδεχομένως την απαιτούμενη
πολιτική βούληση, ούτε και τα αναμενόμενα αντανακλαστικά για να σχεδιάσουν και
υλοποιήσουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων σε κλαδικό επίπεδο, παρά την
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων από το ΕΠΑΝΑΔ.
 Τεχνικοί επίσης λόγοι όπως προαναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. έλλειψη
διαχειριστικής επάρκειας) δεν προβλέφθηκαν, αλλά και δεν επιλύθηκαν εγκαίρως
κατά την φάση δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης, γεγονός που συνέβαλλε στην
μη επίτευξη οποιαδήποτε σχετικής ενέργειας.
 Επισημαίνεται τέλος, ότι η δημοσίευση και 2ης Πρόσκλησης με δικαιούχους άλλους
αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Ναυτιλίας), ενδεχομένως να είχε πιο επιθυμητά
αποτελέσματα.
Σήμερα η κλαδική διάσταση των αναγκών της αγοράς εργασίας, προωθείται μέσα από την ανάπτυξη
του Συστήματος 1 «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των
αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών
και των κοινωνικών εταίρων.
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ex-post

αξιολόγησης

Συστημικών

Το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε την εξεταζόμενη περίοδο απαιτούσε
ραγδαίες και άμεσες μεταρρυθμίσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των
συστημάτων και πολιτικών, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της
χώρας που προέκυψαν από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(Ν.4093/2012), το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MEFP), και το Μνημόνιο
Συνεννόησης (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality) (MOU),
την ενίσχυση της επιτελικότητας των θεσμών και του κράτους και την πλήρωση των αιρεσιμοτήτων
της προηγούμενης και τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις» περιλάμβανε το σύνολο
των συστημικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνέβαλλαν στη μεταρρύθμιση και τη λειτουργική
ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών στους τομείς της αγορά εργασίας και κοινωνικής
προστασίας. Η ύπαρξη ξεχωριστού Άξονα Προτεραιότητας στο ΕΠΑΝΑΔ, είχε σαν στόχο την
ανάδειξη και ενδυνάμωση της σπουδαιότητας των συστημικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
ελέγχου της ανάπτυξης των παρεμβάσεων και την αποφυγή αποσπασματικής χρήσης των
διαθέσιμων πόρων.
Ειδικότερα, μέσω του ΑΠ 1 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις που απαιτούσαν
θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις και ενδυνάμωση του κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει, οι
οποίες είχαν σαν στόχο:
•

την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση γραφειοκρατικού βάρους,

•

την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,

•

την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας,

•

τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους πολίτες,

•

την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την εξασφάλιση συνθηκών και
προϋποθέσεων «κοινωνικής αντοχής».

•

την τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας,

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας, συστήθηκε Δομή στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, με σκοπό την καθοδήγηση και την
εποπτεία σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο των Συστημικών Παρεμβάσεων. Η Δομή,
ενεργοποιήθηκε το 2011 με αρμοδιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, παρακολούθησης της
εφαρμογής και αξιολόγησης των δράσεων του άξονα «Συστημικές Παρεμβάσεις» του ΕΠ ΑΝΑΔ.
Η πλειοψηφία των Συστημικών Παρεμβάσεων αναπτύχθηκε σύμφωνα με Σχέδιο Δράσης, το οποίο
εκπονήθηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Σχέδια Δράσης εγκρίθηκαν
πριν ξεκινήσει η εφαρμογή τους και πριν δηλωθούν οι σχετικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σελ. 310 από 361

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών
παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα, τα οποία
καθόρισαν εν πολλοίς την υλοποίηση των Συστημικών Παρεμβάσεων και κατά συνέπεια, την
αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη των στόχων που εξυπηρετούσε κάθε μία εξ αυτών.
Τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με τα πορίσματα της ομάδας αξιολόγησης, επικεντρώνονται
κυρίως:
•

Στην καθυστερημένη έναρξη της πλειοψηφίας των συστημικών παρεμβάσεων, συνεχίζοντας
την «παράδοση» των συγχρηματοδοτούμενων έργων που έχουν κατά κύριο λόγο
οπισθοβαρή χαρακτήρα, στο πλαίσιο των εκάστοτε προγραμματικών περιόδων.
Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι, κατά την περίοδο 2006 - 2010, ελάχιστες ενέργειες
πραγματοποιήθηκαν ως προς τον σχεδιασμό και προετοιμασία των συστημικών
παρεμβάσεων, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, ΕΥΔ,
Φορείς υλοποίησης κλπ.), είχαν επικεντρωθεί αρχικά στην προσπάθεια πλήρους
απορρόφησης αδιάθετων πόρων του Γ’ ΚΠΣ και στη συνέχεια, στις ενέργειες κλεισίματος της
περιόδου αυτής.

•

Σε συνάρτηση με το παραπάνω, η αρμόδια Δομή για τον σχεδιασμό, οργάνωση,
παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγησης των δράσεων του Άξονα «Συστημικές
Παρεμβάσεις» του ΕΠ ΑΝΑΔ ενεργοποιήθηκε το 2011, πέντε δηλαδή χρόνια μετά την
έγκριση του Ε.Π. στο οποίο είχαν ενσωματωθεί οι Συστημικές Παρεμβάσεις.

•

Στον ατελή ή ελλιπή σχεδιασμό μέρους των Συστημικών Παρεμβάσεων, ο οποίος σε
συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό ωριμότητας των προτεινόμενων έργων και την απουσία
σαφούς στόχευσης ή σε άλλες περιπτώσεις τη διατύπωση υπερφιλόδοξων στόχων, οδήγησε
σε αστοχίες και περιορισμό των αποτελεσμάτων των έργων.

•

Στην αδυναμία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων κανονιστικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο
της θεσμικής αναμόρφωσης μεταρρυθμιστικών και λοιπών διοικητικών αλλαγών στην
δημόσια διοίκηση. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε σε πολλές από τις Συστημικές
Παρεμβάσεις, λειτουργώντας ανασταλτικά στην άμεση ενσωμάτωση διαθρωτικών αλλαγών
και την οριστική μετάπτωση στη νέα κατάσταση.

•

Στις αλλεπάλληλες πολιτικές αλλαγές, οι οποίες λειτούργησαν ανασταλτικά στη
διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου για τον προσανατολισμό των πολιτικών
προτεραιοτήτων στους τομείς της αγοράς εργασίας και κοινωνικής προστασίας.

•

Στην πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ μεγάλου αριθμού υπηρεσιών και επιπέδων
διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, τοπική).

•

Στις δυσκολίες επικοινωνίας και δια-τομεακής συνεργασίας μεταξύ φορέων και αρχών της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

•

Στην ασυνέχεια και διαφοροποίηση της στόχευσης και των προτεραιοτήτων των εκάστοτε
διοικήσεων των φορέων υλοποίησης των Συστημικών Παρεμβάσεων.

•

Στις καθυστερήσεις, λόγω νομικών εμπλοκών, που προέκυψαν κατά την φάση της
διαγωνιστικής διαδικασίας μεγάλων –κατά βάση- έργων πληροφορικής.

•

Στις μη εκτιμώμενες ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά την φάση ομαλής προσαρμογής και
ομογενοποίησης συγχωνευθέντων φορέων.
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•

Στον περιορισμένο αριθμό προσωπικού που κλήθηκε να υλοποιήσει τις σχετικές
παρεμβάσεις, παράλληλα με το έργο της καθημερινής λειτουργίας με το οποίο ήταν ήδη
επιφορτισμένοι. Σε πολλούς μάλιστα φορείς υλοποίησης το προσωπικό μειώθηκε στο
πλαίσιο του περιορισμού της Δημόσιας Διοίκησης, επιτείνοντας περαιτέρω το πρόβλημα της
διαθεσιμότητας πόρων.

•

Στην ισχυρή αντίσταση που παρατηρήθηκε –κατά περίπτωση- στην υιοθέτηση των αλλαγών
που επέφερε η εφαρμογή των Συστημικών Παρεμβάσεων, από φορείς της αγοράς εργασίας
και κοινωνικής προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και των ίδιων των
εργαζομένων των φορέων υλοποίησης.

Τα παραπάνω προβλήματα, πολλά εκ των οποίων δεν είχαν προβλεφθεί κατά την φάση του
σχεδιασμού των Συστημικών Παρεμβάσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανομοιογένεια των
αποτελεσμάτων ανά ΣΠ, καθώς μέρος αυτών εμφάνισαν σημαντικό βαθμό ανάπτυξης και
επιχειρησιακής ετοιμότητας, άλλες ολοκλήρωσαν ένα μικρό μόνο μέρος των προβλεπόμενων
δράσεων, ενώ άλλη (ΣΠ 10) δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Ως γενική ωστόσο διαπίστωση από την ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του
Συμβούλου, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα των ΣΠ, δεν πέτυχαν, στο βαθμό που αναμενόταν, τους
στόχους που είχαν τεθεί και συνεπώς δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι, η διαδικασία εξάλειψης χρόνιων εγγενών αδυναμιών
και διαρθρωτικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολή και
επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί αφενός πολιτική και κοινωνική συναίνεση και αφετέρου, μια
επαρκή μεταβατική περίοδο προσαρμογής για την εφαρμογή και ενσωμάτωση των θεσμικών
αλλαγών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως αυτούς της αγοράς εργασίας και κοινωνικής
προστασίας.
Υπό το πρίσμα αυτό, κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο, διαπιστώνεται ότι
δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες για τη σταδιακή ωρίμανση των απαιτούμενων
θεσμικών παρεμβάσεων, αλλά και την ενδυνάμωση της ικανότητας εφαρμογής των δημόσιων
πολιτικών από τους αρμόδιους φορείς, ενέργειες οι οποίες αποτελούν τη βάση για την
ενεργοποίηση ή ολοκλήρωσή τους κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΠ, επισημαίνονται τα εξής:

Σ.Π. 1: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών
της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ»
Η Συστημική Παρέμβαση 1, αφορούσε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης
των τάσεων και χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού και
υλοποίησης πολιτικών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και
για τον ορθολογικό προσανατολισμό των εργαζομένων και επιχειρήσεων στις τάσεις που
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παρατηρούνται. Από την αξιολόγηση των παρεμβάσεων της ΣΠ, περίοδο προέκυψαν τα ακόλουθα
βασικά συμπεράσματα:
•

Τόσο ο Μηχανισμός, όσο και το Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών λειτούργησε άτυπα (χωρίς
την αναγκαία θεσμοθέτηση), με τη συμμετοχή του ΕΙΕΑΔ, του Υπ. Εργασίας, της ΕΛΣΤΑΤ, του
ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταίρων και κάποιων Περιφερειών, ενώ εξέλειπε η ενεργός
συμμετοχή και συνεργασία βασικών Υπουργείων όπως το Υπ. Παιδείας και το Υπ. Ανάπτυξης

•

Ο μη προσδιορισμένος ρόλος των φορέων που συμμετέχουν στο Μηχανισμό, καθώς και των
διαδικασιών τροφοδότησής του με στοιχεία, δημιούργησε προβλήματα συνεργασίας με
κάποιους από τους φορείς, αλλά και υποβάθμισε το εύρος των στοιχείων που συλλέχθηκαν
κατά την Α’ και Β’ Φάση λειτουργίας του.

•

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των βραχυπρόθεσμων τάσεων της αγοράς
εργασίας επιτεύχθηκε μερικώς, καθώς αφενός το εύρος των δεδομένων που συλλέχθηκαν
και αφετέρου, το βάθος της ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων δεν ικανοποίησαν
τις ανάγκες σε πληροφόρηση των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών.

•

Η παραγωγή μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες, επιτεύχθηκε μερικώς δεομένου ότι όπως
προέκυψε από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, επειδή οι εκτιμήσεις αυτές είναι γενικές και δεν
εξειδικεύουν σε κρίσιμα επαγγέλματα και δεξιότητες, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία για
τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών ούτε σε επίπεδο απασχόλησης, ούτε σε επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

•

Τέλος, δεδομένου ότι τα βασικά αποτελέσματα της ΣΠ, παραδόθηκαν στις 31-12-2015, δεν
υπήρχε χρονικό περιθώριο, εντός της εξεταζόμενης περιόδου, για την τροφοδότηση της
πολιτείας με δεδομένα για τον ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των λοιπών πολιτικών ενίσχυσης της
καινοτομίας.

Ως εκ τούτου, με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως κατά την προηγούμενο περίοδο
δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού, καθώς και η
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την σταδιακή ωρίμανση και ανάπτυξή του κατά την
νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σ.Π. 2: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Συμβουλευτικής - Συστήματα 4,5 και 6 ΕΣΣΕΕΚΑ»
Η Συστημική Παρέμβαση 2, αφορούσε δράσεις οργάνωσης του ΕΟΠΕΠΠ (κατόπιν συγχώνευσης των
φορέων ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠ και ΕΚΕΠ), σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσόντων της αγοράς
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αντιμετωπίσθηκαν θέματα όπως το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων, η Πιστοποίηση Προσόντων, οι δομές Δια βίου Μάθησης, η Συμβουλευτική & ο
Επαγγελματικός Προσανατολισμός, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας στην Δια Βίου Μάθηση.
Η υλοποίηση της παρέμβασης έγινε με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΟΠΕΠΠ, το οποίο
καταρτίσθηκε λίγο μετά την συγχώνευση των 3 φορέων. Το Σχέδιο αυτό ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο
με πολλά παράλληλα έργα και ενέργειες, οι οποίες πολλές φορές απαιτούσαν και εξωγενείς
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παραμέτρους για να ολοκληρωθούν (πχ αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου). Παράλληλα, η ανάγκη
ομαλής προσαρμογής και ομογενοποίησης των συγχωνευθέντων φορέων και του προσωπικού τους,
δημιούργησε πρόσθετες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν τελικά να παρουσιαστεί μια εικόνα αποσπασματικής ολοκλήρωσης των
έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Από το σύνολο των προβλεπόμενων έργων των έξι αξόνων που
περιλάμβανε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, υλοποιήθηκαν πλήρως τα έργα του 1ου άξονα που
σχετίζονταν με το Εθνικό πλαίσιο προσόντων και μερικώς τα έργα του 2ου, 3ου και 4ου άξονα, που
αφορούσαν την Πιστοποίηση εισροών, την Πιστοποίηση εκροών και την Συμβουλευτική και το
επαγγελματικό προσανατολισμό αντίστοιχα. Από τον άξονα 6 «Διασφάλιση Ποιότητας»,
υλοποιήθηκε πολύ μικρό μέρος των προβλεπόμενων έργων, ενώ ο άξονας 5 «Αναμόρφωση
Προγραμμάτων ΑΕΚ και ΤΕΕ» δεν υλοποιήθηκε καθόλου, λόγω μεταφοράς των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα της ΣΠ ήταν περιορισμένα και
επικεντρώθηκαν κυρίως στην δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Σ.Π. 3: «Οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ για τη διεύρυνση, την
ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»
Η υλοποίηση της Συστημικής Παρέμβασης, βασίστηκε σε έναν Οδικό Χάρτη, ο οποίος στη συνέχεια
μετεξελίχθηκε σε Επιχειρησιακό πλάνο, τα οποία συντάχθηκαν με τη συνεργασία του Οργανισμού
και αντίστοιχων Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και
της Σουηδίας, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων της Task Force.
Αντικείμενο, αποτέλεσε η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδογενείς
αδυναμίες (επιχειρησιακές) και εξωγενείς προκλήσεις όπως η οικονομική κρίση, και η έξαρση του
φαινομένου της ανεργίας. Το Επιχειρησιακό πλάνο αναπτύσσονταν σε τρεις φάσεις, εκ των οποίων
η 3η θα ολοκληρώνονταν στη νέα προγραμματική περίοδο.
Τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αφορούσαν στην ανάπτυξη εργαλείων,
εντύπων, διαδικασιών και στη διαμόρφωση του κατάλληλου οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου,
υποστήριξης της αναδιοργάνωσης, στην εκπόνηση μελέτης διερεύνησης του ρόλου των ΚΠΑ 2 και
σχεδίου δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε
άλλους φορείς, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών αναβάθμισης δράσεων Μαθητείας
που υλοποιούνται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των ΕΠΑ.Σ., καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία
"Διαδικτυακής Πύλης" για τη σύζευξη Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας.
Από την αξιολογική διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα όλα τα προγραμματιζόμενα έργα της Α’ και
Β’ φάσης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με εξαίρεση τις δράσεις επιμόρφωσης εργαζομένων και
στελεχών ΟΑΕΔ. Παράλληλα, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της παρέμβασης γενικά θεωρείται
υψηλός, δεδομένου ότι ο στόχος της πλήρους εφαρμογής των νέων διαδικασιών και λειτουργιών
που προκύπτουν από την αναδιοργάνωση του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στη Γ’ Φάση.
Παρατηρείται τέλος περιορισμένος αριθμός επιπτώσεων στην παρούσα φάση, εστιάζοντας κυρίως
στην αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας του στελεχιακού δυναμικού του ΟΑΕΔ, καθώς και στην
υιοθέτηση του νέου οράματος του οργανισμού.
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Σ.Π. 4: «Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση της
αδήλωτης εργασίας»
Η Συστημική Παρέμβαση 4, αφορούσε στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση των λειτουργικών δομών
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), μέσω μιας σειράς δράσεων, συμπεριλαμβανομένου
της αναδιοργάνωσης του Οργανισμού, με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του, ως προς την πρόληψη και καταστολή της
αδήλωτης εργασίας.
Με την ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και τη διασύνδεσή του με τα
υπόλοιπα Πληροφοριακά Συστήματα (Βάσεις Δεδομένων) του Δημοσίου Τομέα, έγινε εφικτή η
παρακολούθηση της συνολικής εικόνας των στοιχείων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σε
πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη διασταύρωση των επιμέρους βάσεων (Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ.
κλπ.) και συνεπώς, τον ακριβέστερο έλεγχο των στοιχείων για την μισθωτή εργασία που είναι
καταχωρημένα στα επιμέρους συστήματα. Με το νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο που συνόδευσε το
έργο του ΕΡΓΑΝΗ, απλοποιήθηκαν σημαντικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των εργοδοτών και
εργαζομένων, ενώ μειώθηκε σημαντικά το διοικητικό βάρος των στελεχών του ΣΕΠΕ,
απελευθερώνοντας έτσι πόρους για την αξιοποίησή τους στο ελεγκτικό έργο.
Παράλληλα, η αναδιοργάνωση του Σώματος, η οποία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2014,
επέφερε σημαντικές αλλαγές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σώματος, οι οποίες δεν ήταν σε
όλες τις περιπτώσεις θετικές, γεγονός που σχετίζεται και με τη μη ικανοποίηση των αναγκών
στελέχωσής τους.
Από την άλλη μεριά, η μη παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, δεν
έδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων εργαλείων λήψης αποφάσεων, δημιούργησε ωστόσο
τις προϋποθέσεις για τον καλύτερο και πιο στοχευμένο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου
κατά την νέα Προγραμματική περίοδο, κάτι που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού και στη βέλτιστη γεωγραφική αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων.

Σ.Π. 5: «Στήριξη μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των
πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας και της εφαρμογής
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας»
Η ανάπτυξη Μηχανισμού συντονισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας, αποτέλεσε προτεραιότητα του Υπουργείου
Εργασίας κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Με τη σύσταση και
λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού το ελληνικό κράτος επιδίωκε να διαμορφώσει ένα ισχυρό
εργαλείο για την εξασφάλιση της ενημέρωσης, της διαφάνειας, της αμεσότητας, της
αντικειμενικότητας, του σχεδιασμού και της χρηστής διαχείρισης και κατανομής των πόρων στον
τομέα της κοινωνικής προστασίας. Από το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της ΣΠ,
πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προπαρασκευαστικού κυρίως χαρακτήρα, με στόχο την
ενεργοποίηση της συστημικής και οι οποίες αφορούσαν:
•

Θεσμικές παρεμβάσεις για την ανάθεση της αρμοδιότητας του σχεδιασμού, ανάπτυξης και
παρακολούθησης του Εθνικού Μηχανισμού
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•

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης», που οριοθέτησε το πλέγμα των επιλογών της κεντρικής διοίκησης για την
ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού
και κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν στην Ελλάδα.

•

Διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (Δεκέμβριος 2014) και
εξειδίκευση αυτής (Ιούνιος 2015) .

•

Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης του Μηχανισμού (2015), το οποίο, μετά από παρατηρήσεις
της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επαναδιαμορφώθηκε και υποβλήθηκε επίσημα στα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Αύγουστο του 2016, μετά από μία σειρά
διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους
Κοινωνικούς Εταίρους.

•

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί, βάσει της
φύσεως των αρμοδιοτήτων του, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο, το οποίο λαμβάνει τις
τελικές αποφάσεις επί θεμάτων, που αφορούν στον Εθνικό Μηχανισμό.

Βάσει της διεξοδικής εξέτασης του πλαισίου στο οποίο επιχειρήθηκε να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η
ΣΠ 5, προκύπτει ότι, κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο δημιουργήθηκαν οι
απαραίτητες συνθήκες για τη σταδιακή ωρίμανση του Σχεδίου Δράσης της ΣΠ, καθώς επίσης και των
απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων, ενέργειες, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την άμεση
ενεργοποίησή της κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και την επίσπευση του χρόνου
ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων που απαιτούνται για την επιχειρησιακή ανάπτυξη του
μηχανισμού.

Σ.Π. 6: «Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό
τη προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας των
κοινωνικών επιχειρήσεων»
Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της
στρατηγικής της χώρας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, κατά την
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Η θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη
σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, η εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και η προώθηση και
ανάδειξη του θεσμού στο γενικό πληθυσμό, αποτέλεσαν βασικές επιδιώξεις του Σχεδίου Δράσης.
Παρά ωστόσο τον φιλόδοξο σχεδιασμό και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, σημαντικό
μέρος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων δεν υλοποιήθηκε. Η αδυναμία αξιοποίησης των εκροών
του κεντρικού μηχανισμού, η καθυστέρηση και τελικώς μετάθεση της ανάπτυξης των
περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ. στη νέα Προγραμματική Περίοδο, η
ουσιαστική αδυναμία διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χρηματοδοτικής στήριξης των
κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και η περιορισμένη υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης για την
αναβάθμιση των προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας, λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των στόχων της
συστημικής παρέμβασης. Παράλληλα, η κατάργηση και επανασύσταση της ΕΥΚΕΚΟ, σε συνδυασμό
με την εστίαση των πόρων για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας υλοποίησης
των 132 έργων ΤΟπΕΚΟ, είχε σαν αποτέλεσμα την αδρανοποίηση, για σημαντικό χρονικό διάστημα,
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της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της συστημικής. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως με τη ψήφιση
του Ν. 4019/2011, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου
περιβάλλοντος για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ οι δράσεις προώθησης του θεσμού
της κοινωνικής οικονομίας συνέβαλλαν ως ένα βαθμό στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τομέα.

Σ.Π. 7: «Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό
τη προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι
συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των
οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που
ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». Στο πλαίσιο αποδέσμευσης του
προγράμματος από κοινοτικούς πόρους, η νέα στρατηγική επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου μηχανισμού ορθολογικής μετατόπισης των δαπανών της κατ’ οίκον φροντίδας, από
τους φορολογούμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία που χρηματοδοτούνται από εργαζόμενους και
εργοδότες. Συμπληρωματικός άξονας της στρατηγικής ήταν η εισαγωγή συστήματος πρωτοβάθμιας
κοινωνικής φροντίδας για την ομάδα των ανασφάλιστων ηλικιωμένων, καθώς και των
ανασφάλιστων αναπήρων. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης
του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας με την εισαγωγή μηχανισμών που αφενός θα
ενισχύσουν την επάρκεια των παροχών / υπηρεσιών, αφετέρου θα βελτιώσουν τις προοπτικές
βιωσιμότητάς του υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης και των δημογραφικών τάσεων της
περιόδου 2012-2020.
Παρά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών της ΣΠ όπως ενδεικτικά, την διαμόρφωση
του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου μέσω της έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων, την ανάπτυξη
κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των απαιτούμενων
επιχειρησιακών διαδικασιών επιλογής ωφελούμενων, παρόχων και ελέγχου, την ανάπτυξη του
απαιτούμενου λογισμικού, το πρόγραμμα ουσιαστικά δεν υιοθετήθηκε. Οι βασικότεροι λόγοι
εστιάζουν:
•

Στη έλλειψη πόρων για την χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς το θεσμοθετημένο
πλαίσιο χρηματοδότησης (διάθεση πόρων από το ΑΚΑΓΕ, μεταφορά ποσοστού 0,20% των
εισφορών των ασφαλιστικών φορέων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκε.
Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν ανεπαρκής, καθώς βασίστηκε
στους διαθέσιμους πόρους και όχι στην εκτίμηση του κόστους κάλυψης των αναγκών του
πληθυσμού στόχου

•

Στην ισχυρή αντίδραση από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελεχών των δομών του
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την κατάργησή του.

•

Στη παράλληλη λειτουργία των δύο προγραμμάτων, η οποία δημιούργησε πολλαπλά
οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα.

•

Στην θέσπιση από το Υπουργείο Εργασίας πολύ αυστηρών κριτηρίων επιλογής
ωφελούμενων (εισοδηματικά κριτήρια, αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως ηλικίας
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πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα), γεγονός που περιόρισε το πλήθος των δυνητικά
ωφελούμενων.
•

Στην μη εκδήλωση ενδιαφέροντος των υφιστάμενων δομών που λειτουργούσαν στους
Δήμους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να συνεργαστούν και
συμβληθούν ως πάροχοι με το Πρόγραμμα της κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων, εξαιτίας
των «αυστηρών» προδιαγραφών που αυτό έθετε για τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να
προσφέρουν.

•

Στην χαμηλή ανταπόκριση από τον ιδιωτικό τομέα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, λόγω
θέσπισης αυστηρών προδιαγραφών, έλλειψης ουσιαστικών κινήτρων, αλλά και γιατί
ελάχιστες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας

Σ.Π. 8: Αναδιάρθρωση και Επέκταση του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων του Εθνικού
Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
Η ΣΠ 8, σχεδιάστηκε ως αποτέλεσμα της διαχρονικής ανάγκης ανάπτυξης ενός συστήματος
παρακολούθησης του τομέα της αναπηρίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από στους Ν.3106/2003
και Ν.3454/2006. Στο πλαίσιο της ΣΠ, τον Φεβρουάριο του 2011 εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο
«Στρατηγική Μελέτη για την Αναδιάρθρωση και την Επέκταση του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ», με δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
Βάσει της προαναφερόμενης μελέτης, το 2011 συντάχθηκε από την ΕΣΑμεΑ Σχέδιο Δράσης της ΣΠ,
συνολικού προϋπολογισμού 7.553.800€, το οποίο είχε σαν στόχο:
•

Τη βέλτιστη παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία σε κεντρικό
επίπεδο με σύγχρονα μέσα και εργαλεία

•

Την ενίσχυση της δικτύωσης του Παρατηρητηρίου με φορείς που επιτελούν σχετικές
λειτουργίες και δράσεις σε επιμέρους τομείς

•

Τη προώθηση και ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε πολιτικές mainstreaming

Από τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών προέκυψε ότι, παρά τις σχετικές πιέσεις από πλευράς
ΕΣΑμεΑ, το Σχέδιο Δράσης ουδέποτε κατατέθηκε στην ΕΕ προς έγκριση από τις αρμόδιες ελληνικές
αρχές. Ο βασικότερος λόγος έγκειται σε μία διαδικασία «ζύμωσης» που αναπτύχθηκε μεταξύ των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και της τότε πολιτικής ηγεσίας, για το εάν θα
έπρεπε να δημιουργηθεί διακριτή δομή, ή εάν το Παρατηρητήριο θα έπρεπε να ενταχθεί στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Κοινωνικής
Προστασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εκπονηθείσα μελέτη για την Αναδιάρθρωση και την
Επέκταση του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ, αλλά και οι λοιπές
προπαρασκευαστικές ενέργειες της περιόδου 2007-2013, δημιούργησαν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την ωρίμανση της παρέμβασης και την υλοποίηση δράσεων κατά τη
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Σ.Π. 9: «Αναβάθμιση και λειτουργική ολοκλήρωση των νέων θεσμών και μεταρρυθμίσεων στους
τομείς της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας»
Η ΣΠ 9, σχεδιάστηκε και ενεργοποιήθηκε στο τέλος του 2012 και αφορούσε στην ικανοποίηση
μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, όπως προέκυψαν από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν.4093/2012), από το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης (MEFP), και το Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding on Specific
Economic Policy Conditionality) (MOU). Οι δεσμεύσεις αυτές, αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη
μείωση της ανεργίας, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατικού βάρους, τη
δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους πολίτες, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και
την εξασφάλιση συνθηκών και προϋποθέσεων «κοινωνικής αντοχής. Από την υλοποίηση της ΣΠ
επισημαίνονται τα εξής:
•

Η υλοποίηση της ΣΠ πέτυχε σε ικανοποιητικό βαθμό να συνεπικουρήσει οριζόντια τις
σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφαρμογή
τους.

•

Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων συνέβαλε στην κάλυψη σημαντικών αναγκών οι οποίες
αφορούσαν:

•

o

Την προσαρμογή
επαγγελμάτων

του

κανονιστικού

πλαισίου

σε

επιμέρους

κατηγορίες

o

Την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικά θέματα της αγοράς εργασίας (μελέτες,
υποστήριξη κλπ.)

o

Την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Οι στόχοι της ΣΠ επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό, καθώς οι υλοποιηθείσες παρεμβάσεις
οδήγησαν στην:
o

Θεσμική κατοχύρωση, εξειδίκευση και λειτουργικό σχεδιασμό των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων

o

Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους

o

Ενίσχυση και υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας και πρόνοιας

Σ.Π. 10: «Εφαρμογή κλαδικά εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε αναπτυξιακούς τομείς
επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Η ΣΠ 10, αποτέλεσε μια προσπάθεια υλοποίησης δράσεων στον τομέα της απασχόλησης σε
συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και με σημαντική
αναπτυξιακή προσέγγιση για τη χώρα. Οι σχετικές δράσεις θα συνέβαλλαν στην ανάδειξη των
τάσεων εξειδίκευσης του κλάδου, την ανάδυση νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, την
ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης κλπ. Η αδυναμία ενεργοποίησης των εμπλεκόμενων
φορέων (Υπ. Τουρισμού, Ναυτιλίας, κλπ.) εκφράστηκε τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού της ΣΠ,
όσο και κυρίως κατά την φάση των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, στις οποίες τελικώς
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από πλευράς δικαιούχων. Οι βασικότεροι λόγοι μη υλοποίησης της
παρέμβασης, εστιάζουν κυρίως στον χαμηλό βαθμό ωριμότητας, στην περιορισμένη διασύνδεση
αναγκών και στόχων/ προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της συστημικής παρέμβασης, στην
περιορισμένη ενδεχομένως πολιτική βούληση, αλλά και στην αδυναμία των ίδιων των φορέων να
σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων σε κλαδικό επίπεδο, παρά την
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων από το ΕΠΑΝΑΔ. Σήμερα, η κλαδική
διάσταση των αναγκών της αγοράς εργασίας, προωθείται μέσα από την ανάπτυξη του Συστήματος 1
«Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς
Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών και των κοινωνικών
εταίρων.
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΗΤΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα / Ευκαιρίες
1. Ισχυρό και αξιοποιήσιμο δίκτυο
δομών
προώθησης
στην
απασχόληση (ΚΠΑ)
2. Καθιέρωση –συστηματοποίηση
θεσμικού πλαισίου για την
παροχή υπηρεσιών δια βίου
μάθησης- Νόμος 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις».
3. Ανάπτυξη συστήματος παροχής
υπηρεσιών
εξατομικευμένης
υποστήριξης των γυναικών στο
πλαίσιο
εναρμόνισης
επαγγελματικής
και
οικογενειακής ζωής
6. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
για την υλοποίηση μεγάλης
κλίμακας επενδύσεων (fast track)
με συνακόλουθες προοπτικές
ανάκαμψης της οικονομίας
7. Εκτενές δίκτυο δομών παροχής
υπηρεσιών
κοινωνικής
φροντίδας. Οι δράσεις που
αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα
μέσω του Δ’ ΚΠΣ συμβάλλουν στη
βελτίωση
του
συστήματος
κοινωνικής
προστασίας
σε
περιφερειακό επίπεδο

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

3

2

3

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

3

10,0%

2

6,7%

3

10,0%
30

2

4

13,3%

3

10,0%

2

3
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Πλεονεκτήματα / Ευκαιρίες
8. Υψηλή τεχνογνωσία στο
σχεδιασμό, στην υλοποίηση και
στη
συνολική
διαχείριση
πολύπλοκου
χαρακτήρα
κοινωνικών παρεμβάσεων
9. Συσσωρευμένη εμπειρία στη
σχεδίαση
και
υλοποίηση
δράσεων που διέπονται από τις
Αρχές της EQUAL
10.
Ισχυρά άτυπα κοινωνικά
δίκτυα (όπως η οικογένεια) που
αμβλύνουν τον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού
11.
Ενεργοποίηση
των
ρυθμίσεων για την ανάπτυξη της
πιστοποίησης
επαγγελματικών
περιγραμμάτων (Άρθρο 3, του
Νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση)
12. Ολοκλήρωση του θεσμικού
πλαισίου για την πιστοποίηση στη
ΣΕΚ
(φορείς,
εκπαιδευτές,
επαγγελματικά
περιγράμματα,
προγράμματα,
γνώσεις,
δεξιότητες, ικανότητες)
13.
Αξιόλογο
απόθεμα
εξειδικευμένου
εργατικού
δυναμικού

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

1

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

1

3,3%

2

6,7%

1

3,3%

3

3

10,0%

3

3

10,0%

4

13,3%

2

1

1

ΣΠ 7

2

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Πλεονεκτήματα / Ευκαιρίες
1.
Ισχυρή
βούληση
στην
προσπάθεια
δημοσιονομικής
εξυγίανσης της χώρας και την
δημιουργία
προοπτικών
για
αναμενόμενη απελευθέρωση –
εξοικονόμηση πόρων για την
ανάπτυξη της οικονομίας
2. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
στο πεδίο της οικονομίας
(απελευθέρωση
«κλειστών»
επαγγελμάτων)
4. Ανάπτυξη Κουλτούρας και
προϋποθέσεων
συνεργασίας
ΟΑΕΔ -Κοινωνικών εταίρων στο
πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης προσαρμοστικότητας
εργαζομένων και επιχειρήσεων
5. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
για την Κοινωνική Οικονομία και
επιχειρηματικότητα
(Ν.
4019/2011)
6. Ενεργοποίηση κοινωνικών
αντανακλαστικών και ανάπτυξη
δομών - καναλιών επικοινωνίας
και δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο
για την αντιμετώπιση της κρίσης
και των επιπτώσεων της –
Δημιουργία
προϋποθέσεων
συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο
για κρίσιμα κοινωνικά θέματα

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

3

1

3

3

1

3

2

1

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

3

10,0%

0

0,0%

4

13,3%

4

13,3%

6

20,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Πλεονεκτήματα / Ευκαιρίες
7. Σαφές και οριοθετημένο
πλαίσιο
κατευθύνσεων
και
πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για την
ενίσχυση της απασχόλησης
8. Ισχυρή πολιτική βούληση για
την εφαρμογή Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων με βάση τη
ψήφιση της νέας δανειακής
σύμβασης
9. Αύξηση ρυθμών οικονομικής
ανάπτυξης
10. Ευκαιρία για στοχευμένες
παρεμβάσεις
σε
επίπεδο
Περιφέρειας (bottom-up) λόγω
της περιφερειακής προσέγγισης
των παρεμβάσεων της Δ΄ΠΠ.
11. Αξιοποίηση της κοινωνικής
οικονομίας
ως
εναλλακτική
προοπτική απασχόλησης
12. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την
ενδυνάμωση του συστήματος
παρακολούθησης
και
προσαρμογής
της
αγοράς
εργασίας στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες
13.
Περαιτέρω επέκταση της
εφαρμογής
συστήματος
πιστοποίησης
επαγγελματικών
περιγραμμάτων, προγραμμάτων,
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων
14. Αξιοποίηση εθελοντισμού

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

2

2

3

1

8

26,7%

1

1

2

3

7

23,3%

1

3,3%

0

0,0%

3

10,0%

3

10,0%

3

10,0%

0

0,0%

1

3

1

2

3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Πλεονεκτήματα / Ευκαιρίες
16.
Ενίσχυση των ικανοτήτων
των κοινωνικών εταίρων και
προώθηση
της
ενεργού
συμμετοχής τους στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση των πολιτικών
απασχόλησης και κοινωνικής
συνοχής
17.
Αξιοποίηση
και
ενσωμάτωση (εργαζομένων από
ΚΜ της ΕΕ, υπηκόων τρίτων
χωρών/
αλλοδαπών)
και
οικονομικών μεταναστών στον
παραγωγικό ιστό της χώρας
Συμβολή προς

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 6

ΣΠ 7

2

7

14

15

9,0%

17,9%

19,2%

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

3

10

Μέγιστη συμβολή
Συνολική συμβολή

ΣΠ 5

12,8%

8

10

78
10,3% 12,8%

4

3

2

5,1%

3,8%

2,6%

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

5

16,7%

0

0,0%

3
3,8%
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ MEIOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μειονεκτήματα / Απειλές
1. Μειωμένη δυνατότητα
εφαρμογής των ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης λόγω
αρνητικού
οικονομικού
κλίματος
2. Ελλιπής κουλτούρα και όχι
ικανοποιητικό
επίπεδο
συνεργασίας ανάμεσα σε
Δημόσιες
Υπηρεσίες
Απασχόλησης (ΔΥΑ) και φορείς
δύναται να συνεισφέρουν στην
προώθηση της απασχόλησης
3. Μη ενεργοποίηση του
συστήματος
πιστοποίησης
προσόντων
4.
Διαφαινόμενη
λόγω
θεσμικού
πλαισίου
ΕΣΠΑ
αδυναμία
συνέχισης
χρηματοδότησης
παρεμβάσεων ΕΚΤ για την
ενίσχυση της απασχόλησης και
της κοινωνικής ενσωμάτωσης
στις Περιφέρειας στόχου 2
(Στερεά Ελλάδα, Νότιοι Αιγαίο)
παρά
τα
εντεινόμενα
φαινόμενα ανεργίας σε αυτές
5. Απουσία ολοκληρωμένου
μηχανισμού παρακολούθησης
και αξιολόγησης των τάσεων
στην αγορά εργασίας
6.
Μη
ολοκληρωμένος
χαρακτήρας
συνεχιζόμενης

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

1

3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

3

ΣΠ 8

ΣΠ 9

1

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

9

1

2

Συνολική
αντιμετώπιση

30,0%

2

3

1

8
26,7%

3

3

10,0%
30

1

1

2

6,7%
3
3
3

10,0%
3

10,0%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ MEIOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Μειονεκτήματα / Απειλές
επαγγελματικής
κατάρτισης
χωρίς επαρκή στόχευση
7. Έλλειψη αποτελεσματικού
πλαισίου σχεδιασμού και
ελέγχου
των
δράσεων
ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης
καθώς
και
αδυναμία
παρακολούθησης
της
προστιθέμενης
αξίας
αυτών
8.
Περιορισμένη
αποτελεσματικότητα
του
πλαισίου υποστήριξης της
πρόσβασης στην απασχόληση
για
μεγάλες
ομάδες
πληθυσμού, όπως οι γυναίκες,
οι νέοι και οι ειδικές ομάδες
πληθυσμού
10.
Απώλεια
θέσεων
εργασίας
λόγω
της
αναδιάρθρωσης
του
παραγωγικού τομέα
11.
Ελλιπής αξιοποίηση
δυνατοτήτων
νέων,
περισσότερο
ευέλικτων,
μορφών εργασίας
12.
Υψηλό
ποσοστό
μακροχρόνια ανέργων
13.
Κίνδυνος φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού
14. Αδήλωτη εργασία

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

2
2

6,7%

1

2

3
10,0%

1

2

3
10,0%

1

1
3,3%

2

2
2
3

2

1

4

13,3%

5

16,7%
10,0%

3

Σελ. 328 από 361

Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ MEIOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

ΑΠΕΙΛΕΣ

Μειονεκτήματα / Απειλές
15.
Πολύ χαμηλό ποσοστό
συμμετοχής στα προγράμματα
κατάρτισης και δια βίου
μάθησης
1. Συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση και εντεινόμενη αύξηση
της ανεργίας
2.
Εντεινόμενοι
κίνδυνοι
παύσης
δραστηριότητας
επιχειρήσεων και απώλειας
θέσεων
εργασίας
σε
συνάρτηση με τις αδυναμίες
του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την στήριξη
της επιχειρηματικότητας
3. Διαπιστωμένη αυξανόμενη
ένταση
(ποσοτικά
και
ποιοτικά) του φαινομένου της
φτώχειας σε διαπεριφερειακό
επίπεδο
4. Γεωγραφικές και κλαδικές
μειώσεις της απασχόλησης
που
χρήζουν
άμεσης
παρέμβασης
6. Μη έγκαιρη προσαρμογή
του ανθρώπινου δυναμικού
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της αγοράς
8. Συνέχιση και ενδυνάμωση
των διαρθρωτικών μεταβολών
της οικονομίας και δημιουργία
θυλάκων ανεργίας

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

2
6,7%

2

2

2

2

6

2

20,0%

4
13,3%

3

3
10,0%
1

1
3,3%

3

3

6
20,0%
1

1

1

3
10,0%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ MEIOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Μειονεκτήματα / Απειλές
9.
Ενδεχόμενη
απώλεια
θέσεων
εργασίας
βραχυπρόθεσμα
και
μεσοπρόθεσμα
λόγω
της
μετάβασης στην κοινωνία της
γνώσης
10.
Ενίσχυση
των
ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων
11.
Αδυναμία
αποτελεσματικής υλοποίησης
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
σε περιφερειακό επίπεδο
12.
Δημογραφικές
ανακατατάξεις - γήρανση του
πληθυσμού,
μετακίνηση
πληθυσμών
παράνομη
μετανάστευση,
κοινωνικές
μεταβολές
16.
Εντεινόμενος αριθμός
εργαζομένων και ανέργων με
απώλεια
ασφαλιστικού
δικαιώματος για τους ίδιους
και τα προστατευόμενα μέλη
των οικογενειών τους
Συμβολή προς
Μέγιστη συμβολή
Συνολική συμβολή

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

2
6,7%
1

1

2

1

6,7%

1
3,3%

1

1

3

5
16,7%

1

1
3,3%

16

9

14

4

13
19
4
1
1
4
75
21,3% 12,0% 18,7% 5,3% 17,3% 25,3% 5,3% 1,3% 1,3% 5,3%
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ανάγκη 1: Στοχευμένα προγράμματα
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης,
κυρίως στην κατεύθυνση των πολιτικών
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
Ανάγκη
2:
Εφαρμογή
στοχευμένων
προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, για την πρόσβαση στην
απασχόληση ομάδων του πληθυσμού που
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη
υποστήριξη στους ωφελούμενους.
Ανάγκη 3: Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των
θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας,
ιδίως με την ανάπτυξη συμπράξεων του
ΟΑΕΔ με άλλους φορείς (πχ ΟΤΑ, ιδιωτικούς
φορείς,
κοινωνικούς
εταίρους,
Πανεπιστήμια, ΜΚΟ) στη δυνατότητα
βελτιωμένης και στοχευμένης σχεδίασης
παρεμβάσεων
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης.
Ανάγκη 4: Αντιμετώπιση του αυξημένου
ποσοστού και του κινδύνου φτώχειας με την
υλοποίηση δράσεων δικτύωσης υπέρ της
κοινωνικής συνοχής σε περιφερειακό
επίπεδο με την συνδρομή όλων των τοπικών
φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας
Ανάγκη 5: Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του Εργατικού Δυναμικού.
Ανάγκη 6: Στοχευμένες δράσεις για την
αύξηση της προσαρμοστικότητας των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των

ΣΠ 1

ΣΠ 2

2

ΣΠ 3

ΣΠ 5

ΣΠ 6

3

2

2

2

2

1

1

3

1

1

3

ΣΠ 4

2

2

2

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

2

Αντιμετώπιση
από:

1

2

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

11

36,7%

11

36,7%

5

3

2

ΣΠ 7

30

16,7%

4

13,3%

4

13,3%

6

20,0%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
επιχειρηματιών, με σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους και τη διατήρηση
της απασχόλησης
Ανάγκη 7: Ενδυνάμωση της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού και καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας.
Ανάγκη 8: Η κατάρτιση ως κύρια ενεργητική
πολιτική
για
την
προώθηση
στην
απασχόληση. Εξειδικεύοντας σε
Ανάγκη 8.1: Επαναπροσδιορισμό των
διαδικασιών εφαρμογής της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης με βάση της
χρήση της επιταγής κατάρτισης τόσο σε
ανέργους όσο και σε εργαζομένους.
Ανάγκη 8.2: Ενίσχυση της δια βίου μάθησης
και αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε
ενέργειες δια βίου μάθησης
Ανάγκη 9: Ενίσχυση του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας.
Ανάγκη 10: Αντιμετώπιση του υψηλού
κόστους
και
της
χαμηλής
αποτελεσματικότητας
του
συστήματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ανάγκη 11: Συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων στην υλοποίηση των πολιτικών
απασχόλησης, προσαρμοστικότητας και
κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των
ικανοτήτων
και
των
από
κοινού
δράσεων/capacity building and joint
actions).
Ανάγκη 12: Συνέχιση των δράσεων για την
ενσωμάτωση του φύλου και ειδικών μέτρων

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

3

2

2

1

2

3

1

3

1

2

ΣΠ 9

1

1

3

3

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

4

13,3%

6

20,0%

0

0,0%

0

0,0%

4

13,3%

3

10,0%

7

23,3%

4

13,3%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
για τη βελτίωση της πρόσβασης στην
απασχόληση την αύξηση της διαρκούς
συμμετοχής και εξέλιξης των γυναικών στην
απασχόληση και μείωση του διαχωρισμού
με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας,
όπως η ενθάρρυνση της επαγγελματικής
δραστηριότητας των γυναικών βάσει της
εναρμόνισης
οικογενειακής
–
επαγγελματικής ζωής και της αποδέσμευσής
τους από τη φροντίδα παιδιών και
εξαρτώμενων ατόμων -προώθηση βιώσιμου
συστήματος εναρμόνισης.
Ανάγκη 13: Προώθηση των τοπικών
πρωτοβουλιών
απασχόλησης
για
μειονεκτούντα άτομα με ευαισθητοποίηση
και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και
επιχειρήσεων, με σκοπό την αποδοχή της
ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και την
καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά
την πρόσβαση και την εξέλιξη στην αγορά
εργασίας
Συμβολή προς

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

2

ΣΠ 6

ΣΠ 7

1

11

8

15

3

24,4%

17,
8%

33,
3%

6,7%

Μέγιστη συμβολή
Συνολική συμβολή

ΣΠ 5

12
9
45
26,7 20,
%
0%

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

Αντιμετώπιση
από:

5

4

5

3

4

8,9
%

11,
1%

6,7%

8,9%

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

16,7%
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Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013
Στρατηγικός Στόχος

1: Ποιοτική
αναβάθμιση και
προσαρμογή του
ανθρώπινου
δυναμικού και των
επιχειρήσεων

Γενικός Στόχος /
Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας

Ειδικοί στόχοι

Γενικός Στόχος 1 /
Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 2, Άξονες
Προτεραιότητας 2.1, 2.2
και 2.3: «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού
και των Επιχειρήσεων»

Γενικός Στόχος 2 /
Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 3, Άξονες
Προτεραιότητας 3.1, 3.2,
3.3: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση».

Γενικός Στόχος 3 /
Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 4, Άξονες
Προτεραιότητας 4.1, 4.2,
4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση
του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε
μια κοινωνία ίσων
Γενικός Στόχος 4 / 3.5.
2: Καταπολέμηση
Θεματικός Άξονας
των διακρίσεων
και του κοινωνικού Προτεραιότητας 5, Άξονες
Προτεραιότητας 5.1, 5.2,
αποκλεισμού
5.3: «Εδραίωση της
μεταρρύθμισης στον
Τομέα της Ψυχικής Υγείας.
Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας του
πληθυσμού»

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους
εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους
για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της
συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.
Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής
σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως
στις ΜΜΕ.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους
σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από κοινωνικοοικονομικούς
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων,
των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών
οργανώσεων.
Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και
τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών.
Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων
από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται
περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά
εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων
δράσεων.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών
απασχόλησης.
Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με
πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,
μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ.)
Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την
ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας
Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
ολοκλήρωση και εδραίωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης σύμφωνα με τον Εθνικό σχεδιασμό και το
Σχέδιο Δράσης του επικαιροποιημένου Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Υπουργείου Υγείας.
Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και βελτίωση της υγείας
του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών
νοσηρότητας και θνησιμότητας, της προαγωγής της
υγείας και της ενημέρωσης του πληθυσμού με έμφαση
στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
Συμβολή προς

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

1

3

3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

7
23,3%

1

3

3

7
23,3%

1

2

2

5
16,7%

2

2

2

2

1

3

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

9

30,0%

10

33,3%

10

33,3%

6
30

2

3

1

2

1

2

1

3

1

1

11

2

20,0%
36,7%

8
26,7%

3

3

3

2

5

10,0%
16,7%

0
0,0%

0
0,0%
0
10

8

18

8

13

23,8%

19,0%

42,9%

19,0%

31,0%

13

2

5

3

1

31,0%

4,8%

11,9%

7,1%

2,4%

0,0%

42

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

ΣΠ 6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
17) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν
στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής.
18) Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον
κύκλο ζωής.
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.
20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της
απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς
εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών
εταίρων.
22) Να εξασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του κόστους της εργασίας και οι
μηχανισμοί καθορισμού των μισθών ευνοούν την απασχόληση.
23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο
24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.
Συμβολή προς

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

2

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

1

1

2
3
13
54,2%

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

1
1

2

3

1

1

2

2

1
2

1

1

10

33,3%

41,7%

14

46,7%

7

23,3%

16

53,3%

5

6

20,8%

24
25,0%

25,0%

1
4,2%

2
8,3%

30

20,0%

7

23,3%

3

3

10,0%

4

13,3%

5

16,7%

1

6

Μέγιστη
Συνολική
αντιμετώπισ
αντιμετώπιση
η από

2

2
8

Αντιμετώπιση
από:

6

Μέγιστη συμβολή
Συνολική συμβολή

ΣΠ 7

9
37,5%

2

62
8,3%

258,3%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ"ΈΥΡΩΠΗ 2020"
ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

2

1

2

2

2

3

1

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

2

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

Απασχόληση
Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
Περιβάλλον
Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%, στη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%

17
0

Επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ

Συμβολή προς
Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

0,0%
30

Ε&Α/Καινοτομία

Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός
Mείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

56,7%

1

1

2

1

3

3

2

4

3

5

2

1

0

0,0%

11

36,7%

5
1
1
2
2
12
25,0% 16,7% 33,3% 25,0% 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 16,7% 16,7%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010 και 2020"
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010 και 2020"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ
Στρατηγικό Στόχος 2: Διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήματα
Εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον
ευρύτερο κόσμο
Συμβολή προς

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

3

1

2

ΣΠ 4

ΣΠ 5

%

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

20,0%
30

2

1

2

1
3

1

5

1

2

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5

16,7%

1

3,3%

4

13,3%

7

23,3%

9
33,3%

3

11,1%

55,6%

11,1%

1

2

1

2

2

22,2%

2

2

1

2

5

4

6

2

2

6

30

5
1

2

0

2

2

0

0

41,7%

33,3%

50,0%

8,3%

16,7%

0,0%

16,7%

16,7%

0,0%

0,0%

20,0%

16,7%

12

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

ΣΠ 7

6

Μέγιστη συμβολή προς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2020
Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της διά
βίου μάθησης και της κινητικότητας
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
Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας
καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος,
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Συμβολή προς

ΣΠ 6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

1

1

2

2

3

2

2

3

2

2

1

2

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
3.1 Προσέλκυση και διατήρηση µεγαλύτερου αριθµού προσώπων στην αγορά
εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.
3.2 Βελτίωση της ικανότητας προσαρµογής των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας.
3.3 Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης
της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης
3.4 ∆ιοικητικές ικανότητες

2

5

5

8

1
2
4

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

33,3%

33,3%

2

2
2

3.5 Προστασία της υγείας των εργαζομένων
Συμβολή προς

13

53,3%

26,7%

4

2
15
26,7%
13,3%

1
2
13,3%

1
6,7%

2
13,3%

11

43,3%
30

36,7%

5

16,7%

4
2

13,3%
6,7%

2
13,3%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2011-2014
ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2011-2014
Απασχόληση
Απασχόληση του 70% της ηλικιακής κατηγορίας
20-64 ετών

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

2

1

2

2

2

3

1

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

2

2

Περιβάλλον
Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο
ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%, στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%

Αντιμετώπιση
από:

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

17

56,7%

0

0,0%
30

Ε&Α/Καινοτομία
Επένδυση του 2% του ΑΕΠ της ΕΕ

0

0,0%

13

43,3%

Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός
Mείωση τουλάχιστον κατά 450.000 των ατόμων
που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε
κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Συμβολή προς
Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

1

1

2

3

3

3

2

4

5

5

2

1

5
1
1
2
2
12
25,0% 16,7% 33,3% 41,7% 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 16,7% 16,7%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
1: Αύξηση της
εξωστρέφειας
και των
εισροών Ξένων
Άμεσων
Επενδύσεων.
1. Επένδυση στον
παραγωγικό
τομέα της
οικονομίας

Γενικός στόχος
2: Ανάπτυξη
της
επιχειρηματικό
τητας και η
αύξηση της
παραγωγικότητ
ας.

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στοχευμένη
προσέλκυση
επενδυτών
Βελτίωση της
εξωστρέφειας του
ελληνικού
παραγωγικού
συστήματος
Αξιοποίηση του
πλεονεκτήματος της
χώρας ως πύλης
πρόσβασης στην
ευρύτερη περιοχή
της νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Εδραίωση της
χώρας ως διεθνές
επιχειρηματικό και
οικονομικό κέντρο.
Τόνωση της
προδιάθεσης για
επιχειρηματικότητα
Μετατόπιση από
την
επιχειρηματικότητα
ανάγκης στην
εταιρική
επιχειρηματικότητα
υψηλών
δυνατοτήτων

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%

0
1

1

6,7%
2

0,0%
0

30
0,0%

0
1

3,3%

1

0,0%
0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
3:
Διαφοροποίησ
η του
τουριστικού
προϊόντος της
χώρας.

2. Κοινωνία της
Γνώσης και
Καινοτομία

Γενικός στόχος
4: Βελτίωση
της ποιότητας
και της
έντασης των
επενδύσεων
στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για
την
αναβάθμιση
του ελληνικού

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στήριξη της
καινοτομικής
επιχειρηματικότητα
ς σε τομείς με
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
Προώθηση της
επιχειρηματικής
διάστασης στην
προστασία και
διαχείριση του
περιβάλλοντος
Εμπλουτισμός του
τουριστικού
προϊόντος της
χώρας
Προβολή του
τουριστικού
προϊόντος της
χώρας
Επένδυση στο
μέλλον, προώθηση
των
μεταρρυθμίσεων
στο εκπαιδευτικό
σύστημα και
βελτίωση της
πρόσβασης και του
επιπέδου των
βασικών δεξιοτήτων
όλων.

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

1

3,3%
1

1

3,3%
1
1

3,3%
1
0,0%
0

1

1

6,7%

2
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
εκπαιδευτικού
συστήματος

Γενικός στόχος
5: Ενίσχυση της
Έρευνας,
Τεχνολογίας
και η
προώθηση της
Καινοτομίας σε
όλους τους
κλάδους ως
βασικό

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

2

1

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ενίσχυση της δια
βίου μάθησης.
Αντιμετώπιση της
πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου με την
καταπολέμηση της
σχολικής αποτυχίας
και διαρροής και
την ανάπτυξη της
διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και της
ενισχυτικής
διδασκαλίας.
Βελτίωση της
ποιότητας και της
ελκυστικότητας της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Παραγωγή νέας
γνώσης σε τομείς
προτεραιότητας,
που ενδιαφέρουν
τον παραγωγικό
ιστό της χώρας και
υπηρετούν
ασκούμενες
πολιτικές σε
διάφορους τομείς

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

3

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

10,0%

1

3,3%

1

2

2

2

20,0%
6

1

1

6,7%

2
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
παράγοντα
αναδιάρθρωση
ς της ελληνικής
οικονομίας και
μετάβασης
στην οικονομία
της γνώσης.

Γενικός στόχος
6: Η ψηφιακή
σύγκλιση της
χώρας με την
ενσωμάτωση
και τη
συστηματική

ΣΠ 1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μετατροπή της
γνώσης σε
καινοτομικά
προϊόντα,
διαδικασίες και
υπηρεσίες και στην
υποβοήθηση της
μεταφοράς
τεχνολογίας τεχνογνωσίας προς
τις επιχειρήσεις και
ειδικότερα τις ΜΜΕ
Προώθηση της
εξωστρέφειας μέσω
της ευρωπαϊκής και
διεθνούς
συνεργασίας στον
τομέα της ΕΤΑ
Οριζόντια δράση
για το ανθρώπινο
δυναμικό στον
τομέα της έρευνας,
της τεχνολογίας και
της καινοτομίας
Βελτίωση της
παραγωγικότητας
μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ
Βελτίωση της
ποιότητας ζωής με
τη χρήση των ΤΠΕ.

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%

0

0,0%
0

0,0%
0
0,0%
0
0,0%

0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

χρήση των
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στους
τομείς
κοινωνικής και
οικονομικής
δραστηριοποίη
σης.

3. Απασχόληση
και κοινωνική
συνοχή

Γενικός στόχος
7: Ενίσχυση της
προσαρμοστικ
ότητας των
εργαζόμενων
και των
επιχειρήσεων

Εφαρμογή του
Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης της
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης με την
Απασχόληση
(ΕΣΣΕΕΚΑ).
Βελτίωση της
ποιότητας και της
παραγωγικότητας
της εργασίας.
Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητα
ς των επιχειρήσεων,
η οποία συνδέεται
με τη διττή
προσέγγιση
ενίσχυσης της
απασχόλησης

3

3

20,0%
6

2

1

2

1

20,0%
6

2

2

2

20,0%
6
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
8: Διευκόλυνση
της πρόσβασης
στην
απασχόληση.

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

1

2

ΣΠ 7

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(αυτο-απασχόληση
και ξεκίνημα νέων
ΜΜΕ-ΠΜΕ) και
στήριξης της
ανάπτυξης και
ΜΜΕ.
Διεύρυνση,
αναδιοργάνωση και
βελτίωση της
αποτελεσματικότητ
ας των ενεργητικών
πολιτικών στην
αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της
απασχόλησης των
γυναικών και
προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης
και εξέλιξής τους
στην αγορά
εργασίας.
Ενίσχυση της
απασχόλησης των
νέων.
Ενεργοποίηση
τουλάχιστον 25%
των
μακροπρόθεσμα
ανέργων και μείωση
των εισροών στην
μακροχρόνια

3

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

20,0%
6

3

1

1

1

20,0%
6

3

3

1

1

5

1

16,7%

13,3%
4
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ανεργία, με την
προσφορά
ευκαιριών
συμμετοχής σε
ενεργητικές
πολιτικές
απασχόλησης, πριν
τη συμπλήρωση 12
μηνών ανεργίας.
Αύξηση των
δημιουργούμενων
βιώσιμων
επιχειρήσεων από
αυτοαπασχολούμεν
ους, ιδιαίτερα νέους
ανέργους.
Εκσυγχρονισμός και
αναβάθμιση των
δομών και των
συστημάτων της
αγοράς εργασίας
για την
εξυπηρέτηση του
πολίτη.
Καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας
και της μη
καταγεγραμμένης
ανεργίας.
Εφαρμογή
ολοκληρωμένης

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

2

6,7%
2

1

2

2

1

20,0%
6

3

10,0%
3
0,0%

0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
9: Προώθηση
της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης.

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
πολιτικής για την
ενεργό γήρανση του
εργατικού
δυναμικού.
Συστηματική
καταγραφή και
πρόβλεψη των
αλλαγών που
επέρχονται στις
τοπικές αγορές
εργασίας εξαιτίας
της παραγωγικής
αναδιάρθρωσης της
οικονομικής
δραστηριότητας,
Ενσωμάτωση των
αρχών της Κ.Π.
EQUAL στην
αναπτυξιακή
πολιτική.
Πρόληψη και
αντιμετώπιση του
κοινωνικού
αποκλεισμού
Ευπαθών
Κοινωνικών
Ομάδων (ΕΚΟ).
Διευκόλυνση της
πρόσβασης και
ενσωμάτωσης στο
εκπαιδευτικό

3

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

1

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

13,3%

4
2

6,7%
2

2

3

2

2

30,0%
9

2

6,7%
2
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
σύστημα ευπαθών
ομάδων του
πληθυσμού.
Προώθηση
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
κοινωνικής και
επαγγελματικής
ένταξης σε τοπικό
επίπεδο, με τη
συμμετοχή των
τοπικών
κοινοτήτων, των
επιχειρήσεων, ΜΚΟ,
κοινωνικών και
οικονομικών
φορέων.
Ανάπτυξη της
Κοινωνικής
Οικονομίας και της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων.
Στοχευμένες
παρεμβάσεις για τη
στήριξη ατόμων που
χρήζουν βοήθειας
Ενίσχυση των
μηχανισμών για το
συντονισμό,

1

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

2

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

10,0%

3

3

1

13,3%
4

2

2

1

16,7%
5

3

2

5

16,7%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
παρακολούθηση,
αξιολόγηση των
πολιτικών
κοινωνικής ένταξης
και κοινωνικής
προστασίας και
διασφάλιση της
συμπληρωματικότητ
ας με τις αμιγώς
εθνικές πολιτικές,
μέσω του Εθνικού
Συμβουλίου
Κοινωνικής
Προστασίας και
προώθηση του
κοινωνικού
διαλόγου.
Βελτίωση της
αποτελεσματικότητ
ας των κοινωνικών
μεταβιβάσεων και
της σύνδεσής τους
με την απασχόληση,
με προσανατολισμό
τους στην ανάληψη
εργασίας ή
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Οριζόντια
εφαρμογή της
διάστασης της

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

3

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

10,0%

3
2

2

2

6

20,0%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
10: Θεμελίωση
ενός
αποδοτικού
και οικονομικά
βιώσιμου
συστήματος
Υγείας, που θα
προσφέρει
ποιοτικές και
εξατομικευμέν
ες υπηρεσίες
στους πολίτες
και θα εστιάζει
στη συνεχή
βελτίωση των
υπηρεσιών
πρόληψης και

ΣΠ 1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης και
της ισότητας
ευκαιριών (Social
Inclusion
Mainstreaming) σε
όλες τις πτυχές της
αναπτυξιακής
πολιτικής, με την
ενεργό συμμετοχή
δημοσίων φορέων,
κοινωνικών εταίρων
και ΜΚΟ.
Ανάπτυξη του
δικτύου της
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
και της Δημόσιας
Υγείας.
Βελτίωση της
ανταποκρισιμότητα
ς της
Δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας
και της ποιότητας
των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Προώθηση της
Πληροφορικής
Τεχνολογίας και των
e-υπηρεσιών υγείας

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%
0

0,0%
0
0,0%
0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
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
προτεραιότητε
ς (ανάπτυξη –
απασχόληση –

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
και κοινωνικής
αλληλεγγύης Ολοκλήρωση της
πολιτικής
εισαγωγής
ψηφιακής
τεχνολογίας.
Μεταρρύθμιση
στην ψυχική υγεία
και ανάπτυξη
πολιτικών
επανένταξης.
Λήψη
εξειδικευμένων στοχευμένων
μέτρων αρωγής των
γυναικών («θετικές
δράσεις»).

Αποτελεσματικότερ
η προσαρμογή της
διάστασης του
φύλου στις
τομεακές και
περιφερειακές
πολιτικές όλων των
προτεραιοτήτων του
ΕΣΠΑ (gender
mainstreaming).

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%
0

2

2

13,3%
4

1

3,3%

1
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

κοινωνική
συνοχή).

4. Θεσμικό
περιβάλλον

5. Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και
των Περιφερειών
ως τόπο
επενδύσεων,
εργασίας και
διαβίωσης.

Γενικός στόχος
12: Η βελτίωση
της ποιότητας
των δημόσιων
πολιτικών και η
αποτελεσματικ
ή εφαρμογή
τους για την
αναβάθμιση
της ποιότητας
ζωής των
πολιτών και τη
διευκόλυνση
της
επιχειρηματική
ς δράσης.

Γενικός στόχος
13: Η ανάπτυξη
και ο
εκσυγχρονισμό
ς των φυσικών
υποδομών και
των συναφών

Βελτίωση της
ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών
και την ενίσχυση της
ανοιχτής διοίκησης
Εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου
ρύθμισης της
δημόσιας δράσης
και των δομών και
διαδικασιών
λειτουργίας των
δημοσίων
υπηρεσιών
Ανάπτυξη του
ανθρώπινου
δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης
Δημιουργία
μηχανισμών
υποστήριξης της
εφαρμογής.
Αντιμετώπιση των
ασυνεχειών στα
διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών
Ανάπτυξη
συνδυασμένων
μεταφορών και την

2

2

2

20,0%
6

1

1

1

2

1

20,0%

6
2

1

10,0%
3
3

10,0%
3
0,0%
0
0,0%

0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
υπηρεσιών του
συστήματος
μεταφορών της
χώρας.

Γενικός στόχος
14: Ο ασφαλής
ενεργειακός
εφοδιασμός
της χώρας με
γνώμονα την
αειφορία
Γενικός στόχος
15: Η αειφόρος
διαχείριση του
Περιβάλλοντος

ΣΠ 1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ενίσχυση της
διατροπικότητας
του συστήματος
μεταφορών
Σύνδεση των
περιοχών της χώρας
με τα διευρωπαϊκά
δίκτυα μεταφορών
Ανάπτυξη και
επέκταση των
αστικών μεταφορών
Αναβάθμιση
υποδομών
Προώθηση
θεσμικών και
οργανωτικών
παρεμβάσεων
Ολοκλήρωση και
τον εκσυγχρονισμό
του ηλεκτρικού
δικτύου της χώρας
Μείωση της
εξάρτησης της
χώρας από το
πετρέλαιο με τρόπο
φιλικό προς το
περιβάλλον
Ορθολογική
διαχείριση των
εδαφικών
συστημάτων

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%
0
0,0%

0

0,0%

0

0,0%
0
0,0%
0

0,0%
0
0,0%
0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος
16: Η άσκηση
αποτελεσματικ
ής
περιβαλλοντικ
ής πολιτικής

Γενικός στόχος
17: Ανάδειξη
του Πολιτισμού

ΣΠ 1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διαχείριση των
Υδατικών Πόρων και
την προστασία του
θαλάσσιου
περιβάλλοντος
Εξασφάλιση και
διατήρηση της
ποιότητας του
ατμοσφαιρικού και
του ακουστικού
περιβάλλοντος
Αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής
Διαχείριση
κινδύνου
Αειφόρο διαχείριση
φυσικού
περιβάλλοντος
Βελτίωση του
σχεδιασμού και της
εφαρμογής της
περιβαλλοντικής
πολιτικής
Ενεργοποίηση της
κοινωνίας των
πολιτών στα θέματα
περιβαλλοντικής
προστασίας
Ενίσχυση των
πολιτιστικών
υποδομών της

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 5

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

0,0%
0

0,0%
0
0

0,0%

0

0,0%
0,0%

0

0,0%
0
0,0%
0
0,0%

0
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΠ 1

ΣΠ 2

ΣΠ 3

ΣΠ 4

ΣΠ 6

ΣΠ 7

ΣΠ 8

ΣΠ 9

ΣΠ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ως ζωτικού
χώρας και
παράγοντα της
Τόνωση της
οικονομικής
ζήτησης στον τομέα
ανάπτυξης της
του Πολιτισμού
χώρας
Συμβολή προς

Αντιμετώ
πιση από:

Μέγιστη
αντιμετώπι
ση από

Συνολική
αντιμετώπι
ση

1

3,3%
1

17

9

35

9

8,2
%

4,3
%

16,9
%

4,3
%

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

ΣΠ 5

32

15

207
15,5 7,2
%
%

6

8

3

3

2,9
%

3,9
%

1,4
%

1,4%
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Ε.Π. Έκθεση παρουσίασης βασικών συμπερασμάτων
ex post αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων
ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 20072013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 1 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠ 1

Κατηγορίες ενεργειών

Δημιουργία δικτύου φορέων και
επιστημονικής επιτροπής
Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών
δεδομένων με χρήση δεικτών και στόχο
τον προσδιορισμό της κλαδικής,
επαγγελματικής και εκπαιδευτικής
διάρθρωσης της απασχόλησης και της
ανεργίας
Ανάλυση των πρωτογενών και
δευτερογενών δεδομένων που
αφορούν το θέμα των δεξιοτήτων
Συλλογή-επεξεργασία πρωτογενών
δεδομένων από τους κοινωνικούς
εταίρους
Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από
τις περιφέρειες
Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης
εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό
και εκπαιδευτικό επίπεδο
Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών
Βάση δεδομένων Συστήματος
Διάγνωσης Αναγκών
Σύνθεση των αποτελεσμάτων του
Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών

Καταγραφή
αναντιστοιχιών
προσφοράς και
ζήτησης
επαγγελμάτων,
προσόντων και
δεξιοτήτων

Μεσοπρόθεσμη
διάγνωση
αναντιστοιχιών
προσφοράς και
ζήτησης
επαγγελμάτων,
προσόντων και
δεξιοτήτων

3

20,0%

3

3

20,0%

3

3

20,0%

3

3

3

3

20,0%

6

40,0%

3

3

15

20,0%

3

3

6

40,0%

3

2

5

33,3%

9

60,0%

2

13,3%

3

2

2

2

15

17

2
7

2

2

30,0%

34,0%

14,0%

4,0%

4,0%

50

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

Συνολική
αντιμετώπιση

3

Δράσεις αξιολόγησης
Συμβολή προς

Συνεισφορά στον
Συνεισφορά στην
Συνεισφορά στον
ορθολογικό
ορθολογικό
ορθολογικό
Μέγιστη
σχεδιασμό πολιτικών
Αντιμετώπιση
προσανατολισμό του
προσανατολισμό των
αντιμετώπιση
και προγραμμάτων
από
εργατικού δυναμικού
επιχειρήσεων αναφορικά με
από
εκπαίδευσης,
στην αγορά εργασίας
την αγορά εργασίας μέσα
κατάρτισης και
μέσα από την παραγωγή
από την παραγωγή και
ενίσχυσης της
και ανάλυση δεδομένων
ανάλυση δεδομένων
καινοτομίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠ 2
Κατηγορίες έργων

Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκό
Νομοθετικό και Κανονιστικό
πλαίσιο

Επαγγελματική ανέλιξη μέσω του εμπλουτισμού
των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού και της πιστοποίησης των γνώσεων
αυτών

Σχεδιασμός και εισαγωγή
μεταρρυθμίσεων στα συστήματα
επαγγελματικής κατάρτισης

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

Ι. Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Καθορισμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης & εφαρμογής
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήματος
αντιστοίχησης προσόντων

3

3

33,3%

3

3

33,3%

ΙΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών
ΜΤΕ & ΑΜ
Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων
του Τομέα Πιστοποίησης Εκροών ΜΤΕ & ΑΜ
Πληροφοριακή Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος
Πιστοποίησης Εκροών
Δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής για το Νέο Σύστημα
Πιστοποίησης Εκροών
Υποστήριξη της Εφαρμογής του νέου Συστήματος
Πιστοποίησης Εκροών – Υλοποίηση Συστήματος Κινήτρων
Αναμόρφωση των υφιστάμενων Σχημάτων Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εφαρμογή τους

2

3

2

7

77,8%

2

3

2

7

77,8%

2

3

2

7

77,8%

1

3

1

5

2

3

2

7

77,8%

1

3

2

6

66,7%

2

3
3

3
5

33,3%
55,6%

3

3

6

66,7%

3
26

3
23

6

66,7%

9

55,6%

ΙΙ. Πιστοποίηση Εισροών
Σύστημα Πιστοποίησης Δομών ΔΒΜ
Σύστημα
Πιστοποίησης
Επαγγελματικών
V.
Αναμόρφωση
Προγραμμάτων
ΑρχικήςΠεριγραμμάτων
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Αναμόρφωση και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών
της ΑΕΚ
Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής &
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα
πιστωτικών μονάδων
Συμβολή προς

16

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

44,4%

36
72,2%

63,9%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 3 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠ 3
Αύξηση της ικανότητας του
Οργανισμού να σχεδιάζει και να
υλοποιεί αποτελεσματικότερες
πολιτικές καταπολέμησης της
ανεργίας.

Διεύρυνση του φάσματος των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς το
εργατικό δυναμικό της χώρας (ανέργους
και εργαζόμενους) και βελτίωση της
ποιότητά τους.

Αύξηση της εσωτερικής απόδοσης του
ΟΑΕΔ, αξιοποιώντας καλύτερα το
προσωπικό του και τις νέες τεχνολογίες
και εφαρμόζοντας νέους τρόπους
οργάνωσης και διοίκησης.

Ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΑΕΔ στο
πεδίο της υλοποίησης πολιτικών
απασχόλησης και της ρύθμισης της
αγοράς εργασίας.

Βελτίωση του τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ,
ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

2

1

3

1

1

8

53,3%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

2

3

3

3

3

14

93,3%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

2

3

1

2

9

Κατηγορίες έργων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΑΕΔ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Συμβολή προς

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

60,0%
15

1

1

3

5

33,3%

2

1

2

2

2

9

60,0%

3

2

2

3

2

12

80,0%

11

9

10

13

61,1%

50,0%

14
18
77,8%

55,6%

72,2%

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

Αντιμετώπιση
από
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 4 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠ 4

Κατηγορίες έργων

Έργο 1: «Θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος
για την Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και
Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
Έργο 2: «Αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων
ελέγχου»
Έργο 3: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ»
Έργο 4: «Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του στελεχιακού
δυναμικού του ΣΕΠΕ»
Έργο 5: «Ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του ΣΕΠΕ
για την πρόληψη της παραβατικότητας επιχειρήσεων και
εργαζομένων»
Συμβολή προς

Μετάπτωση από την
Απλούστευση των
Βελτίωση της
χειρόγραφη στην
διαδικασιών γνωστοποίησης
ικανότητας των
ηλεκτρονική υποβολή μεταβολών προσωπικού των
ελεγκτικών
και διαχείριση της
εργοδοτών, με βάση τα
μηχανισμών
πληροφορίας
οριζόμενα στο Ν. 3655/2008

3

3

3
3

9

3

Αντιμετώπιση
από

3

3

9

3

3

6

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

Συνολική
αντιμετώπιση

75,0%
50,0%
12

3

3

6

50,0%

3

3

6

50,0%

3

3

6

50,0%

15

15

100,0%

100,0%

15

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

Μείωση της
αδήλωτης
εργασίας

60,0%

20,0%
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ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 5 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΟΙ ΣΠ 6

Κατηγορίες Έργων

Έργο 1 : Διαμόρφωση, διαβούλευση και
θεσμοθέτηση του κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου ενίσχυσης της λειτουργίας των
Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Έργο 2 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία οργάνων
και μηχανισμού παρακολούθησης της
Κοινωνικής Οικονομίας
Έργο 3 : Θεσμοθέτηση και λειτουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων
Έργο 4: Εκπόνηση και Εφαρμογή Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του θεσμού
της Κοινωνικής Οικονομίας / Κοινωνικών
Επιχειρήσεων
Έργο 5 : Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων
ενίσχυσης της οργάνωσης και λειτουργίας
κοινωνικών επιχειρήσεων
Έργο 6: Ανάπτυξη / ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας
Συμβολή προς

Διαμόρφωση κατάλληλου
θεσμικού και χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος για την ενίσχυση
της λειτουργίας των κοινωνικών
επιχειρήσεων

Ενίσχυση της οργάνωσης και
Ανάπτυξη ενός θεσμοθετημένου Προώθηση του θεσμού της
λειτουργίας των κοινωνικών
Κατάρτιση ανθρώπινου
μηχανισμού καταγραφής,
κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρήσεων, μέσω του
δυναμικού που
Αντιμετώπιση
παρακολούθησης και
των κοινωνικών
σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης δραστηριοποιείται στον
από
υποστήριξης στο σχεδιασμό
επιχειρήσεων για τις
μηχανισμών και εργαλείων
τομέα της Κοινωνικής
πολιτικών σε τοπικό,
δυνατότητες απασχόλησης
τεχνοκρατικής υποστήριξης τόσο σε
Οικονομίας και
περιφερειακό και εθνικό
και κοινωνικής ένταξης στην
εθνικό όσο και σε περιφερειακό
Επιχειρηματικότητας
επίπεδο.
τοπική οικονομία
επίπεδο

3

3

3

3

3

Συνολική
αντιμετώπιση

6

40,0%

80,0%

3

3

12

3

3

9

60,0%
15

3

9

6

50,0%

33,3%

Μέγιστη συμβολή προς
Συνολική συμβολή

Μέγιστη
αντιμετώπιση
από

3

3

3

3

3

3

18
18
100,0%

12

3

66,7%

16,7%

6

40,0%

6

40,0%

9

60,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16
ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΠ 7 ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠ 7
Κατηγορίες Ενεργειών

Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις
Προφίλ δικαιούχου, προϋποθέσεις πλήρωσης του κινδύνου και πακέτο
παροχών
Τρόπος χρηματοδότησης των παροχών καθώς και κατάρτισης
προϋπολογισμού και παρακολούθησης του
Μηχανισμός χορήγησης των παροχών

Κατοχύρωση του δικαιώματος των
Μέγιστη
Θεσμοθέτηση της εξάρτησης των συνταξιούχων Εισαγωγή ενός συστήματος πρωτοβάθμιας
Αντιμετώπιση
Συνολική
ασφαλισμένων / συνταξιούχων στη
αντιμετώπιση
ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος που θα
κοινωνικής φροντίδας για την δημόσια κάλυψη
από
αντιμετώπιση
λήψη υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι
από
καλύπτεται υποχρεωτικά από τους Φορείς
των ηλικιωμένων / αναπήρων που αδυνατούν
που εξασφαλίζουν την παραμονή τους
Κοινωνικής Ασφάλισης.
να ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα
στην κοινότητα

3

3

3

3

9

100%

3

6

67%

3
3

3
3

Τυποποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας.
Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των παροχών
Διάχυση και δημοσιότητα του νέου συστήματος
Συμβολή προς

3
12

6

3
12

57,1%

21
28,6%

57,1%

Μέγιστη συμβολή προς
%

6
0
0
6

9
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33%
67%
0%
0%
67%

