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1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη
της περιόδου προγραµµατισµού
1.1.
1.1.1.

Ανάλυση του τοµέα της εκπαίδευσης
Η δοµή του Εκπαιδευτικού Συστήµατος της Ελλάδας

Το ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα διαρθρώνεται σε τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης:
- Την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,
- Τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση,
- Την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση το εκπαιδευτικό
σύστηµα υποστηρίζεται από φορείς που παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης των
ενηλίκων, δηµιουργώντας έτσι ένα πλέγµα εκπαίδευσης – κατάρτισης για κάθε ηλικιακή
οµάδα του πληθυσµού.

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελείται από την Προσχολική Εκπαίδευση, ήτοι το
Νηπιαγωγείο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό και το ∆ηµοτικό Σχολείο, το οποίο
αποτελεί την υποχρεωτική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Τα περισσότερα νηπιαγωγεία είναι
κρατικά, αλλά υπάρχουν και ορισµένα ιδιωτικά. Λειτουργούν τα κοινά και τα ολοήµερα
νηπιαγωγεία, καθώς και τα νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής. Το ολοήµερο σχολείο, το οποίο
εντάσσεται στο επίσηµο εκπαιδευτικό µας σύστηµα από το 1997, εξυπηρετεί κοινωνικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες και προωθεί τη δηµιουργική απασχόληση, µέσω του
διευρυµένου ωραρίου του. Η ηλικία εξόδου από το Νηπιαγωγείο είναι τα 6 έτη, όπου
ξεκινά η φοίτηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο, η οποία είναι υποχρεωτική. Τα δηµοτικά είναι
δηµόσια ή ιδιωτικά. Ανάλογα µε το πρόγραµµα τους τα δηµόσια σχολεία διακρίνονται σε
κοινά ή ολοήµερα, πειραµατικά, διαπολιτισµικά και ειδικής αγωγής.
Η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύκλους:
- Την υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, που παρέχεται από το Γυµνάσιο και
- Τη µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από το Ενιαίο
Λύκειο, τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)
Το Γυµνάσιο καλύπτει τα τρία τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Υπάρχουν δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια. Συγκεκριµένα, τα δηµόσια Γυµνάσια είναι
γενικής κατεύθυνσης, ηµερήσια ή εσπερινά (στα οποία φοιτούν εργαζόµενοι νέοι άνω των
14 ετών). Λειτουργούν, επίσης, διαπολιτισµικά γυµνάσια (µε ειδικό αναλυτικό πρόγραµµα
για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών των επαναπατριζόµενων ελλήνων και των
αλλοδαπών), µουσικά γυµνάσια, πειραµατικά γυµνάσια, γυµνάσια µε τµήµατα αθλητικής
διευκόλυνσης, γυµνάσια ειδικής αγωγής και εκκλησιαστικά γυµνάσια. Η Ενισχυτική
∆ιδασκαλία πραγµατοποιείται και στο Γυµνάσιο, για τους µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες και τους αλλοδαπούς. Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου λαµβάνουν Απολυτήριο
Τίτλο, ο οποίος τους δίνει αυτόµατα τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Β’
κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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Τα ενιαία λύκεια µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτικά, ηµερήσια ή εσπερινά. Η φοίτηση
στο ενιαίο λύκειο είναι τριετής, ενώ όταν λειτουργεί ως εσπερινό η φοίτηση γίνεται
τετραετής. Τα ηµερήσια ενιαία λύκεια µπορεί να είναι γενικής κατεύθυνσης, λύκεια µε
τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης, µουσικά λύκεια, πειραµατικά λύκεια, διαπολιτισµικά
λύκεια, λύκεια ειδικής αγωγής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Μετά την υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µέχρι σήµερα λειτουργούσαν τα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, τα οποία σύµφωνα µε τον Ν. 3475/2006
µετεξελίχθηκαν σε Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελµατικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ), που αποτελούν εναλλακτική δυνατότητα συνέχισης σπουδών (δεύτερος κύκλος
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) µε στόχο το συνδυασµό της γενικής παιδείας µε την
εξειδικευµένη τεχνική και επαγγελµατική γνώση µε σκοπό την ταχύτερη ένταξη των
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ανώτατη Εκπαίδευση
Στην Ελλάδα, µε βάση το Ν. 2916/2001, η Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίζεται σε
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήµια, και σε Ανώτατη
Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδηµαϊκό έτος 1997/98 θεσµοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.).
Η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική
κατάρτιση του µελλοντικού επιστηµονικού δυναµικού της χώρας. Στην Πανεπιστηµιακή
Εκπαίδευση ανήκουν τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 21 Πανεπιστήµια, σε
διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία αποτελούνται από 63 Σχολές, οι οποίες µε τη σειρά
τους διαιρούνται σε 258 Τµήµατα και αυτά σε αντίστοιχους Τοµείς (ΕΣΥΕ, 2005/06).
Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συµβάλει στην αναπτυξιακή
διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήµης και της εφαρµοσµένης έρευνας. Η
εκπαίδευση είναι προσανατολισµένη στην αφοµοίωση και µεταφορά των δεδοµένων της
επιστήµης στην παραγωγή. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι. σε σύγκριση µε αυτές στα Πανεπιστήµια
έχουν περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 15 Τ.Ε.Ι.(ΕΣΥΕ,
2005/06), τα οποία αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον Σχολές, που περιλαµβάνουν
δύο ή περισσότερα Τµήµατα (συνολικά 230, ΕΣΥΕ, 2005/06). Τα Τ.Ε.Ι. λειτουργούν σε
διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ µερικά έχουν και ανεξάρτητα παραρτήµατα, δηλαδή
ανεξάρτητα Τµήµατα σε άλλη πόλη. Στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπάγεται και
η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία
αντικατέστησε πρόσφατα (Ν. 3027/2002) τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Στην ΑΣΠΑΙΤΕ ανήκει το Γενικό Τµήµα
Παιδαγωγικών Μαθηµάτων (ΓΤΠΜ), το οποίο πήρε τη θέση της Παιδαγωγικής Τεχνικής
Σχολής (ΠΑΤΕΣ) και καλύπτει µεγάλο µέρος της παιδαγωγικής επιµόρφωσης των
υποψηφίων εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ε.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π) αποτελεί τη βάση της ανοικτής και εξ
αποστάσεως παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος του Ε.Α.Π. είναι να προσφέρει
περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σ' ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και ηλικιακών
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οµάδων, µε βάση την αντίληψη ότι η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων σε όλη τη διάρκεια
της ζωής τους.
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο γενικός στόχος των Προγραµµάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε µεταπτυχιακό
επίπεδο, µε σκοπό την παροχή ειδίκευσης σε διάφορα γνωστικά πεδία. Στα µεταπτυχιακά
προγράµµατα µπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. µε
προϋποθέσεις. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται µε τη διαδικασία της επιλογής ή των
εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). Επίσης, προϋπόθεση αποτελεί η γνώση µιας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας (συνήθως της αγγλικής). Η χρονική διάρκειά τους δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δύο ηµερολογιακά έτη.
Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών. Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην
απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Ο γενικός στόχος των σπουδών απόκτησης
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η εξειδίκευση σε στρατηγικής σηµασίας γνωστικές
περιοχές και η εµβάθυνση και ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε διάφορες επιστηµονικές
περιοχές, µε αποτέλεσµα τη σύγχρονη ενδυνάµωση του επιστηµονικού ιστού της χώρας.
Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε όσα Πανεπιστήµια λειτουργούν
οργανωµένα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
σε τµήµατα των Πανεπιστηµίων, που δε λειτουργούν οργανωµένα Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα
από αίτηση του υποψηφίου. Υπάρχουν, δε, ορισµένα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων (π.χ.
Πολυτεχνείο), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης µόνο διδακτορικού
διπλώµατος. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα τµήµατα αυτά καθορίζονται από τα ίδια τα
Τµήµατα.
Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα. Παράλληλα µε την εκπαίδευση, τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας αποτελούν τον σηµαντικότερο φορέα υλοποίησης των
δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) της χώρας. Συγκεκριµένα, το
2003 η Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ)
απετέλεσε στο 0,63% του ΑΕΠ από την οποία το 46,72% πραγµατοποιήθηκε στα
ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε στην Αττική (43,66% του
συνόλου), στην Κεντρική Μακεδονία (18,8% του συνόλου), την ∆υτική Ελλάδα (11,9%
του συνόλου) και Κρήτη (8% του συνόλου).

Ανώτερη Βαθµίδα Εκπαίδευσης
Στην Ανώτερη Βαθµίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές, που παρέχουν
επαγγελµατική ειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς που αφορούν στη θρησκεία, στην
τέχνη, στον τουρισµό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δηµόσια τάξη. Πιο συγκεκριµένα,
στις σχολές αυτές περιλαµβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδηµίες
Εµπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και ∆ραµατικής Τέχνης, οι Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωµατικών του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ)
Βάσει του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε
είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής, καθώς και η εξασφάλιση
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στους καταρτιζόµενους των ανάλογων προσόντων µέσω της παροχής επιστηµονικών,
τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και της καλλιέργειας των αντίστοιχων
δεξιοτήτων, για την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση της
προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Στα Ι.Ε.Κ.
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελµατικών Λυκείων ΕΠ.ΑΛ (πρώην
Τ.Ε.Ε.).
Η κατάρτιση για τους κατόχους Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου διαρκεί 4 εξάµηνα. Κάθε
έτος κατάρτισης αποτελείται από δυο αυτοτελή εξάµηνα κατάρτισης (14 πλήρεις
εβδοµάδες κατάρτισης ανά εξάµηνο). Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου (ή Τ.Ε.Λ.)
φοιτούν στα Ι.Ε.Κ. απευθείας στο 3ο εξάµηνο στην αντίστοιχη ειδικότητα (συνολική
διάρκεια φοίτησης 1 έτους), ή επιλέγουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα των Ι.Ε.Κ.,
φοιτώντας κανονικά 4 εξάµηνα. Οι παραπάνω σπουδαστές µε την αποφοίτησή τους είναι
κάτοχοι διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Σε ορισµένα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν Τµήµατα συγκεκριµένων ειδικοτήτων, που
δέχονται και αποφοίτους Γυµνασίου, ηλικίας άνω των 18, οι οποίοι φοιτούν µέχρι 2
εξάµηνα και λαµβάνουν δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Επιπέδου 1. Η παροχή
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης γίνεται µέσω δικτύου δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ

∆ια βίου Εκπαίδευση
Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή
ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Στην Ελλάδα η δια
βίου µάθηση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα κατέχει
την τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ευρώπης των 25, ως προς τη συµµετοχή των
πολιτών ηλικίας 25-64 ετών σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης, αντανακλώντας την
ύπαρξη περιορισµένων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και την
ασύµµετρη κατανοµή αντίστοιχων ευκαιριών για τις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες.
Στην Ελλάδα, η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι ο επιτελικός φορέας στον τοµέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων, που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες, που αφορούν στη διά βίου
µάθηση.
Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Γ.Γ.Ε.Ε.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνική και Επιστηµονική υποστήριξη των
προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου
µάθηση (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/2-5-2001/ν.2909). Εκτός από το Ι.∆.ΕΚ.Ε, φορείς υλοποίησης
προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε είναι και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης
(ΝΕΛΕ) και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Το Ι.∆.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται τα κάτωθι προγράµµατα που του έχουν ανατεθεί από τη
Γ.Γ.Ε.Ε.:
1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
2. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.)
3. Συµβουλευτική Γονέων (Σ.Γ.)
4. Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, κ.α
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Αναφορικά µε την προσπάθεια ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο 2000-2006 καταγράφονται θετικές ενέργειες, όπως:

- η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής

-

-

1.1.2.

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΣΕΕΚΑ) µε την Απασχόληση καθώς και η
καθιέρωση θεσµικού πλαισίου για τη ∆ια Βίου Μάθηση (Ν.3369/2005), µε στόχο τη
συστηµατοποίηση της παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης στο σύνολο του
φάσµατος των εµπλεκοµένων φορέων.
ο σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών πιστοποίησης δοµών, εκπαιδευτών,
συστηµάτων συνεχούς ελέγχου, παρακολούθησης πιστοποιηµένων φορέων,
προγραµµάτων δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων - δεξιοτήτων – ικανοτήτων, δηµιουργίας
επαγγελµατικών περιγραµµάτων κ.α.
η ανάπτυξη των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ) και η λειτουργία
προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης στην ανώτατη εκπαίδευση και η λειτουργία
προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης από τους λοιπούς φορείς δια βίου
εκπαίδευσης. Η παραπάνω εξέλιξη ήταν αποτέλεσµα της δηµοσίευσης του
Ν.3369/2005 «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις» µε τον
οποίο ρυθµίζονται ζητήµατα της δια βίου µάθησης και της σύστασης και
λειτουργίας των Ι∆ΒΕ.

Στατιστικά Στοιχεία ανά Βαθµίδα εκπαίδευσης

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), εφέτος (περίοδος 20052006) σε όλες της σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
φοιτούν 1.476.409 µαθητές, ενώ πέρυσι φοίτησαν 1.495.230 µαθητές (µείωση σχεδόν
1,3%). Αντιθέτως, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1,9% (από 145.287 πέρυσι σε
148.052 φέτος) µε αποτέλεσµα ο λόγος των µαθητών ανά εκπαιδευτικό να συρρικνώνεται
ανά βαθµίδα εκπαίδευσης. Αναφορικά µε τις υποδοµές στην πρωτοβάθµια και την
δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρατηρείται µικρή µείωση των σχολικών µονάδων κατά 0,4
(από 15.492 πέρυσι σε 15.436 φέτος). Η συνολική µείωση των σχολικών µονάδων είναι
απόρροια της συρρίκνωσης των δηµοσίων δηµοτικών σχολείων κατά 2,2%.

Πίνακας 1-1: Σχολικές Μονάδες, Μαθητές και διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - δηµόσιας και ιδιωτικής – κατά τα σχολικά έτη 2004/05 και
2005/06.
Μαθητές

Σχολικές Μονάδες

∆ιδακτικό Προσωπικό
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2004-05

2005-06

Μεταβ.
%

788.006

783.086

∆ηµόσια

738.689

Ιδιωτικά
% Ιδιωτικών
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200405

200506

-0,6

11.586

11.468

735.552

-0,4

11.093

49.317

47.534

-3,6

6,3

6,1

Νηπιαγωγεία

141.501

143.401

∆ηµόσια

136.960

139.065

1,5

5.600

5.597

-0,1

11.026

11.215

1,7

Ιδιωτικά

4.541

4.336

-4,5

116

118

1,7

250

246

-1,6

Πρωτοβάθµια
εκπαίδευση

1,3

200405

200506

-1,0

67.915

69.837

2,8

10.970

-1,1

64.385

66.304

3,0

1,0

0,1

493

498

4,3

4,3

5.716

5.715

Μεταβ.
%

0,0

Μεταβ.
%

3.530

3.533

5,2

5,1

11.276

11.461

1,6

% Ιδιωτικών

3,2

3,0

2,0

2,1

2,2

2,1

∆ηµοτικά

646.505

639.685

-1,1

5.870

5.753

-2,0

56.639

58.376

3,1

∆ηµόσια

601.729

596.487

-0,9

5.493

5.373

-2,2

53.359

55.089

3,2

Ιδιωτικά

44.776

43.198

-3,5

0,8

0,2

% Ιδιωτικών

6,9

6,8

707.224

693.323

Γυµνάσια

335.548

334.359

∆ηµόσια

317.392

316.699

-0,2

1.819

1.851

1,8

35.416

35.933

1,5

Ιδιωτικά

18.156

17.660

-2,7

114

118

3,5

1.744

1.746

0,1

% Ιδιωτικών

5,4

5,3

5,9

6,0

4,7

4,6

Ενιαία Λύκεια

238.384

235.528

-1,2

1.313

1.339

2,0

23.454

24.470

4,3

∆ηµόσια

221.782

219.962

-0,8

1.199

1.227

2,3

21.720

22.764

4,8

Ιδιωτικά

17.202

15.566

-9,5

-1,8

-1,6

% Ιδιωτικών

7,2

6,6

111.267

101.907

∆ηµόσια

107.573

Ιδιωτικά
% Ιδιωτικών

∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση

ΤΕΕ
(υπ.παιδείας)

377

380

6,4

6,6

-2,0

3.906

3.968

-0,4

1.933

1.969

114

112

8,7

8,4

-8,4

520

519

98.717

-8,2

461

3.694

3.190

-13,6

3,3

3,1

3.280

3.287

5,8

5,6

1,6

77.372

78.215

1,1

1,9

37.160

37.679

1,4

1.734

1.706

7,4

7,0

-0,2

15.316

14.702

-4,0

467

1,3

14.980

14.193

-5,3

59

52

-11,9

336

509

51,5

11,3

10,0

2,2

3,5

Πηγή: ΕΣΥΕ (Στοιχεία Έναρξης)

Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο (2005-2006) ισχύουν τα εξής:

Προσχολική Αγωγή (Νηπιαγωγεία)
Αναφορικά µε τον αριθµό των σχολικών µονάδων νηπιαγωγείων, όπως παραθέτει ο
Πίνακας 1-1, παρατηρείται σχετική σταθερότητα των ιδιωτικών και των δηµοσίων
σχολικών µονάδων. Συγκεκριµένα, την περίοδο 2005-2006 σε σχέση µε την περίοδο
2004-2005, οι σχολικές µονάδες του δηµοσίου τοµέα είναι µειωµένες κατά 1 (0,1%), ενώ
του ιδιωτικού τοµέα είναι αυξηµένες κατά 2 (1,7%). Στην Ελλάδα, ο αριθµός των
µαθητών προσχολικής αγωγής διαχρονικά βαίνει µειούµενος. Παρόλο αυτά, σε σχέση µε
την περίοδο 2004-2005 τα δηµόσια νηπιαγωγεία είχαν αύξηση συµµετοχών κατά 1,5%,
ενώ τα ιδιωτικά είχαν σηµαντική µείωση κατά 4,5%.
Αναφορικά, µε το ανθρώπινο δυναµικό της προσχολικής αγωγής, ο αριθµός των
νηπιαγωγών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση στον δηµόσιο τοµέα, και διαχρονική µείωση
στον ιδιωτικό τοµέα. Σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (2004-2005), οι νηπιαγωγοί
του δηµοσίου εµφανίζονται αυξηµένοι κατά 1,7%, ενώ του ιδιωτικού τοµέα µειωµένοι
κατά 1,6%.
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 1-1 προκύπτει ότι ο αριθµός µαθητών ανά σχολική µονάδα
δηµόσιου τοµέα είναι 24,8 (2005-2006), ενώ για τον ιδιωτικό τοµέα η αναλογία είναι
υψηλότερη (36,7 µαθητές ανά σχολική µονάδα). Σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005 η
βελτίωση της αναλογίας στον ιδιωτικό τοµέα (από 39,1 σε 36,7) είναι περισσότερο
αποτέλεσµα της συρρίκνωσης του αριθµού των µαθητών και λιγότερο της ενίσχυσης των
σχολικών υποδοµών. Επιπρόσθετα, σε κάθε νηπιαγωγό αντιστοιχούν περίπου 12,5
µαθητές, µε την αναλογία στην περίπτωση των δηµόσιων νηπιαγωγείων να είναι 12,4,
ενώ του ιδιωτικού τοµέα 17,6.

∆ηµοτικό
Ο αριθµός των δηµόσιων δηµοτικών σχολικών µονάδων εµφανίζει µια πτωτική πορεία
µετά το 2000, ενώ οι αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές µονάδες παρέµειναν σχετικά
σταθερές. Συγκεκριµένα, την περίοδο 2005-2006 σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005, οι
σχολικές µονάδες του δηµοσίου τοµέα είναι µειωµένες κατά 2,2%, ενώ του ιδιωτικού
ενισχύθηκαν κατά 0,8%.
Κατά µέσο όρο το 93% του συνόλου των µαθητών φοιτά σε δηµόσια δηµοτικά σχολεία. Ο
αριθµός των µαθητών των δηµοτικών σχολείων βαίνει διαχρονικά µειούµενος κυρίως
λόγω της πληθυσµιακής συρρίκνωσης. Συγκεκριµένα, σε σχέση µε την περίοδο 20042005 τα ιδιωτικά και τα δηµόσια νηπιαγωγεία εµφανίζουν µείωση µαθητών κατά 3,5% και
0,9% αντίστοιχα. Από την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 1-1 προκύπτει ότι κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2005-2006 αντιστοιχούσαν περίπου 111 µαθητές σε κάθε
σχολική µονάδα του δηµοτικού. Η αναλογία µαθητών ανά σχολική µονάδα είναι
µεγαλύτερη στον ιδιωτικό τοµέα, όπου σε κάθε σχολική µονάδα αντιστοιχούν 114
µαθητές.
Αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία εµφανίζεται
αυξητική τάση, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εξέλιξη του αριθµού των µαθητών και
των σχολικών µονάδων. Αντίθετα, ο αριθµός των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τοµέα,
αυξοµειώνεται ακολουθώντας τις αυξοµειώσεις των µαθητών (κατά κανόνα). Αυτό
οφείλεται στο καθεστώς που υπάρχει στο δηµόσιο τοµέα, ενώ στον ιδιωτικό
προσλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε σχολικής χρονιάς. Σε
κάθε περίπτωση, η ποσοστιαία αύξηση των εκπαιδευτικών του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, από την περίοδο 2004-2005 έως την περίοδο 2005-2006, είναι 3,2% και 0,2%
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, για την περίοδο 2005-2006 η αναλογία µαθητών ανά
εκπαιδευτικό δηµοτικής εκπαίδευσης είναι 11 έναντι 11,4 της προηγούµενης περιόδου. Η
αναλογία αυτή είναι ευνοϊκότερη στα σχολεία δηµόσιου χαρακτήρα. Η αναλογία στην
περίπτωση των δηµόσιων δηµοτικών είναι 10,8 ενώ του ιδιωτικού τοµέα 13,1.

Πρώτος κύκλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια)
Ο συνολικός αριθµός των γυµνασίων (ιδιωτικά και δηµόσια, ηµερήσια και νυκτερινά) για
την περίοδο 2005-2006 είναι 1.969 (αύξηση κατά 1,9% σε σχέση µε την προηγούµενη
περίοδο). Ειδικότερα για τον δηµόσιο τοµέα, σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005, οι
δηµόσιες σχολικές µονάδες γυµνασίου είναι αυξηµένες κατά 1,8%, ενώ η αντίστοιχη
αύξηση για τις σχολικές µονάδες του ιδιωτικού τοµέα είναι πολύ µεγαλύτερη 3,5%.
Οι συνολικές συµµετοχές µαθητών στο σύνολο των γυµνασίων για την ίδια περίοδο είναι
334.359, µειωµένες κατά 0,4% σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005. Περίπου το 95%
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των µαθητών φοιτούν σε δηµόσια γυµνάσια. Την περίοδο 2005-2006 ο αριθµός των
µαθητών των δηµόσιων γυµνασίων υπολογίζεται στους 316.669, δηλαδή µειωµένος κατά
0,2% σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ενώ των ιδιωτικών ο αριθµός (17.660)
εµφανίζεται µειωµένος κατά 2,7%.
Αντίθετα µε τις συµµετοχές των µαθητών, ο αριθµός των εκπαιδευτικών αυξάνεται.
Συγκεκριµένα, η αύξηση του διδακτικού προσωπικού των γυµνασίων, σε σχέση µε την
περίοδο 2004-2005, είναι της τάξεως του 1,1%. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια της
συνεχούς ενίσχυσης του διδακτικού προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα (αύξηση 1,5%) και
πολύ λιγότερο της ενίσχυσης στον ιδιωτικό τοµέα (αύξηση 0,1%).
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η αναλογία των µαθητών ανά εκπαιδευτικό στα
γυµνάσια είναι 8,9 έναντι 9,1 την προηγούµενη περίοδο (2004-2005), µε την αναλογία
να µην διαφοροποιείται µεταξύ των ιδιωτικών και των δηµόσιων γυµνασίων.

∆εύτερος κύκλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ενιαία Λύκεια – ΤΕΕ Υπ. Παιδείας)
Για την περίοδο 2005-2006, ο συνολικός αριθµός των σχολικών µονάδων Ενιαίων
Λυκείων (ιδιωτικά και δηµόσια, ηµερήσια και νυκτερινά) είναι 1.339. Αντίστοιχα, οι
σχολικές µονάδες των ΤΕΕ του Υπ. Παιδείας είναι 519. Όσον αφορά τα Ενιαία Λύκεια, σε
σχέση µε την περίοδο 2004-2005 (Πίνακας 1-1), παρατηρείται αύξηση του αριθµού των
σχολικών µονάδων των Ενιαίων Λυκείων κατά 2%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα της
αύξησης των δηµοσίων ενιαίων λυκείων (από 1.199 έγιναν 1.227), καθώς τα ιδιωτικά
ενιαία λύκεια µειώθηκαν (από 114 έγιναν 112). Η κατάσταση στα ΤΕΕ είναι ανάλογη,
καθώς σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005 τα ∆ηµόσια ΤΕΕ παρουσιάζουν αύξηση
(1,3%), ενώ τα Ιδιωτικά ΤΕΕ έχουν µειωθεί αισθητά (11,3%).
Όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 1-1 ο αριθµός των µαθητών, που πηγαίνουν στον δεύτερο
κύκλο σπουδών, µειώθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Συγκεκριµένα, ο
αριθµός των µαθητών στα ενιαία λύκεια µειώθηκε κατά 1,4%, ενώ ο αριθµός των
µαθητών που φοιτούν σε ΤΕΕ, µειώθηκε κατά 8,4%. Η µείωση των Ενιαίων Λυκείων και
των ΤΕΕ οφείλεται κυρίως στις ιδιωτικές σχολικές µονάδες, που µειώνονται πολύ
περισσότερο σε σχέση µε τις δηµόσιες.
Αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό των σχολικών µονάδων, σε σχέση µε την περίοδο
2004-2005, παρατηρείται ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού των Ενιαίων Λυκείων
κατά 4,3%, ενώ στα ΤΕΕ το διδακτικό προσωπικό µειώνεται κατά 4%. Η ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναµικού στα ενιαία λύκεια, σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005, είναι
αποτέλεσµα ενίσχυσης του προσωπικού των δηµοσίων Ενιαίων Λυκείων και όχι των
ιδιωτικών. Η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού των Ενιαίων Λυκείων σε συνάρτηση µε
την µείωση των µαθητών έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της αναλογίας µαθητών ανά
εκπαιδευτικό από 10,2 πέρυσι σε 9,6 (2005-2006).

Ανώτατη Εκπαίδευση
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
Στα Πανεπιστήµια εγγράφηκαν για το 2005-2006 171.967 φοιτητές (εκ των οποίων το
59,5% είναι γυναίκες). Οι φοιτητές, οι οποίοι τελείωσαν τα κανονικά εξάµηνα, αλλά
οφείλουν µαθήµατα, ανέρχονται σε 151.635.
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Ο αριθµός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι 21, εκ των οποίων τα 2 είναι
πολυτεχνεία. Από το σύνολο των ιδρυµάτων, στον Ν. Αττικής λειτουργούν 8 ΑΕΙ
(38,1%). Στα 21 ιδρύµατα κατανέµονται οι συνολικά 63 σχολές και τα 258 Τµήµατα
αυτών (12 Σχολές και 75 Τµήµατα στον Ν. Αττικής). Οι Σχολές σε σχέση µε την περίοδο
2004-2005 είναι µειωµένες κατά µία, ενώ ο αριθµός των τµηµάτων αυξήθηκε κατά 8
(3,2%).
Το διδακτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανέρχεται σε 11.575
(το τακτικό διδακτικό προσωπικό καλύπτει το 71,1%) και σε σχέση µε την περίοδο 20042005 είναι αυξηµένο κατά 7%. Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα είναι 14,8.
2004/05

2005/06

Αρ. Ιδρυµάτων

21

21

Αρ. Σχολών

64

63

Αρ. Τµηµάτων

250

258

Αρ. Φοιτητών

171.458

171.967

Αρ. Μεταπτυχιακών Φοιτητών

21.651

23.830

Αρ. ∆ιδακτορικών Φοιτητών

15.264

19.100

Αρ. ∆ιδακτικού Προσωπικού

10.814

11.575

Αρ. Τακτικού ∆ιδακτικού Προσωπικού

7.562

8.237

Πηγή: ΕΣΥΕ (Στοιχεία Έναρξης)

Ανώτατη Τεχνολογική εκπαίδευση (ΑΤΕΙ)
Στα Ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα εγγράφηκαν στα χειµερινά εξάµηνα για
το 2005-2006 142.114 φοιτητές (εκ των οποίων το 50% είναι γυναίκες). Ο αριθµός των
φοιτητών είναι αυξηµένος κατά 1,9% σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005.
Ο αριθµός των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι 15. Από το
σύνολο των ιδρυµάτων, στον Ν. Αττικής λειτουργούν 2 ΑΤΕΙ. Στα 15 ιδρύµατα
κατανέµονται οι συνολικά 75 σχολές και τα 230 Τµήµατα αυτών (15 Σχολές και 60
Τµήµατα στον Ν. Αττικής). Οι Σχολές σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005 είναι
αυξηµένες κατά 2, ενώ ο αριθµός των τµηµάτων αυξήθηκε κατά 5 (2,2%).
Το διδακτικό προσωπικό των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
ανέρχεται σε 11.557 και σε σχέση µε την περίοδο 2004-2005 είναι µειωµένο κατά 3,6%.
Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα είναι 12,3.
2004/05

2005/06

Αρ. Ιδρυµάτων

15

15

Αρ. Σχολών

73

75

Αρ. Τµηµάτων

225

230

Αρ. Φοιτητών

139.506

142.114

Αρ. ∆ιδακτικού Προσωπικού

11.984

11.557

Πηγή: ΕΣΥΕ (Στοιχεία Έναρξης)

Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα
Στη συνέχεια δίνεται µια συνοπτική εικόνα των φορέων εκτέλεσης και χρηµατοδότησης
της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, καθώς και της απασχόλησης των ερευνητών
ανά τοµέα δραστηριότητας, από την οποία προκύπτει ο κυρίαρχος ρόλος των Ιδρυµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εθνικό ερευνητικό µας σύστηµα.
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Φορέας Εκτέλεσης Ερευνητικής ∆ραστηριότητας

% της ΑΕ∆ΕΤΑ

∆ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα

20,29

Επιχειρήσεις

32,06

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

46,72

Οργανισµοί Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

0,93

Τοµέας Χρηµατοδότησης Ερευνητικής ∆ραστηριότητας

% της ΑΕ∆ΕΤΑ

∆ηµόσιο

48,97

Επιχειρήσεις

28,23

Πηγές του Εξωτερικού (Κυρίως Ε.Ε.)

21,58

Οργανισµοί Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

1,22

Πηγή: Γραφείο Τεκµηρίωσης ΓΓΕΤ.
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Εκπαίδευση

26,4
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Eπιχειρήσεις

Ερευνητικά Κέντρα
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Σχήµα 1-1: Απασχόληση ερευνητών ανά τοµέα δραστηριότητας (σε Ισοδύναµα Πλήρους
Απασχόλησης)

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΙΕΚ)
Η Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση καλύπτεται από 117 δηµόσια ΙΕΚ, που καλύπτουν
περίπου 15.000 σπουδαστές, ενώ παρόµοια είναι και η κατανοµή σπουδαστών στα
ιδιωτικά ΙΕΚ (ΟΕΕΚ, 2005Α).
Το σύνολο των σπουδαστών δηµοσίων Ι.Ε.Κ. στο χρονικό διάστηµα 2001Β – 2005Α
παρουσιάζει µέση ετήσια µείωση 8%. Η µεγαλύτερη µείωση σπουδαστών παρατηρείται
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002 και είναι της τάξης του 16% (4.380 σπουδαστές) καθώς
και το πρώτο εξάµηνο του 2005 και είναι της τάξης του 14% (2.179 σπουδαστές).
Ακολουθεί το πρώτο εξάµηνο του 2004 µε πτώση 9,7% (1.939 σπουδαστές) και το α΄
εξάµηνο του 2003 µε ποσοστό 8% (1.820 σπουδαστές). Συνολικά από την περίοδο 2001Β
η µείωση του αριθµού των καταρτιζόµενων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. ξεπερνά το 44%.
Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή, τα Ι.Ε.Κ. διακρίνονται σε 13 περιφέρειες. Μεγάλη
συγκέντρωση σπουδαστικού δυναµικού παρουσιάζουν τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. στην Αττική
(43,7% - 2005Α) και στην Κεντρική Μακεδονία (21% - 2005Α). Ακολουθούν τα δηµόσια
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Ι.Ε.Κ. στην περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας, Κρήτης και Θεσσαλίας µε 5% το καθένα
(2005Α). Στις υπόλοιπες περιοχές το σπουδαστικό δυναµικό κυµαίνεται σε ποσοστά 1% 3,5% περίπου.
Το σπουδαστικό δυναµικό των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. παρουσιάζει αντίστοιχη πορεία και κατά τα
προηγούµενα εξάµηνα. Ως εκ τούτου ο βαθµός γεωγραφικής συγκέντρωσης στα µεγάλα
αστικά κέντρα είναι εντονότερος όσον αφορά το σπουδαστικό δυναµικό των δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. (Αττική και Κεντρική Μακεδονία).

∆ια βίου Εκπαίδευση
1. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.)
Κοινός στόχος όλων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της
απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρµογής νέων ανθρώπων, ανειδίκευτων, που δεν
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούµενα από την
αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες. Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 43 Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).

2. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
Σκοπός των προγραµµάτων που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. είναι η απόκτηση νέων βασικών
δεξιοτήτων, αλλά και η αναβάθµιση και επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών, ώστε να
εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και ένταξης των
εκπαιδευοµένων στην αγορά εργασίας, µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και
διαµόρφωση στάσης ενεργού πολίτη µέσα από την απόκτηση και αναβάθµιση βασικών
κοινωνικών δεξιοτήτων. Εκτός από τα γενικά προγράµµατα, που προσφέρονται συνολικά
σε όλα τα Κ.Ε.Ε., υπάρχουν και ειδικά προγράµµατα που προσφέρονται σε κάθε Κ.Ε.Ε.
Την στιγµή αυτή λειτουργούν 56 Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ολοκληρωθεί 3.657
προγράµµατα, ενώ οι εκπαιδευόµενοι, που έχουν συµπληρώσει αίτηση εγγραφής στα ΚΕΕ,
ανέρχονται σε 67.467. Μέσω των δοµών και των στελεχών των ΚΕΕ υλοποιούνται και
προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µεταναστών.

3. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)
Στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων εφαρµόζονται προγράµµατα του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου µε σκοπό την προσφορά δυνατότητας σπουδών σε οµάδες πληθυσµού που
δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυµούν να ενισχύσουν
τα προσόντα τους σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία. Τα προσφερόµενα προγράµµατα
σπουδών στο ΕΑΠ είναι 30.

4. Ινστιτούτα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ)
Στο πλαίσιο της συστηµατοποίησης της ∆ια Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το Ν.3369/2005,
δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο και
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει Ινστιτούτο ∆ια Βίου
Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης.
Στη ∆ια Βίου Εκπαίδευση περιλαµβάνονται και προγράµµατα Συµβουλευτικής Γονέων
(Σ.Γ.), Εθελοντισµού (Προστατεύω τον εαυτό µου και τους άλλους), Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού (Μελίνα), Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεταναστών κ.α, τα οποία δεν αναλύονται
στην παρούσα ενότητα.
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Χωρική – Περιφερειακή διάσταση της εκπαίδευσης

Γεωγραφική αναφορά
Η επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή για το νέο ΕΠ είναι το σύνολο της επικράτειας µε την
στρατηγική στόχευση του Προγράµµατος να διακρίνεται στις τρείς κατηγορίες
περιφερειών (αµιγούς στόχου 1, phasing out, phasing in), ενώ οι προβλεπόµενοι στόχοι
και οι παρεµβάσεις δεν εµφανίζουν χωρική διάσταση (σύνολο επικράτειας), δηλαδή ανά
κατηγορία περιφερειών είναι ίδιοι. Η προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της
Καινοτοµίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιόδου
2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση καλούνται να
διαδραµατίσουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της απασχόλησης και στην
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας. Προς τούτο το ΕΠ «Εκπαίδευση
και ∆ια βίου Μάθηση» περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν τις Περιφέρειες που
εµπίπτουν και στους δύο Στόχους, δηλαδή τον Στόχο 1 της «Σύγκλισης και τον Στόχο 2
της «Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης».
Το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση είναι ένα από τα 3 Τοµεακά ΕΠ Στόχου 1
«Σύγκλισης» και Στόχου 2 «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης» (multiobjective programmes).
Οι επιλέξιµες κατηγορίες περιφερειών, στον Στόχο 1 είναι: 8 Αµιγούς Στόχου 1 &
3 Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) και στον Στόχο 2 είναι 2 Σταδιακής Εισόδου
(Phasing In).
Στόχος 1
Κατηγορία
Περιφερειών

Κατηγορία Επιλέξιµων Περιφερειών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Phasing Out)

Περιφέρειες
Αν. Μακεδονίας & Θράκης,
Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου
Αιγαίου, Κρήτης
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Αττικής

Στόχος 2
Κατηγορία
Περιφερειών

Κατηγορία Επιλέξιµων Περιφερειών

Περιφέρειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (Phasing in)

Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χωρική διάσταση Εκπαίδευσης
Ο τοµέας της εκπαίδευσης αφορά το σύνολο της Χώρας, αφού σηµεία παρέµβασης του
αποτελούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας, τόσο κατά την προηγούµενη, όσο και κατά την
νέα προγραµµατική περίοδο. Σηµαντικό κριτήριο αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των
διαφόρων περιοχών της χώρας σε σχέση πάντα µε τον αριθµό των ωφελουµένων.
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Συγκεκριµένα, η καθολικότητα των χωρικών παρεµβάσεων για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση καταδεικνύεται ενδεικτικά από τα κάτωθι:

- Το θεσµικό-οργανωτικό σύστηµα της εκπαίδευσης, µε τις περιφερειακές υπηρεσίες

-

-

-

-

-

της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να αναλαµβάνουν ενεργό
αποκεντρωτικό ρόλο, µεταφέρει τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των
σχολικών µονάδων στα σηµεία όπου γίνονται περισσότερο αισθητές οι πραγµατικές
(τοπικές) ανάγκες της εκπαίδευσης, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη.
Μερικές παρεµβάσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη είναι π.χ. ,η ίδρυση ή ο
εµπλουτισµός των Βιβλιοθηκών (Ακαδηµαϊκών και Σχολικών) και ιδιαίτερα των
Κινητών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν αποκλειστικά στην Περιφέρεια και φθάνουν
σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Αναφορικά µε την Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η οποία
γεωγραφικά καλύπτει όλη τη χώρα, επιχειρείται η αναβάθµιση και ο
εκσυγχρονισµός της, µε στόχο τη συνεχή προσαρµογή της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Μέσω της
προσαρµογής των επαγγελµατικών εξειδικεύσεων του εργατικού δυναµικού και της
ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, αναµένεται µεταξύ άλλων η
αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.
Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης η Πρακτική Άσκηση και τα Γραφεία Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, που καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας, είναι δράσεις που
διαδραµατίζουν µε τη σειρά τους σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση της γενικής και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις, που
ασκούν δραστηριότητα σε αυτές διευκολύνοντας τη λειτουργία της αγοράς
εργασίας στις αντίστοιχες περιοχές.
Επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αρθρωτού
συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης, ενώ ενισχύονται οι πολιτικές για τον περιορισµό
της πρόωρης εγκατάλειψης ειδικά των οµάδων που απειλούνται περισσότερο από
κοινωνικό αποκλεισµό.
Η έρευνα και η καινοτοµία αποκτούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω των ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης όλης της χώρας, έχει καθοριστική συµβολή για την ανάπτυξη της
βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας και τη διάχυση τους στον επιχειρηµατικό
χώρο.
Προωθείται ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη των Ιδρυµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης όλης της χώρας, µε τη προσέλκυση νέων επιστηµόνων /
ερευνητών και µε προτεραιότητα την αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών
αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών αυτών, σε τοπικό ή και σε ευρύτερο
περιβάλλον κ.α.

Επιλέξιµες Κατηγορίες Περιφερειών
Η ανάλυση του προφίλ των περιφερειών ανά κατηγορία επιλέξιµης περιφέρειας, στην
βάση των διαρθρωτικών δεικτών, καταδεικνύει τα κάτωθι:
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- Οι Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης αποτελούν τις Περιφέρειες µε την
µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση, όπως αυτή µετράται σε όρους κ.κ.ΑΕΠ. Το
χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ των περιφερειών αυτών δικαιολογείται τόσο από την εξειδίκευση
του παραγωγικού ιστού σε µη δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας, όσο και από τα
ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν (κυρίως είναι ορεινές και
νησιωτικές). Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές επιδόσεις στις Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης µε αιχµή τα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκης και Αττικής δεν είναι οι
αναµενόµενες, καθώς παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης
από πλευράς συγκέντρωσης και κλίµακας των παραγωγικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλά επίπεδα κ.κ.ΑΕΠ
(υψηλότερο όµως του µέσου κ.κ.ΑΕΠ της χώρας). Αντίθετα, Στερεά Ελλάδα και
Νότιο Αιγαίο µετά και την 3η προγραµµατική περίοδο συγκαταλέγονται στις
περιφέρειες της Ευρώπης µε υψηλό κ.κ.ΑΕΠ.

- Η απόκλιση της µέσης παραγωγικότητας των Περιφερειών της Ελλάδας, από το
µέσο ποσοστό της ΕΕ25, είναι µεγαλύτερη από την απόκλιση του κ.κ.ΑΕΠ, που
σηµαίνει ότι οι διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας επιδρούν ανασχετικά στην
παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Η παραγωγική εξειδίκευση σε µη δυναµικούς
τοµείς και κλάδους (π.χ γεωργία) της οικονοµίας, σε συνάρτηση µε το χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης είναι δύο από τους πιθανούς λόγους υστέρησης ων
Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης. Αντίθετα, οι Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου συγκεντρώνουν µέση παραγωγικότητα υψηλότερη του µέσου ευρωπαϊκού
όρου.

- Η επίδοση στην αξιοποίηση του διαθέσιµου σε εργάσιµη ηλικία ανθρώπινου
δυναµικού υποδηλώνει τις δυνατότητες της οικονοµίας µιας περιοχής να
δηµιουργεί θέσης απασχόλησης και αποτελεί σηµαντικό δείκτη του δυναµισµού
µιας Περιφέρειας. Υπό αυτή την έννοια τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης και στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
υποβαθµίζουν τις προοπτικές οικονοµικές ανάπτυξης, σε µια πιο ολοκληρωµένη
προσέγγιση. Αντίθετα, οι Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης παρά το χαµηλό
κ.κ.ΑΕΠ και την µειωµένη παραγωγικότητα εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά
απασχόλησης.

- ∆εδοµένου ότι η εργασία είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος εξάλειψης του
κινδύνου τις φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ως ιδιαίτερα ανησυχητική
χαρακτηρίζεται η επίδοση των Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και
Στατιστικής Σύγκλισης στο ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας, καθώς περίπου 1
στους 2 ανέργους παραµένει στο «στρατό» ανέργων για παραπάνω από 12 µήνες.

- Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ, τείνουν να συγκεντρώνονται
περισσότερο στις µητροπολιτικές περιφέρειες, που κατατάσσονται στις περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (αν και δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία σε
περιφερειακό επίπεδο), ενώ είναι ενδεικτικό ότι η αναλογία πατέντες ανά
εκατοµµύριο κατοίκους στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
(περίπου 6 και 12 αντίστοιχα) είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες
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περιφέρειες και συγκεκριµένα το µέσο της χώρας (περίπου 6 πατέντες ανά
εκατοµµύριο κατοίκους, εκτιµήσεις Eurostat, 2003).
Πίνακας 1-2: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες ανά κατηγορία επιλέξιµης περιφέρειας

∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες

ΑΕΠ

κατά

κεφαλήν

σε

ΜΑ∆

(ΕΕ25=100), (2003)

Περιφέρειες
Στατιστικής
Σύγκλισης
(Phasing
Out)

Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου
(Phasing
In)

EE25

ΕΛΛΑ∆Α

Περιφέρειες
Αµιγούς
Στόχου
Σύγκλισης

100

81,1

72,4

82,1

102,6

100

71,9

67,5

76,7

102,4

63,1

59,4

59,7

57,0

58,8

40,9

39,4

43,6

35,9

39,7

44,46

53,06

50,9

56,3

39,4

1,86

0,57

-

-

-

Παραγωγικότητα Εργασίας ανά
απασχολούµενο

(ΕΕ25=100),

(2002)
Συνολικό ποσοστό απασχόλησης
(15-64 ετών), 2005
Ποσοστό

απασχόλησης

εργαζοµένων

µεγαλύτερης

ηλικίας (55-64 ετών), (2005)
Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας
(% επί των ανέργων), (2005)
∆απάνες

για

Ανάπτυξη

ως

Έρευνα
%

του

και
ΑΕΠ,

(2003)
Πηγή: Eurostat

Με δεδοµένο ότι κριτήριο για τον σχεδιασµό των παρεµβάσεων του ΕΠ αποτελεί η κάλυψη
των αναγκών των διαφόρων περιοχών της χώρας σε σχέση µε τον αριθµό των
ωφελουµένων η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία είναι Περιφέρειες µε αυξηµένες
ανάγκες, καθώς συγκεντρώνουν περίπου το 50% του πληθυσµού ηλικίας από 0-29 ετών
και το 54% των µαθητών / σπουδαστών της χώρας (Eurostat 2004).
Αν και σε ότι αφορά στα επίπεδα συµµετοχής στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις 13 διοικητικές Περιφέρειες της
χώρας, εντούτοις παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις υποδοµές και στο τελικό επίπεδο
εκπαίδευσης που λαµβάνει ο πληθυσµός ανά Περιφέρεια. Συγκεκριµένα οι Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ατόµων υψηλού επιπέδου
µόρφωσης, λόγω του µητροπολιτικού τους χαρακτήρα (κυρίως Αττική, Κεντρική
Μακεδονία) µε αποτέλεσµα να αποτελούν πηγή άντλησης πληθυσµού υψηλής
εξειδίκευσης.
Τέλος, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο
για την εκπαίδευση (Στοιχεία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), 2003-2004), οι
περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες αποτελούν περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης, εµφανίζουν εντονότερα το πρόβληµα της διπλοβάρδιας σε σχέση
µε τις Περιφέρειες Αµιγούς στόχου 1 και τις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Αντίθετα, τα
ποσοστά διαθεσιµότητας Η/Υ και συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο είναι κατά µέσο όρο
µεγαλύτερα στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία το 92,2% των

ΣΕΛ. 19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

σχολείων που διαθέτουν Η/Υ έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, στην Αθήνα το 80,9%, ενώ
το ίδιο ποσοστό για τη ∆υτική Ελλάδα πέφτει στο 59,8%) σε σύγκριση µε τις Περιφέρειες
Αµιγούς στόχου 1 και τις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
Πίνακας 1-3: ∆είκτες Εκπαίδευσης ανά επιλέξιµη κατηγορία περιφερειών.

∆είκτες

Σύνολο

Μαθητών

/

Σπουδαστών

(ISCED 0-6).
Πρωτοβάθµια Προσχολική Εκπαίδευση
(ISCED 0).
Πρωτοβάθµια

∆ηµοτική

Εκπαίδευση

(ISCED 1).
Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(ISCED 2).
Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(ISCED 3).
Μετα-δευτεροβάθµια

Εκπαίδευση

(ISCED 4)
Ανώτατη Εκπαίδευση (ISCED 5-6)
Σπουδαστές
(ISCED

Ανώτατης

5-6)

συνολικού

ως

Περιφέρειες
Στατιστικής
Σύγκλισης
(Phasing
Out)

Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου
(Phasing
In)

2.123.181

769.814

1.208.972

144.395

140.290

56.863

69.930

13.497

657.492

259.496

341.259

56.737

328.870

121.148

180.560

27.162

366.968

138.556

200.251

28.161

32.554

9.020

21.853

1.681

597.007

184.731

395.119

17.157

28,1

24,0

32,7

11,9

100

30,9

66,2

2,9

Εκπαίδευσης

ποσοστό

αριθµού

ΕΛΛΑ∆Α

Περιφέρειες
Αµιγούς
Στόχου
Σύγκλισης

του

µαθητών/

σπουδαστών ανά περιφέρεια.
Σπουδαστές
(ISCED

Ανώτατης

5-6)

συνολικού

ως

Εκπαίδευσης

ποσοστό

αριθµού

του

µαθητών/

σπουδαστών της χώρας.
Πηγή: Eurostat, 2004.

1.3.
1.3.1.

Συγκριτική Ανάλυση του τοµέα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης
Εισαγωγή

Η Ατζέντα της Λισσαβόνας αναγνώρισε την πραγµατική αξία της εκπαίδευσης και της
γνώσης στη συνολική διαδικασία της ανάπτυξης της Ένωσης υπό υγιείς συνθήκες
απασχόλησης, ισότητας ευκαιριών και φύλων, κοινωνικής ενσωµάτωσης και
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Στη βάση αυτής της πολιτικής βούλησης και
της γενικότερης χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς
των ευρωπαϊκών κρατών στη Λισσαβόνα το 2000 και την επικύρωση των αντικειµενικών
σκοπών για την εκπαίδευση και κατάρτιση στη Βαρκελώνη το 2002, µια ριζοσπαστικά νέα
διαδικασία συνεργασίας ξεκίνησε στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που σαν
τελικό στόχο έχει το να γίνουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των
ευρωπαϊκών κρατών, µέχρι το 2010, µοντέλο παγκόσµιας ποιοτικής αναφοράς.
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Επιπρόσθετα, η στρατηγική της Λισσαβόνας αναγνώρισε την καταλυτική σηµασία της
έρευνας και της καινοτοµίας, στην µετάβαση της Ευρώπης στην οικονοµία και κοινωνία
της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (Μάρτιος 2002)
έθεσε ως στόχο, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να φθάσουν το 3% του µέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ περί το 2010, ποσοστό το οποίο
θα καλύπτεται κατά τα 2/3 από τις επιχειρήσεις. ∆εδοµένου ότι µεγάλο ποσοστό της
παραπάνω δαπάνης αντιστοιχεί σε αµοιβές προσωπικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση
τους στόχους αυτούς, υπολογίζει ότι 700.000 νέοι ερευνητές θα πρέπει να είναι ενεργοί
στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Αυτό σηµαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει όχι µόνον να
εκπαιδεύσει ικανό ερευνητικό προσωπικό τόσο από ποσοτική, όσο και από ποιοτική
άποψη, αλλά και να το εντάξει µε επιτυχία στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, φιλοδοξεί
να αποτελέσει ανταγωνιστικό πόλο έλξης για τους καλύτερους ερευνητές σε διεθνές
επίπεδο.
Τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να υιοθετήσουν και αυτά τους ίδιους
στόχους και να κατευθύνουν την προσπάθεια τους προς την υλοποίηση τους. Όλα τα
κράτη µέλη πλέον θεωρούν, είτε λίγο είτε πολύ, ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας
αποτελεί παράγοντα χάραξης της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των χωρών που έχουν θεσπίσει συγκεκριµένες ρυθµίσεις
για το συντονισµό µεταξύ των υπουργείων (ιδίως για την εκπαίδευση και την
απασχόληση) µε αρµοδιότητα την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2010», καθώς και για τις διαβουλεύσεις µε συµµέτοχους, όπως οι
κοινωνικοί εταίροι. Πολλές χώρες έχουν καθορίσει ή καθορίζουν τους στόχους τους, που
αφορούν - σε διαφορετικό βαθµό για την καθεµία - τα επίπεδα αναφοράς των µέσων
ευρωπαϊκών επιδόσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (κριτήρια αναφοράς). Αυτό
είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την συνεχή παρακολούθηση
της εφαρµογής των αποφάσεων της Λισσαβόνας και της Βαρκελώνης µε τη βοήθεια 29
δεικτών που εγκρίθηκαν από τους εµπειρογνώµονες των συµµετεχουσών χωρών.
Επιπροσθέτως, για πολλούς δείκτες, τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι (benchmarks) που θα
πρέπει η Ευρώπη (µέσος όρος κρατών µελών) να επιτύχει µέχρι το 2010.
Οι στρατηγικοί στόχοι για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
οµαδοποιήθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, που αφορούν:
α. την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.
β. την διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά.
γ. το άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο.

των

συστηµάτων

Οι πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες (benchmarks), που τέθηκαν στη
Λισσαβόνα για την εξέταση της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι οι εξής:
1)
2)
3)

Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου (σε % µαθητών)
Ολοκλήρωση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (σε %µαθητών)
Βασικές ∆εξιότητες (ποσοστό µαθητών µε χαµηλές δεξιότητες – PISA επίπεδο 1)
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Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Μαθηµατικά, Θετικές Επιστήµες και
Τεχνολογία (σε % κατοίκων ηλικίας 20-29 ετών)
Συµµετοχή σε προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης (σε % γενικού πληθυσµού ηλικίας
25-64)

Η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε, το 2005 [SEC (2005)419] και το 2006 [SEC(2006) 639]
µια έκθεση προόδου σχετικά µε τους στόχους της Λισσαβόνας και την πρόοδο τους ως
προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί εδώ, ότι η έκθεση
είναι πολύ εµπεριστατωµένη και λεπτοµερής, αλλά υστερεί τόσο λόγω έλλειψης
ορισµένων εθνικών στατιστικών στοιχείων, όσο και από προβλήµατα ορισµών των
δεικτών. Επιπλέον, για διάφορους δείκτες όπως «επίδοσης µαθητών» βασίζεται σε έρευνες
όπως PISA (OECD), TIMS και ΙΕΑ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν ελέγχονται από τους
εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, λόγω έλλειψης άλλων µετρήσεων,
θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, έστω και ενδεικτικά, τα αποτελέσµατα των ερευνών
αυτών, µέχρις ότου η Ε.Ε. (Eurostat) αναλάβει την πραγµατοποίηση ανεξάρτητων
ερευνών σχεδιασµένων ακριβώς για την παρακολούθηση της προόδου όλων των πεδίων,
που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Σηµειώνεται ότι στην συγκριτική αξιολόγηση χρησιµοποιούνται τα πλέον διαθέσιµα
δεδοµένα ανά δείκτη, όπως αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των εθνικών
στοιχείων από τις διεθνείς (ΟΟΣΑ) και ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες (Eurostat). Οι
όποιες διαφορές µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης στην Παιδεία (Ε.Σ.Υ.Ε),
(υποενότητα 1.1), είναι δυνατόν να οφείλονται σε θέµατα ορισµού των δεικτών.

1.3.2.

Βασικοί ∆είκτες Προόδου για την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση σε
Σύγκριση µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας

Οι πέντε ποσοτικοί στόχοι που τέθηκαν στην Λισσαβόνα δεν µπορούν να αναλυθούν,
χωρίς την προηγούµενη ανάλυση των δαπανών για την Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τα
πλέον διαθέσιµα στοιχεία (Eurostat, ΟΟΣΑ 2005,2006) στην Ελλάδα, το 2003, οι
δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αντιπροσώπευαν το 3,9% του ΑΕΠ της χώρας. Από
το 2000, σε ό,τι αφορά στις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση το άνοιγµα της ψαλίδας
Ελλάδας µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, δεν έχει µειωθεί αισθητά.
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα δαπανών για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση. Αυτό το χαµηλό επίπεδο δαπανών δικαιολογείται εν µέρει από τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, που περιορίζουν τις δυνατότητές της ελληνικής
κυβέρνησης στο να θέσουν σε εφαρµογή όλες τις απαιτούµενες πολιτικές. Με την νέα
προγραµµατική περίοδο, δίνεται εκ νέου η ευκαιρία στην Ελλάδα για εφαρµογή πολιτικών
ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µε τελικό σκοπό την επίτευξη των στόχων
για το 2010.
Στο επίπεδο των δαπανών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, η Ελλάδα υστερεί στην πρωτοβάθµια
και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αντίθετα, οι δηµόσιες επενδύσεις στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση το 2002 ανέρχονταν στο 1.28% του ΑΕΠ, ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου
ευρωπαϊκού ποσοστού την ίδια περίοδο (1,14%). Γενικότερα, η εκπαίδευση στην Ελλάδα
φαίνεται να έχει ανάγκη από αποτελεσµατικότερες επενδύσεις και µεγαλύτερη συµµετοχή
των ιδιωτικών επενδύσεων.
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Ωστόσο, οι δηµόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται σχεδόν
σε όλες τις χώρες της ΕΕ (µέσος όρος ΕΕ 4,9% το 2000, 5,2% το 2002). Η ανοδική τάση
που σηµειώθηκε µετά το 2000 αποτελεί ελπιδοφόρο σηµάδι ότι οι κυβερνήσεις θεωρούν
προτεραιότητα τις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Ωστόσο, σηµειώνονται µεγάλες
παρεκκλίσεις µεταξύ των χωρών, που κυµαίνονται από τέσσερις έως οκτώ ποσοστιαίες
µονάδες του ΑΕΠ.
Αναφορικά µε τους 5 βασικούς δείκτες προόδου, στην Ελλάδα σε σχέση µε την ΕΕ25,
στον τοµέα Εκπαίδευση και Κατάρτιση ισχύουν τα εξής:

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
Σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ των 25 εξακολουθεί να εγκαταλείπει
πρόωρα το σχολείο, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ µικρή πρόοδο προς το ποσοστό
αναφοράς ύψους 10% της ΕΕ για το 2010. Αναφορικά µε την Ελλάδα η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί στον περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης, σε σχέση µε το 2000 (18,2%),
είναι σηµαντική. Η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο ποσοστό αναφοράς της ΕΕ για το
2010, µε το ποσοστό των ατόµων (18 έως 24 ετών), που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο να φτάνει το 13,3 (2005). Το ποσοστό αυτό επιβαρύνεται από την πρόωρη
αποχώρηση των ανδρών (17,5%) και πολύ λιγότερο από την αποχώρηση των γυναικών
(9,2%). Το υψηλό ποσοστό στους άνδρες φαίνεται να είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών
δοµών και του κυρίαρχου ρόλου που αναλαµβάνει, αναφορικά µε την επαγγελµατική
καταξίωση και την βιωσιµότητα της οικογένειας. Γενικότερα φαίνεται να υπάρχει ανάγκη
για ακόµα στενότερη σύνδεση των χρόνων εκπαίδευσης µε τους µισθούς, έτσι ώστε να
γίνει ελκυστικότερη η διατήρηση στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Πίνακας 1-4: Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον
κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και που δεν βρίσκεται σε σπουδές ή σε
κατάρτιση.

2000

2005
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

ΕΕ25

17,7

14,9

17,1

12,7

ΕΛΛΑ∆Α

18,2

13,3

17,5

9,2

Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey)

Ολοκλήρωση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της Ευρώπης των 25 ολοκληρώνουν το
δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά το εν λόγω ποσοστό απέχει ακόµα
πολύ από το ποσοστό αναφοράς ύψους 85% της ΕΕ, παρά την καλή πρόοδο που έχει
σηµειωθεί σε ορισµένες χώρες. Η Ελλάδα και σε αυτό τον συγκριτικό δείκτη βρίσκεται
εγγύτερα σε σχέση µε τον ποσοστό αναφοράς, έχοντας µεγάλο ποσοστό 84,0% (2005)
του πληθυσµού της µε ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό
είναι ενδεικτικό του ρόλου που διαδραµατίζει η εκπαίδευση στην ελληνική κοινωνία, αν
και αυτή η αύξηση του ποσοστού χρόνο µε το χρόνο κινδυνεύει να απαξιωθεί, λόγω των
υψηλών ποσοστών ανεργίας. Στην Ελλάδα, όπως και σχεδόν σε όλες τις χώρες (πλην
Τσεχίας) της Ευρώπης, το ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι
µεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες.
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Πίνακας 1-5:Ποσοστό των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τουλάχιστον τον δεύτερο (ανώτερο) κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2005

2000

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

ΕΕ25

76,4

77,3

74,6

80,0

ΕΛΛΑ∆Α

79,3

84,0

79,4

88,7

Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey)

Βασικές ∆εξιότητες (Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης)
Η µελέτη PΙSA 2003 (πλέον πρόσφατη) επικεντρώθηκε κυρίως στον υπολογισµό
µαθηµατικών προσόντων - δεξιοτήτων και εποµένως το θέµα της ανάγνωσης
κατανόησης δεν εξετάστηκε τόσο εκτενώς. Προσπάθησε να υπολογίσει την ικανότητα
µαθητών να χρησιµοποιούν γραπτές πληροφορίες σε πραγµατικές καταστάσεις
αντιµετωπίζουν στη ζωή.

των
και
των
που

Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών δεν έχει τις βασικές δεξιότητες, δηλαδή
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα
ανάγνωσης και κατανόησης (όπως αυτή ορίζεται από PISA), γεγονός που δεν
αντιπροσωπεύει καµία πρόοδο από το 2000 ως προς το κριτήριο αναφοράς (benchmark)
της ΕΕ (15,5%). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να περιορίσει το ποσοστό των ατόµων που
χωρίς βασικές δεξιότητες του 2000 (24,4%) και µάλιστα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε
οριακά στο 25,2% το 2005. Το µεγαλύτερο πρόβληµα το αντιµετωπίζουν οι άνδρες σε
ποσοστό 32,6%, µε το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών να είναι αισθητά µικρότερο
18,5%. Η Ελλάδα είναι µία από τις 11 χώρες του ΟΟΣΑ όπου τουλάχιστον ένας στους
πέντε µαθητές δεν ξεπερνούσε το επίπεδο ένα (level one), δηλαδή το πιο βασικό επίπεδο
ανάγνωσης και κατανόησης.
Η δυσκολία περιορισµού των ατόµων µε δυσκολία στην ανάγνωση και κατανόηση
αποτελεί ανησυχητικό σηµάδι, καθώς η συµµετοχή στην εκπαίδευση ενισχύεται. Για αυτό
είναι ανάγκη να εφαρµοστεί µια πιο ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα µε το στείρο
µέτρηµα των πόσων ετών σπουδάζει ένα άτοµο.
Πίνακας 1-6: Ποσοστό µαθητών µε επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου 1 και
χαµηλότερου (µε βάση την κλίµακα ανάγνωσης/κατανόησης PISA).

2000

2005
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

ΕΕ25

19,4

19,8

25,6

14,0

ΕΛΛΑ∆Α

24,4

25,2

32,6

18,5

Πηγή: OΟΣΑ, PISA 2003

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση
Η δια βίου µάθηση ως «όλη η δραστηριότητα εκµάθησης που πραγµατοποιείται κατά την
διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, µε στόχο την αύξηση της, γνώσης των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων του, µέσω ενός προσωπικού, πολιτιστικού, κοινωνικού πλαισίου ή/και
σχετικά µε την επαγγελµατική του προοπτική» αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
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εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ. Περίπου το 10% των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64
ετών, συµµετέχουν στη δια βίου µάθηση, γεγονός που συνιστά ορισµένη πρόοδο από το
2000.
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες, που έχουν πρόσφατα θεσπίσει νοµοθετικό πλαίσιο
για τη δια βίου µάθηση, ωστόσο διαπιστώνεται ότι οι στρατηγικές εξακολουθούν να µην
είναι ισόρροπες και αποτελεσµατικές. Η Ελλάδα εµφανίζει το χαµηλότερο ποσοστό
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση σε σύγκριση ακόµα και µε νέα κράτη µέλη, ενώ το
ποσοστό συµµετοχής δεν διαφέρει αισθητά µεταξύ ανδρών και γυναικών (1,9% και 1,7%
αντίστοιχα). Από την σύγκριση στατιστικών δεδοµένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που
αφορούν στη συµµετοχή σε κάθε µορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ατόµων ηλικίας 25-64
χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό συµµετοχής στην περίπτωση της Ελλάδας για το 2005
είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό της ΕΕ25 (1,8% έναντι 10,8%
της ΕΕ25). Σε σχέση µε το 2000, στην Ελλάδα, έχει σηµειωθεί µικρή πρόοδος, µε αύξηση
κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες. Η υστέρηση µε τον µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό συµµετοχής
φτάνει τις 9 ποσοστιαίες µονάδες, καταδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη
ενίσχυσης της δια βίου µάθησης σε όλες τις παραγωγικές ηλικιακές οµάδες και σε όλες τις
κατηγορίες του εργατικού δυναµικού της χώρας µε ευέλικτα προγράµµατα κατάρτισης.

Πίνακας 1-7: Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που συµµετείχε στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έρευνα.
2005

2000

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

ΕΕ25

7,9

10,8

10,0

11,7

ΕΛΛΑ∆Α

1,1

1,8

1,9

1,7

Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey)

Στόχος µιας βιώσιµης και ανοικτής διαδικασίας δια βίου µάθησης δεν είναι µόνο η αύξηση
των ποσοστών συµµετοχής σε αυτή, αλλά και η µείωση του χάσµατος συµµετοχής στη δια
βίου µάθηση, που παρουσιάζουν τα άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης σε σχέση µε
τα άτοµα που έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υπέρ των πρώτων. Τα ποσοστά
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση των ατόµων µε χαµηλή εκπαίδευση είναι πολύ µικρά.
Συγκεκριµένα, το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 3,4%, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό
ποσοστό για τα άτοµα αυτά είναι 0,2% (Eurostat, 2005). Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις συµµετοχής ως προς το φύλο. Το ποσοστιαίο χάσµα
συµµετοχής στη δια βίου µάθησης µεταξύ των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης,
πρωτοβάθµιας και τριτοβάθµιας, (ISCED 0-2 και ISCED 5-6) για την Ευρώπη των 25 είναι
στο 15,7, ενώ για την Ελλάδα στο 8,5 (Eurostat, 2004).
Η ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση παραµένει
σηµαντική πρόκληση για την Ευρώπη, ιδίως στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες και τα νέα
κράτη µέλη. Τα χαµηλά ποσοστά αποτελούν εµπόδιο στην αυξανόµενη συµµετοχή του
εργατικού δυναµικού, και εποµένως κοστίζουν στην οικονοµία και την κοινωνία συνολικά,
ενώ υπονοµεύουν τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
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Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε µαθηµατικά – θετικές επιστήµες και
τεχνολογία (MST)
Σύµφωνα µε τα πλέον διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ ο αριθµός των φοιτητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2003 ήταν αυξηµένος κατά 11% σε σχέση µε το 2000, ενώ η
αύξηση των φοιτητών στην Ελλάδα ήταν πολύ µεγαλύτερη (33,2%). Η αντίστοιχη αύξηση
των σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας µεταξύ 2000 και
2003 ήταν 15,9% (ΕΕ25). Στην Ελλάδα φοιτά το 4,2% (157,2 χιλ) των σπουδαστών
µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας της Ευρώπης των 25 (Eurostat, 2002),
ενώ οι σπουδαστές αυτοί αποτελούν το 29,7% των συνολικών σπουδαστών της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης των 25 (Eurostat, 2002). Σύµφωνα, µε τα
διαθέσιµα στοιχεία το συγκεκριµένο ποσοστό για το 2004 ήταν 31,8%, καταδεικνύοντας
την ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή των σπουδαστών στα συγκεκριµένα αντικείµενα
σπουδών.
Αναφορικά µε τους απόφοιτους των µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών τεχνολογίας
(MST) στην Ελλάδα, µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν επίσηµα στατιστικά στοιχεία της
Ένωσης (έως το 2003). Σύµφωνα µε στοιχεία για το 2004 (Eurostat), ο συνολικός
αριθµός αποφοίτων στα συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία είναι 13,2 χιλ., ενώ το ποσοστό
των αποφοίτων στα συγκεκριµένα αντικείµενα σπουδών στο σύνολο των αποφοίτων είναι
27,3%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ25 είναι 23,6%. Το 40,1% των αποφοίτων
µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών τεχνολογίας (MST) είναι γυναίκες (Eurostat, 2004),
γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη σχετικής ισορροπίας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Στην πραγµατικότητα ο δείκτης προόδου αποφοίτησης από την Ανώτατη Εκπαίδευση σε
MST επικεντρώνεται στην εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων αυτών, όµως δεν
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα.
Συµπερασµατικά, στο Σχήµα 1-1 και 1-2 παρουσιάζεται η πρόοδος της ΕΕ 25 και της
Ελλάδας αντίστοιχα αναφορικά µε τους 5 βασικούς δείκτες προόδου για την εκπαίδευση.
Στα σχήµατα αυτά έχει τεθεί ως 0 η τιµή κάθε δείκτη για την ΕΕ25 του έτους 2000 και ως
100 η τιµή στόχος κάθε δείκτη για το έτος 2010. Τα επιτεύγµατα κάθε έτους τόσο για την
Ελλάδα όσο και για την ΕΕ25 έχουν µετρηθεί ως προς το στόχο 2010. Η διαγώνιος
γραµµή δεικνύει την πρόοδο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου και παράλληλα
δείχνει άµεσα και δείχνει εάν η επίδοση της Ελλάδας ή της ΕΕ25 είναι ικανοποιητική ή όχι.
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Σχήµα 1-2: Πρόοδος επίτευξης βασικών δεικτών εκπαίδευσης ΕΕ25

Από τα σχήµατα αυτά φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει τον στόχο της ολοκλήρωσης της
β’ βάθµιας εκπαίδευσης, ενώ βρίσκεται σε κοντύτερα από τον µέσο της ΕΕ25 σε σχέση µε
τον στόχο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Αντίθετα υπολείπεται του
ευρωπαϊκού µέσου όρου στα θέµατα των βασικών δεξιοτήτων και βρίσκεται εξαιρετικά
χαµηλά σε ότι αφορά τη δια βίου µάθηση, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία εξέλιξης (ετήσιας
µεταβολής) για την αποφοίτηση ανώτατης εκπαίδευσης σε µαθηµατικά, θετικές επιστήµες
και τεχνολογία.

Πηγή:DG Education

Σχήµα 1-3: Πρόοδος επίτευξης βασικών δεικτών εκπαίδευσης Ελλάδα
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Συγκριτική ανάλυση δεικτών απόδοσης και προόδου στην εκπαίδευση και
δια βίου µάθηση

Οι 29 δείκτες (∆) που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ µετά την Λισσαβόνα εντάσσονται σε 9
µεγαλύτερες οµάδες δεικτών (Ο∆) - στόχου. Παρακάτω εξετάζονται ενδεικτικοί
δείκτες προόδου για τους οποίους υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα και την
Ευρώπη, τα οποία αποτυπώνουν την υφιστάµενη κατάσταση της χώρας σε σύγκριση µε
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και την
κατάρτιση.

Βελτίωση ποιότητας δασκάλων και εκπαιδευτών (Improving the Quality of Teachers
and Trainers)
∆1.1. Αριθµός των νέων στις οµάδες ηλικίας 0-14 και 15-19 ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού.
Η βελτίωση της ποιότητας των ατόµων που µεταφέρουν την γνώση αποτελεί βασικό
πυλώνα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αν και στην οµάδα αυτή περιορίζεται
η δυναµική του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, εντούτοις είναι δυνατόν να βγουν
συµπεράσµατα αναφορικά µε τις ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους στο µελλοντικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται το φαινόµενο της υπογεννητικότητας, µε
αποτέλεσµα να έχουµε όλο και λιγότερους νέους. Μόνο την τελευταία πενταετία (20002005) στην Ευρώπη των 15 µειώθηκε ο πληθυσµός ατόµων ηλικίας 0-19 ετών κατά
1,7εκ., µε την επιβάρυνση να είναι µεγαλύτερη µε τον συνυπολογισµό των νέων κρατών
µελών (µείωση 5,4 εκ.).
Στην Ελλάδα, ο αριθµός των νέων ηλικίας από 0 έως 4 ετών είναι 529.399, ενώ των νέων
από 15 έως 19 ετών φτάνει τους 726.174 (Εurostat, 2001). Για την Ελλάδα σηµειώνεται
µια συνεχής µείωση του ρυθµού των γεννήσεων διαχρονικά, η οποία αντανακλάται
αντίστοιχα στη σηµαντική µείωση του ποσοστού συµµετοχής των δύο παραγωγικών για το
εκπαιδευτικό σύστηµα ηλικιακών κατηγοριών (0 έως 14 ετών και 15 έως 19 ετών) στο
σύνολο του πληθυσµού. Μέσα στην τελευταία δεκαετία (1991-2001) ο πληθυσµός των
ηλικιακών οµάδων έχει µειωθεί κατά 4,9% και 5,2% αντίστοιχα. Καταγράφεται εποµένως
ένα διαρκώς αυξανόµενο δηµογραφικό έλλειµµα στην ελληνική εκπαίδευση λόγω της
δραµατικής µείωσης των γεννήσεων. Το έλλειµµα αυτό αντανακλάται στη µείωση των
ατόµων σχολικής ηλικίας και συνακόλουθα στη µείωση των µαθητών στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται ότι λόγω της αύξησης του αριθµού των παιδιών των
µεταναστών, καταγράφεται µια σταδιακή µεταβολή όσον αφορά στην εθνική σύνθεση του
µαθητικού δυναµικού στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το ελληνικό σχολείο να προσλαµβάνει
όλο και περισσότερο ένα πολυ-πολιτισµικό χαρακτήρα.
Είναι προφανές ότι τόσο το δηµογραφικό έλλειµµα και η συνακόλουθη συρρίκνωση του
πληθυσµού σχολικής ηλικίας, όσο και η αυξανόµενη διαφοροποίηση της εθνικής σύνθεσης
του µαθητικού δυναµικού προστίθενται στις νέες προκλήσεις που καλείται να
αντιµετωπίσει άµεσα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
∆.1.2. Ηλικιακή κατανοµή των δασκάλων
Η γήρανση του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης (τουλάχιστον 50 ετών) είναι µια
πραγµατικότητα που δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά µόνο µε την παρακίνηση του για
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ενεργότερη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά την ηλικία του. Στην Ευρώπη,
αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, περίπου το 25% των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 50%, ενώ το ποσοστό αυτό είναι
µικρότερο (περίπου 20%) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν
επίσηµα στατιστικά στοιχεία από τις ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες. Γενικότερα, µια
σωστή εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει µια ισόρροπη ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού δυναµικού µε βάση την ηλικία.
∆.1.3. Αναλογία µαθητών – διδακτικού προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Η αναλογία µαθητών ανά διδακτικό προσωπικό αποτελεί δείκτη διαµόρφωσης πολιτικής
της εκπαίδευσης, ενώ συχνά αντιµετωπίζεται και ως µέτρο της ποιότητας του
εκπαιδευτικού συστήµατος, στη λογική ότι µια µικρότερη αναλογία δείχνει ότι σε κάθε
εκπαιδευτικό αντιστοιχούν λιγότεροι µαθητές. Στο µεγαλύτερο µέρος των ευρωπαϊκών
χωρών, αντιστοιχούν λιγότεροι από 15 µαθητές ανά εκπαιδευτικό (πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Η µέση ευρωπαϊκή (ΕΕ25) αναλογία µαθητών ανά
εκπαιδευτικό για την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 13,7:1.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ η µέση αναλογία στην Ελλάδα
είναι στο 10:1 (2003) µειωµένη σε σχέση µε το 2000, όπου αντιστοιχούσαν 11,2 µαθητές
ανά εκπαιδευτικό. Η µείωση της αναλογίας είναι αποτέλεσµα τόσο της µείωσης των
µαθητών, όσο και της αύξησης των εκπαιδευτικών. Η αναλογία αυτή διαφέρει ανά επίπεδο
εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα για το 2003:
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικό) η αναλογία είναι 12,1:1,
στον πρώτο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσια) είναι 8,7:1,
στον δεύτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκεια και ΤΕΕ) η αναλογία
είναι 8,6:1.
Και στις τρείς βαθµίδες (ISCED 1-3) η αναλογία στην Ελλάδα είναι ευνοϊκότερη σε σχέση
µε την αντίστοιχη αναλογία στην ΕΕ25.
Στη λογική της µείωσης του πληθυσµού προς εκπαίδευσης (0-19 ετών), αναδεικνύεται η
ανάγκη για µια πολιτική ενίσχυσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού δυναµικού, έτσι ώστε
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν
κυρίως µε την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Βέβαια, θα πρέπει να
αναλογιστεί κανείς ότι η ανάγκη του εκπαιδευτικού δυναµικού δεν περιορίζεται στην
αρχική εκπαίδευση. Υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες για ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, αναφορικά µε την κατάρτιση σύµφωνα µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Κοινωνία της Γνώσης (Developing Skills for the
Knowledge Society)
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετίζεται µε την ικανότητα των ατόµων να αντιµετωπίζουν µε
επάρκεια την όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Προς
την κατεύθυνση αυτή η Ευρώπη δεν έχει κάνει βήµατα προόδου, µε αποτέλεσµα ένα
σηµαντικό ποσοστό ατόµων να αντιµετωπίζει δυσκολίες ανάγνωσης και κατανόησης
κειµένων.
Το πρόγραµµα PISA (Program for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ
προσπαθεί να µετρήσει τα προσόντα και τη γνώση των µαθητών στην ηλικία των 15.
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Προσπαθεί να µετρήσει το πόσο καλά είναι εφοδιασµένοι οι µαθητές έτσι ώστε να
αντιµετωπίσουν
τις
προκλήσεις
της
πραγµατικής
ζωής.
Οι
µελέτες
αυτές
πραγµατοποιούνται κάθε τρία χρόνια. Η πρώτη µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2000 σε 32
χώρες και επαναλήφθηκε σε 11 χώρες το 2002. Στο πρόγραµµα PISA 2003 συµµετείχαν
41 χώρες, όπου συµπεριλαµβάνονται και οι 30 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ. Η µελέτη PISA
καλύπτει την ανάγνωση, τα µαθηµατικά, την επιστηµονική µόρφωση και την επίλυση
προβληµάτων ενώ η κάθε µελέτη που γίνεται κάθε τρία χρόνια εστιάζει σε διαφορετικό
σηµείο. Η µελέτη του 2000 είχε εστιάσει στην ανάγνωση ενώ του 2003 στα µαθηµατικά. Η
µελέτη δίνει τρία αποτελέσµατα: βασικούς δείκτες, δείκτες που προκύπτουν από τα
συµφραζόµενα (contextual indicators) και δείκτες των τάσεων. Οι βασικοί δείκτες
δείχνουν το επίπεδο της γνώσης και των ικανοτήτων, οι δείκτες που προκύπτουν από τα
συµφραζόµενα σχετίζουν την επίδοση του µαθητή µε τα χαρακτηριστικά του ιδίου και του
σχολείου του, και οι δείκτες των τάσεων δείχνουν πώς η επίδοση έχει αλλάξει στο χρόνο.
∆.2.1. Ποσοστό µαθητών µε επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου 1 και χαµηλότερου (µε βάση την
κλίµακα ανάγνωσης/κατανόησης της PISA).
Ο δείκτης «ποσοστό µαθητών µε βασικές δεξιότητες ή επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης ή
Ικανότητα Ανάγνωσης» αποτελεί έναν εκ των βασικών δεικτών µέτρησης του επιπέδου
των δεξιοτήτων ενός ατόµου. Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα ανάγνωσης, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 25,2% (2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
µεγαλύτερη υστέρηση παρουσιάζεται στους άνδρες.
∆2.2. Κατανοµή και µέση απόδοση των µαθητών ανά χώρα, µε βάση την κλίµακα επάρκειας
ανάγνωσης/κατανόησης της PISA.
Σύµφωνα µε την µελέτη της PΙSA 2003 η Ελλάδα ήταν µία από τις 11 χώρες του ΟΟΣΑ
όπου τουλάχιστον ένας στους πέντε µαθητές δεν ξεπερνούσε το επίπεδο ένα (level one),
δηλαδή το πιο βασικό επίπεδο ανάγνωσης. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων µεταξύ της
PISA 2000 και 2003 δεν είναι σηµαντική. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία για την µέτρηση
της απόδοσης των ατόµων στην ανάγνωση (PISA, 2003), η Ελλάδα υστερεί σε σχέση µε
την µέση Ευρωπαϊκή απόδοση. Συγκεκριµένα η µέση απόδοση µετρήθηκε στο 491, ενώ
για την Ελλάδα ήταν 472. Χαρακτηριστική είναι και η αδυναµία για ενίσχυση του δείκτη
σε σχέση µε το 2000, τόσο για την µέση ευρωπαϊκή, όσο και για την ελληνική απόδοση
στην ανάγνωση.
∆.2.3. Κατανοµή και µέση απόδοση των µαθητών ανά χώρα, µε βάση την κλίµακα επάρκειας µαθηµατικών της
PISA
Η PISA 2003 υπολογίζει τέσσερις τοµείς κλειδιά για την επίδοση στα µαθηµατικά, δύο
από τους οποίους είχαν συµπεριληφθεί και στη µελέτη το 2000. Αυτοί οι τοµείς
υπολογισµού, διεθνώς συµφωνηµένοι, είναι το σχήµα (shape) και ο χώρος (space), η
αλλαγή (change) και οι σχέσεις (relationships), η ποσότητα (quantity) και η αβεβαιότητα
(uncertainty). Το διαγώνισµα σε αυτούς τους τοµείς είχε διάφορες µορφές, µε ένα µίγµα
πολλαπλών ερωτήσεων και ερωτήσεις όπου οι µαθητές έπρεπε να δώσουν εκτενέστερες
απαντήσεις από µόνοι τους.
Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα των µαθηµατικών ως σύνολο, η επίδοση της Ελλάδας είναι
συνεπής βρισκόµενη σε παρόµοια θέση µε τις άλλες χώρες στις διάφορες περιοχές των
µαθηµατικών. Η πιο ισχυρή περιοχή των µαθηµατικών είναι η αβεβαιότητα όπου το µέσο
επίπεδο είναι µε εµφανή τρόπο υψηλότερο από τις άλλες περιοχές υπολογισµού. Πάνω
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από το ένα τρίτο των µαθητών αποτυγχάνουν να φτάσουν το επίπεδο δύο (level two). Η
µελέτη PISA 2003 επίσης δείχνει ότι στην Ελλάδα οι άντρες έχουν καλύτερη επίδοση στα
µαθηµατικά από τις γυναίκες. Η επίδοση της Ελλάδας στην µελέτη της PISA 2003 είναι
σηµαντικά χαµηλότερη από την αναµενόµενη αν λάβουµε υπόψη µας τα έξοδα ανά
µαθητή και το εθνικό εισόδηµα
Ποσοτικά η µέτρηση έδειξε µια υστέρηση 59 βαθµών επίδοσης (436 για την Ελλάδα και
495 για την ΕΕ). Μάλιστα ενώ η ΕΕ παρουσιάζει σηµαντική αύξηση της επίδοσης σε σχέση
µε το 2000 (478), η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει ανάλογη αύξηση (430, 2000).
∆.2.4. Κατανοµή και µέση απόδοση των µαθητών ανά χώρα, µε βάση την κλίµακα επάρκειας επιστηµονικής
µόρφωσης της PISA
Στην µελέτη PISA 2003, ο υπολογισµός της επιστηµονικής µόρφωσης σκόπευε στο να
εξετάσει την ικανότητα των µαθητών να εφαρµόζουν την επιστηµονική τους γνώση σε
καταστάσεις της πραγµατικής ζωής. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση από τις 40 χώρες
της µελέτης. Ο µέσος όρος των Ελλήνων µαθητών ήταν µικρότερος του µέσου του ΟΟΣΑ.
Επιπλέον, υπάρχει σηµαντική βελτίωση στην επιστηµονική µόρφωση µεταξύ PISA 2000
και PISA 2003. Παράλληλα, υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι η επίδοση των αντρών
στην Ελλάδα είναι υψηλότερη των γυναικών σε αυτό τον τοµέα. Ποσοτικά, η απόδοση της
Ελλάδας είναι ενθαρρυντική, σε σύγκριση πάντα µε τα µέσα µεγέθη της ΕΕ (481 για την
Ελλάδα και 499 για την ΕΕ, 2003).

Αύξηση σπουδαστών θετικών και τεχνικών επιστηµών (Increasing Recruitment to
Scientific and Technical Studies)
Η αύξηση των ατόµων µε ανώτερη εκπαίδευση στους τρεις παραγωγικότερους τοµείς
εκπαίδευσης σε σχέση µε την εργασία είναι µια πραγµατικότητα στην ΕΕ. Όµως
παρατηρείται το φαινόµενο η ΕΕ να µη µπορεί να απορροφήσει αυτό τον «στρατό» των
επιστηµόνων. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα ισόρροπης συµµετοχής των
ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση.
∆.3.1.Σπουδαστές που εγγράφονται στις µαθηµατικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήµες ως ποσοστό των
σπουδαστών στην Ανώτερη εκπαίδευση (ISCED 5A, 5B και 6)
Σύµφωνα µε τα πλέον διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ ο αριθµός των φοιτητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2003 (562 χιλ.) ήταν αυξηµένος κατά 11% σε σχέση µε το
2000, ενώ η αύξηση των φοιτητών στην Ελλάδα ήταν πολύ µεγαλύτερη (33,2%).
∆.3.2. Συνολικός αριθµός αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις µαθηµατικές, θετικές και τεχνολογικές
επιστήµες (ISCED 5A, 5B and 6).
Η αύξηση των σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών τεχνολογίας (MST)
µεταξύ 2000 και 2003 ήταν 15,9% (ΕΕ25). Στην Ελλάδα φοιτά το 4,2% (157,2 χιλ) των
σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών τεχνολογίας της Ευρώπης των 25
(Eurostat , 2002), ενώ οι σπουδαστές αυτοί αποτελούν το 29,7% των συνολικών
σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Eurostat, 2002). Συνολικά οι ευρωπαίοι
σπουδαστές (ΕΕ25) στις αντίστοιχες επιστήµες αποτελούν το 25,9% των συνολικών
σπουδαστών της ΕΕ των 25 (Eurostat, 2003).
∆.3.3. Απόφοιτοι στις µαθηµατικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήµες (ISCED 5A, 5B and 6) ως ποσοστό
όλων των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
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Οι απόφοιτοι σε MST (ISCED 5A, 5B and 6), ως ποσοστό όλων των αποφοίτων ανώτατης
εκπαίδευσης αποτελούν το 27,3% (Eurostat, 2004), όταν το αντίστοιχο ποσοστό είναι
23,6% στην ΕΕ25. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία δεν είναι µόνο η διατήρηση των
υψηλών ποσοστών αποφοίτησης σε MST, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του ποσοστού
αυτού. Στην ΕΕ δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην ισορροπία αποφοίτων σε MST µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Το 40,1% των αποφοίτων µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών
τεχνολογίας (MST) είναι γυναίκες (Eurostat, 2004), γεγονός που καταδεικνύει την
ύπαρξη σχετικής ισορροπίας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
∆3.4. Αριθµός αποφοίτων στις µαθηµατικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήµες (ISCED 5A, 5B and 6) ανά
1000 κατοίκους ηλικίας 20 έως 29 ετών.
Οι απόφοιτοι σε (MST) ανά 1000 κατοίκους ηλικίας 20 έως 29 ετών είναι 8 στην Ελλάδα,
ενώ δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για προηγούµενα έτη. Η αντίστοιχη αναλογία
απέχει από τον ευρωπαϊκό µέσο των περίπου 13 αποφοίτων MST ανά 1000 κατοίκους
(20-29 ετών), (Eurostat, 2004).

Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (Making best use of Resources)
Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό µέσω της εκπαίδευσης είναι το κλειδί στην
προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στην οικονοµία γνώσης και στην κοινωνική
συνοχή. Η επένδυση αυτή δεν είναι µόνο αποτέλεσµα δηµόσιων παρεµβάσεων αλλά και
ιδιωτικών. Η οικονοµική ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε κοινωνικό όφελος, µέσω της µείωσης της ανεργίας, της υψηλότερης
συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό και της αύξησης της παραγωγικότητας. Σε όλη την
Ευρώπη υπάρχει αυξητική τάση των επενδύσεων στην εκπαίδευση.
∆.4.1.∆ηµόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Στην Ευρώπη υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο επίπεδο των δηµοσίων επενδύσεων στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στις περισσότερες χώρες κυµαίνεται
µεταξύ του 4% και 6%, µε το µέσο ποσοστό να είναι 5,22%. Κάθε χρόνο επενδύονται
στην Ελλάδα σχεδόν έξι δις. Ευρώ. Στην Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν το 3,9%
του ΑΕΠ. Το µεγαλύτερο µερίδιο των δηµοσίων δαπανών κατευθύνεται στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Μάλιστα, αν και γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει υστέρηση των δηµοσίων
δαπανών για την εκπαίδευση, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι δηµόσιες δαπάνες
κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τις µέσες δαπάνες για την εκπαίδευση στην
ΕΕ25.
∆.4.2. Ιδιωτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση συµπληρώνουν την προσπάθεια της κεντρικής
πολιτικής και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της µεθοδολογίας προσέγγισης των
στόχων του 2010 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στην Ευρώπη, το σύνολο των
χωρών (πλην της Κύπρου) δεν έχουν ξεπεράσει το φράγµα του 1% στις ιδιωτικές
επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το µέσο ποσοστό είναι 0,63% του ΑΕΠ. Αναφορικά
µε την Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες αποτελούν το 0,22% του ΑΕΠ, δηλαδή κυµαίνονται
στα επίπεδα του 2000 (0,25%). Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι χαµηλότερες
ακόµα και από ορισµένες νεοεισερχόµενες στην ΕΕ25 χώρες.
Γενικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ιδιωτική επένδυση είναι πιθανό να υποεκτιµηθεί,
λόγω της ελλιπούς υποβολής εκθέσεων των στοιχείων από πολλές χώρες. Ανεξάρτητα,
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από αυτό, οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει και µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό
ρόλο στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση
απαιτείται η άµεση κινητοποίηση των ιδιωτικών φορέων µέσω της διαδικασίας κινήτρων.
∆.4.3. Συνολικές επενδύσεις στην εκπαίδευση ανά µαθητή σε Ευρώ (PPS), ανά επίπεδο εκπαίδευσης.
Γενικότερα, το κόστος εκπαίδευσης ανά µαθητή είναι ανάλογο των βαθµίδων της
εκπαίδευσης. Όσο ανεβαίνουµε βαθµίδα τόσο πιο ακριβός γίνεται ο µαθητής/σπουδαστής.
Έτσι, ο σπουδαστής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κοστίζει περισσότερο σε σχέση µε τον
µαθητή της δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κυρίως λόγω παραγόντων
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες έρευνας, τον εξοπλισµό κτλ.. Το µέσο ευρωπαϊκό
κόστος (ΕΕ25) το 2002 για έναν µαθητή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 4.200€ (σε
ΜΑ∆), για έναν µαθητή δευτεροβάθµιας είναι 5.600€ (σε ΜΑ∆), ενώ για έναν σπουδαστή
το κόστος φτάνει στα 7.900€ (σε ΜΑ∆). Στην Ελλάδα ο µαθητής/σπουδαστής ανά επίπεδο
εκπαίδευσης κοστίζει λιγότερο σε σχέση µε τα µέσα κόστη ανά µαθητή/σπουδαστή στην
ΕΕ των 25. Συγκεκριµένα, ο µαθητής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κοστίζει 2.700€ (σε
ΜΑ∆), της δευτεροβάθµιας 3.500€ (σε ΜΑ∆) και της τριτοβάθµιας 4.100€ (σε ΜΑ∆)
(Eurostat, 2002).
∆.4.4. Συνολικές επενδύσεις στην εκπαίδευση ανά µαθητή και επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε το κ.κ.ΑΕΠ.
Η δαπάνη ανά µαθητή µπορεί να µετρηθεί και ως ποσοστό του κ.κ.ΑΕΠ, έτσι ώστε να
λαµβάνονται υπόψη και τα διαφορετικά επίπεδα κ.κ.ΑΕΠ. Η µέση δαπάνη ανά µαθητή ως
ποσοστό του κ.κ.ΑΕΠ διαφέρει ανά βαθµίδα εκπαίδευσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση
δαπάνη ανά σπουδαστή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ΕΕ25 αντιστοιχεί στο 37,1% του
κ.κ.ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα στο 24,9% (Eurostat, 2002). Στις υπόλοιπες βαθµίδες, οι
αποκλίσεις των δαπανών ανά µαθητή, µεταξύ ΕΕ25 και Ελλάδας, είναι µικρότερες αλλά
εξίσου σηµαντικές.

Ανοικτό περιβάλλον µάθησης (Open Learning Environment)
Ένα ανοικτό περιβάλλον µάθησης, αποτελεί βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια της
Ευρώπης για ποιοτικότερη και αποδοτικότερη εργασία µέσω της ενίσχυσης της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σηµασία δεν έχει η δια βίου µάθηση συγκεκριµένων
οµάδων του πληθυσµού (συνήθως αυτοί που έχουν µεγαλύτερη εκπαίδευση), αλλά η
διαρκής συµµετοχή όλων των οµάδων του πληθυσµού. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται
ουσιαστικότερη ενηµέρωση για τα οφέλη της δια βίου µάθησης.
∆.5.1.Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών (όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων) που συµµετείχε στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έρευνα.
Ο δείκτης της δια βίου µάθησης ατόµων 25-64, της οµάδας δεικτών-στόχου αποτελεί έναν
εκ των 5 βασικών δεικτών προόδου της Λισσαβόνας. Όπως τονίσθηκε και παραπάνω, το
10% των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64 ετών, συµµετέχει στη δια βίου µάθηση,
γεγονός που συνιστά ορισµένη πρόοδο από το 2000. Η Ελλάδα εµφανίζει από τα
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση (1,8%), σε σύγκριση ακόµα και µε
νέα κράτη µέλη. Ο στόχος του 12,5% για το 2010 φαίνεται πολύ µακρινός για την
Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να αυξήσει κατά πολύ του µέτριους ρυθµούς που είχε µέχρι
σήµερα.
∆.5.2. Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών χωρίς ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που
συµµετείχε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έρευνα.
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Τα άτοµα χωρίς ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση εµφανίζουν αισθητά πιο χαµηλά
ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση, σε σχέση µε τα άτοµα υψηλής εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων ηλικίας 25 έως 64 που συµµετέχει
στην εκπαίδευση ή κατάρτιση είναι µόλις 0,2%, ποσοστό αισθητά µικρότερο από το µέσο
ποσοστό συµµετοχής της ΕΕ25 (3,4%).

Ελκυστικότερη µάθηση (Making Learning attractive)
∆.6.1.Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν βρίσκεται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το µέσω ευρωπαϊκό ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας
18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και δεν βρίσκεται σε σπουδές είναι περίπου 15%. Η Ελλάδα έχει χαµηλότερο
ποσοστό ατόµων της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο
(13,3%, 2005). Μάλιστα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον περιορισµό της πρόωρης
εγκατάλειψης, σε σχέση µε το 2000 (18,2%), είναι σηµαντική.
∆.6.2.Ποσοστά συµµετοχής στην εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα 1 στα 2 παιδιά ηλικίας 4 ετών συµµετέχει στην προσχολική αγωγή (ISCED
0), όταν η αντίστοιχη αναλογία για την ΕΕ25 είναι 8 στους 10) (Eurostat, 2004). Το
αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 ετών
είναι 83,5%, καταδεικνύοντας την µέση ηλικία πρόσβασης στην προσχολική αγωγή στην
Ελλάδα.
Το ποσοστό συµµετοχής στην εκπαίδευση ατόµων ηλικίας 15-24 ετών (ISCED 1-6)
αυξάνεται διαρκώς από το 2001 (52,3%) φτάνοντας το 2004 στο 61,6% του συνολικού
πληθυσµού της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Αν και από το δείκτη δεν φαίνεται το
ποσοστό επιτυχηµένης ολοκλήρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εντούτοις αποτελεί
µια σαφή ένδειξη της τάσης συµµετοχής στην εκπαίδευση. Η ενίσχυση του ποσοστού
συµµετοχής σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι κυρίως αποτέλεσµα της ενίσχυσης συµµετοχής
των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση.
Η συµµετοχή στην ανώτερη εκπαίδευση παρουσιάζει διακυµάνσεις µεταξύ των χωρών της
ΕΕ (30% έως και 90% ως ποσοστό επί του πληθυσµού ηλικιακής οµάδας 20-24 ετών) ως
αποτέλεσµα κοινωνικών, γεωγραφικών και οικονοµικών διαφοροποιήσεων ανά χώρα.
Στην Ελλάδα κάθε 10 άτοµα ηλικίας 20-24 ετών αντιστοιχούν περίπου 7,5 συµµετέχοντες
στην ανώτερη εκπαίδευση (ποσοστό συµµετοχής 75,9%, Eurostat 2004). Στην Ελλάδα σε
σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην ενίσχυση της
συµµετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση. Μάλιστα, όλες οι βασικές ηλικιακές οµάδες του
πληθυσµού που σπουδάζουν στην Ελλάδα ( έως 10, 20 έως 24, άνω των 24 ετών)
ενισχύονται. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή οµάδα άνω των 30 ετών όπου η συµµετοχή
µειώθηκε κατά περίπου 2.000 άτοµα. Στην Ελλάδα, 6 στους 10 φοιτητές είναι ηλικίας 20
έως 24 ετών (Eurostat, 2003/2004).
Γενικότερα, αν και η Ελλάδα εµφανίζει ικανοποιητικούς δείκτες συµµετοχής στην
εκπαίδευση, παρουσιάζει το παράδοξο της υψηλής ανεργίας. Μάλιστα, η ανεργία πλήττει
κυρίως άτοµα µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση 9,3%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό
ανεργίας των ατόµων µε ανώτατη εκπαίδευση (7%), όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην
ΕΕ25 είναι 4,6%.
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Βελτίωση µάθησης ξένων γλωσσών (Improving Foreign Language Learning)
∆.7.1.Μέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πρώτου και δεύτερου
κύκλου).
Η µάθηση ξένων γλωσσών εκτός της µητρικής και ιδιαίτερα της γλώσσας των αγγλικών
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή διασύνδεση της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή στην Ευρώπη είναι περίπου 1,5
(Eurostat, 2004). Σε γενικές γραµµές, µαθητές του πρώτου κύκλου έχουν µικρότερο µέσο
αριθµό ξένων γλωσσών σε σχέση µε τον µέσο αριθµό µαθητών µεγαλύτερης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από διαφορετικό µοντέλο
αναφορικά µε τις ξένες γλώσσες των µαθητών, καθώς µαθητές του πρώτου κύκλου
µαθαίνουν περισσότερες ξένες γλώσσες (1,9) από ό,τι οι µαθητές στο δεύτερο κύκλο β’
βάθµιας εκπαίδευσης (1,1), (Eurostat, 2004). Αυτό σηµαίνει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο
πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των ξένων γλωσσών κατά τουλάχιστον 25%, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος των δύο ξένων γλωσσών ανά µαθητή. Αντίθετα για την
Ελλάδα να αυξηθεί ο αριθµός των ξένων γλωσσών για τους µαθητές του δεύτερου κύκλου
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που µαθαίνουν έστω και µία γλώσσα είναι 99,2%, ενώ παραπάνω από τους µισούς 59,4%
µαθαίνουν δύο γλώσσες (Eurostat, 2004). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αναλογία ξένων
γλωσσών ανά µαθητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει παραµείνει στάσιµη σε σχέση µε
το 2002.
Η δηµοτικότητα της αγγλικής γλώσσας, δηµιουργεί το πλαίσιο για δυνατότητες αύξησης
των ξένων γλωσσών, αφού η ζήτηση των αγγλικών είναι δεδοµένη και εθελοντική από
τους µαθητές και τις οικογένειες των µαθητών.

Κινητικότητα και Συνεργασία (Mobility and Cooperation)
∆.8.1.Ξένοι σπουδαστές που συµµετέχουν στην ανώτατη εκπαίδευση (ISCED 5 και 6) ως ποσοστό του
συνολικού αριθµού των σπουδαστών της χώρας προορισµού.
Αναφορικά µε το ποσοστό των ξένων σπουδαστών στην Ελλάδα, το ποσοστό
διαµορφώνεται στο 2% των συνολικών σπουδαστών ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
(Εurostat, 2004). Το µεγαλύτερο ποσοστό των ξένων σπουδαστών στην Ελλάδα
προέρχεται από χώρες της Ευρώπης των 25. Γενικότερα, η Ελλάδα εξάγει περισσότερους
σπουδαστές σε σχέση µε αυτούς που εισάγει.
∆.8.2.Ποσοστό εγχώριων σπουδαστών (ISCED 5-6), που σπουδάζουν σε ξένες χώρες (ΕΕ25, ΕΕΑ ή
Υποψήφιες χώρες) ως ποσοστό των συνολικών σπουδαστών.
Η Ελλάδα αν και µειώνει την διαρροή φοιτητών προς το εξωτερικό συνεχίζει να αποτελεί
µια χώρα εξαγωγής φοιτητών. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ελλήνων σπουδαστών σε
ξένα πανεπιστήµια σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των φοιτητών της χώρας είναι 7,3%
(Eurostat, 2004). Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε σχέση µε το 2000 η συµµετοχή των
ελλήνων φοιτητών έχει µειωθεί κατά 5,1 ποσοστιαίες µονάδες.
∆.8.3. Κινητικότητα σπουδαστών (Πρόγραµµα Erasmus).
Η κινητικότητα µέσω του προγράµµατος Erasmus συνεχίζει να ενισχύεται κατά την
περίοδο 2004-2005. Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από 1,2 εκ. σπουδαστές έχουν
συµµετάσχει στο Erasmus. Εντούτοις η κινητικότητα των σπουδαστών µέσω του Erasmus
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διαφέρει µεταξύ των χωρών. Η µέση διάρκεια του προγράµµατος εξακολουθεί να
κυµαίνεται στα επίπεδα της περιόδου 1994-1995σε έξι (6) µε εφτά (7) µήνες. Η Ελλάδα,
δέχεται µικρότερο αριθµό σπουδαστών που συµµετέχουν στο Erasmus σε σχέση µε τον
αριθµό των σπουδαστών που εξάγει. Συγκεκριµένα, στο Erasmus την περίοδο 2004-2005,
ο αριθµός των φοιτητών που εισήχθησαν µέσω του Erasmus ήταν 1.658, ενώ οι φοιτητές
που εξήλθαν από την Ελλάδα προς τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης ήταν 2.491. Σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο οι συµµετοχές των φοιτητών στο πρόγραµµα ήταν
αυξηµένες (η εισροή φοιτητών κατά 10,1% και η εκροή κατά 4,4%), κυρίως όσον αφορά
τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήµια µέσω του προγράµµατος. Τα
παραπάνω δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών µέσω του
Προγράµµατος Erasmus, µε τον αριθµό των φοιτητών που έρχονται στην χώρα µας να
συγκλίνει µε τον αριθµό των φοιτητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και προέρχονται
από την Ελλάδα.
∆.8.4.Κινητικότητα εκπαιδευτικών (Πρόγραµµα Erasmus και Leonardo da Vinci).
Η εικόνα της κινητικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπης και κατ’
επέκταση στην Ελλάδας µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ενισχύεται και από την
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα Erasmus και Leonardo da Vinci.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία για την περίοδο 2004-2005 (DG Education and
Culture (Erasmus programme)) στο πρόγραµµα Erasmus συµµετέχουν συνολικά 19.385
εκπαιδευτικοί. Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθµός των εκπαιδευτικών που διακινήθηκαν
από και προς την Ελλάδα για την ίδια περίοδο ήταν 1.030 εκ των οποίων οι περισσότεροι
(613), αφορούσαν εκπαιδευτικούς κινητικότητα εισροής από την ΕΕ των 25. Η πρόοδος
που επετεύχθη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αναφέρεται σε αύξηση της εισροής
κατά 54 εκπαιδευτικούς και της εκροής κατά 417 εκπαιδευτικούς.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα Leonardo da Vinci σε ολόκληρη την Ευρώπη (ΕΕ25), για την
περίοδο 2004-2005, περισσότερα από 67.000 άτοµα συµµετείχαν στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Στην Ελλάδα, για την ίδια περίοδο ο αριθµός των συµµετεχόντων στο
πρόγραµµα ήταν 2.017, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο
κατά 590 άτοµα. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για την κατανοµή των
συµµετοχών ανά χώρα και ιδιότητα (εκπαιδευτικοί, φοιτητές κτλ), είναι σηµαντικό να
τονιστεί ότι µεταξύ των περιόδων 2003-2004 και 2004-2005, οι εκπαιδευτικοί της ΕΕ25
παρουσίασαν την µεγαλύτερη αύξηση συµµετοχών στο Πρόγραµµα Leonardo da Vinci
(32%).

∆ιασφάλιση προσβασιµότητας σε ΤΠΕ (Ensuring access to ICT for everyone)
Οι τρείς δείκτες αποτελούν κριτήρια προόδου, που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση
της διασφάλισης της προσβασιµότητας σε ΤΠΕ, όσο αφορά την εκπαίδευση.
∆.9.1. Αριθµός µαθητών ανά Η/Υ.
Η µετά το 2000 εποχή χαρακτηρίζεται από γρήγορη µείωση της αναλογία των µαθητών
ανά Η/Υ. Μάλιστα, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες (οι άλλες είναι Πορτογαλία, Πολωνία και
Λετονία) µε την µεγαλύτερη πρόοδο της αναλογίας αυτής. Συγκεκριµένα, η αναλογία
ήταν 57,9 µαθητές ανά Η/Υ το 2000, ενώ το 2003 περιορίστηκε στους 21,2 µαθητές ανά
Η/Υ (OECD, PISA 2000 and 2003). Παρόλα ταύτα, η διαφορά µε τις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης (ειδικά των χωρών της ΕΕ των 15) παραµένει σηµαντική.
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∆.9.2. Μέσο ποσοστό Η/Υ στα σχολεία που συνδέονται µε το διαδίκτυο.
Η αναλογία των µαθητών ανά υπολογιστή εµφανίζει συσχέτιση µε το µέσο ποσοστό
διείσδυσης µαθητών στον Internet. Συγκεκριµένα, οι χώρες µε την µικρότερη αναλογία
µαθητών ανά Η/Υ τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστό διείσδυσης στο Internet. Στην
Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης έχει αυξηθεί θεαµατικά από το 2000 έως το 2003 (OECD,
PISA 2000 and 2003). Συγκεκριµένα, το 2000 ήταν µόλις στο 26,4%, ενώ το 2003
έφτασε στο 69,2% και τοποθετεί, συγκριτικά, την Ελλάδα σε ικανοποιητικό επίπεδο σε
σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
∆.9.3. Συχνότητα και φύση της χρήσης των Η/Υ από παιδιά ηλικίας 9 ετών.
Αν και δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία (τα πλέον πρόσφατα είναι από το 2001), στην
Ελλάδα η χρήση των Η/Υ από παιδιά ηλικίας 9 ετών περιορίζεται κυρίως στις δυνατότητες
αναζήτησης πληροφοριών και γραψίµατος. Αντίθετα, δεν χρησιµοποιείται καθόλου για
επικοινωνία, ενώ εµφανίζει σχετικά µικρά ποσοστά στη χρήση του Η/Υ για διάβασµα και
ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης.

1.3.4.

Συµπεράσµατα Συγκριτικής Ανάλυσης – Αποτίµηση Προόδου

Από την ανάλυση των βασικών και των δευτερευόντων δεικτών απόδοσης και προόδου
προκύπτουν συµπεράσµατα ανά στρατηγικό στόχο για το σηµείο που βρίσκεται η Ελλάδα,
αναφορικά µε την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε σύγκριση µε την ΕΕ και τα σηµεία
αναφοράς όπως αυτά προέκυψαν από την σύνοδο της Λισσαβόνας.

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.
-

Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της Ευρώπης των 25 ολοκληρώνουν το
δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα
σε σχέση µε τον ποσοστό αναφοράς, έχοντας µεγάλο ποσοστό 84,0% (Eurostat,
2005) του πληθυσµού της µε ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Σε σχέση µε το 2000, η Ελλάδα έχει σηµειώσει µεγαλύτερη πρόοδο
στην αύξηση του ποσοστού των ατόµων µε τουλάχιστον δευτεροβάθµια
εκπαίδευση (5,6% έναντι 1,3% της ΕΕ25).

-

Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές
δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ικανότητα ανάγνωσης (PISA, 2003), που δεν
αντιπροσωπεύει καµία πρόοδο από το 2000 ως προς το κριτήριο αναφοράς της ΕΕ
(15,5%). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να περιορίσει το ποσοστό των ατόµων µε
δυσκολία στην ανάγνωση του 2000 (24,4%) και µάλιστα το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε οριακά στο 25,2% το 2003, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να το
αντιµετωπίζουν τα αγόρια

-

Στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι σε MST (ISCED 5A, 5B and 6), ως ποσοστό όλων των
αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν το 27,3% (Eurostat, 2004), όταν το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,6% στην ΕΕ25, ενώ υπάρχει και σχετική ισορροπία
αποφοίτων σε MST µεταξύ ανδρών και γυναικών.

-

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε την µεγαλύτερη πρόοδο της αναλογίας µαθητών
ανά Η/Υ. Η αναλογία ήταν 57,9 µαθητές ανά Η/Υ το 2000, ενώ το 2003
περιορίστηκε στους 21,2 µαθητές ανά Η/Υ (OECD, PISA 2000 and 2003). Παρόλα
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ταύτα, η διαφορά µε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (ειδικά των χωρών της
ΕΕ των 15) παραµένει σηµαντική.
-

Στην Ευρώπη υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο επίπεδο των δηµοσίων επενδύσεων
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα οι
δηµόσιες δαπάνες αποτελούν το 4,2% του ΑΕΠ. Αν και γενικότερα στην Ελλάδα
υπάρχει υστέρηση των δηµοσίων δαπανών για την εκπαίδευση, στην ανώτατη
εκπαίδευση, οι δηµόσιες δαπάνες κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε
τις µέσες δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ25.

-

Στην Ευρώπη, το σύνολο των χωρών (πλην της Κύπρου) δεν έχουν ξεπεράσει το
φράγµα του 1% στις ιδιωτικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το µέσο
ποσοστό είναι 0,63% του ΑΕΠ. Αναφορικά µε την Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες
αποτελούν το 0,22% του ΑΕΠ, δηλαδή κυµαίνονται στα επίπεδα του 2000
(0,25%).

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά.
-

Στην Ελλάδα 1 στα 2 παιδιά ηλικίας 4 ετών συµµετέχει στην προσχολική αγωγή
(ISCED 0), όταν η αντίστοιχη αναλογία για την ΕΕ25 είναι 8 στους 10 (Eurostat,
2004). Το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης για
παιδιά ηλικίας 5 ετών είναι 83,5%, καταδεικνύοντας την µέση ηλικία πρόσβασης
στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα.

-

Η συµµετοχή στην ανώτερη εκπαίδευση παρουσιάζει διακυµάνσεις µεταξύ των
χωρών της ΕΕ (30% έως και 90% ως ποσοστό επί του πληθυσµού ηλικιακής
οµάδας 20-24 ετών) ως αποτέλεσµα κοινωνικών, γεωγραφικών και οικονοµικών
διαφοροποιήσεων ανά χώρα. Στην Ελλάδα κάθε 10 άτοµα ηλικίας 20-24 ετών
αντιστοιχούν περίπου 7,5 συµµετέχοντες στην ανώτερη εκπαίδευση (ποσοστό
συµµετοχής 75,9%, Eurostat 2004). Στην Ελλάδα σε σχέση µε την υπόλοιπη
Ευρώπη, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην ενίσχυση της συµµετοχής στην
ανώτερη εκπαίδευση.

-

Όλες οι βασικές ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού που σπουδάζει στην Ελλάδα
(<10, 20 έως 24, >24 ετών) ενισχύονται. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή οµάδα
άνω των 30 ετών όπου η συµµετοχή µειώθηκε κατά περίπου 2.000 άτοµα, 6
στους 10 φοιτητές είναι ηλικίας 20 έως 24 ετών (Eurostat, 2003/2004).

-

Περίπου το 10% των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 25-64 ετών, συµµετέχουν στη
δια βίου µάθηση, γεγονός που συνιστά περιορισµένη πρόοδο από το 2000.
Αντίθετα, στην Ελλάδα µόνο το 1,8% των ατόµων ηλικίας 25-64 συµµετέχουν σε
κάποια µορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Eurostat, 2005). Το ποσοστό της
Ελλάδας είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση
σε σύγκριση ακόµα και µε νέα κράτη µέλη, ενώ σε σχέση µε το 2000, έχει
σηµειωθεί πολύ µικρή πρόοδος, µε αύξηση µόνο κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες.

-

Τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση των ατόµων µε χαµηλή εκπαίδευση
είναι πολύ µικρότερα σε σχέση µε τα άτοµα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το
ποσοστιαίο χάσµα συµµετοχής στη δια βίου µάθησης µεταξύ των δύο κατηγοριών
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εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας και τριτοβάθµιας, (ISCED 0-2 και ISCED 5-6) για την
Ευρώπη των 25 είναι στο 15,7, ενώ για την Ελλάδα στο 8,5 (Eurostat, 2004).
-

Αν και σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ των 25 εξακολουθεί
να εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο, η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο
ποσοστό αναφοράς της ΕΕ για το 2010, µε το ποσοστό της να είναι 13,3%
(Eurostat, 2005). Το ποσοστό αυτό επιβαρύνεται περισσότερο από την πρόωρη
αποχώρηση των ανδρών και πολύ λιγότερο από την αποχώρηση των γυναικών.

Άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο.

1.4.

-

Το ποσοστό των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν έστω και
µία γλώσσα είναι 99,2%, ενώ παραπάνω από τους µισούς 59,4% µαθαίνουν δύο
γλώσσες µε την αναλογία ξένων γλωσσών ανά µαθητή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης να έχει παραµείνει στάσιµη σε σχέση µε το 2002 (Eurostat, 2004).

-

Ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή στην Ευρώπη είναι περίπου 1,5.
Μαθητές του πρώτου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν µικρότερο µέσο
αριθµό ξένων γλωσσών σε σχέση µε τον µέσο αριθµό µαθητών µεγαλύτερης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από διαφορετικό µοντέλο
αναφορικά µε τις ξένες γλώσσες των µαθητών, καθώς µαθητές του πρώτου
κύκλου µαθαίνουν περισσότερες ξένες γλώσσες (1,9) από ό,τι οι µαθητές στο
δεύτερο κύκλο β’ βάθµιας εκπαίδευσης (1,1) (Eurostat, 2004).

-

Η Ελλάδα, δέχεται µικρότερο αριθµό σπουδαστών που συµµετέχουν στο Erasmus
σε σχέση µε τον αριθµό των σπουδαστών που εξάγει (1.658 έναντι 2.491)
(2004/2005, DG Education and Culture Erasmus Programme). Σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο οι συµµετοχές των φοιτητών στο πρόγραµµα ήταν
αυξηµένες (η εισροή φοιτητών κατά 10,1% και η εκροή κατά 4,4%), κυρίως όσον
αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήµια µέσω του
προγράµµατος.

-

Στο πρόγραµµα Erasmus συµµετέχουν συνολικά 19.385 εκπαιδευτικοί. Στην
Ελλάδα ο συνολικός αριθµός των εκπαιδευτικών που διακινήθηκαν µέσω του
προγράµµατος Erasmus από και προς την Ελλάδα για την περίοδο 2004/2005
ήταν 1.030 εκ των οποίων οι περισσότεροι (613), αφορούσαν εκπαιδευτικούς
κινητικότητα εισροής από την ΕΕ των 25. Η πρόοδος που επετεύχθη σε σχέση µε
την προηγούµενη περίοδο αναφέρεται σε αύξηση της εισροής κατά 54
εκπαιδευτικούς και της εκροής κατά 417 εκπαιδευτικούς (2004/2005, DG
Education and Culture Erasmus Programme).

Ανάλυση swot

Οι δυνατότητες και οι αδυναµίες µέσα από την τρέχουσα λειτουργία του Εκπαιδευτικού
Συστήµατος συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας 1-8: ∆υνατότητες και Αδυναµίες του Εκπαιδευτικού Συστήµατος στην Ελλάδα
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

•
•
•

•

Υψηλά ποσοστά συµµετοχής στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Υψηλά
ποσοστά
αποφοίτων
σε
µαθηµατικές, θετικές και επιστήµες
τεχνολογίας (MST).
Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό.

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

•

•
•
•
•

•

•

•

Χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για την
πρωτοβάθµια
και
δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Χαµηλή συµµετοχή σε προγράµµατα δια
βίου εκπαίδευσης.
Έλλειψη αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου.
Χαµηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(όπως αυτή µετριέται από PISA).
Περιορισµένη σύνδεση της εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων) – πρόβληµα «αρχικής
ενσωµάτωσης».
Υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του
σχολείου
(ιδιαίτερα
σε
συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού).
Καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση.
Ασυµβατότητες µεταξύ προσφοράς και
ζήτησης εργασίας στον τοµέα της ΕΤΑ.

Οι µελλοντικές ευκαιρίες και οι απειλές που δηµιουργούνται συνοψίζονται στον
παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας 1-9: Ευκαιρίες και Απειλές του Εκπαιδευτικού Συστήµατος στην Ελλάδα
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

•
•
•

•
•
•

•

•

Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού έργου.
∆ιεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Η
χρήση
ΤΠΕ
στα
σχολεία
συµπεριλαµβανοµένης
και
της
πρόσβασης στο Internet.
Άνοιγµα της ανώτατης εκπαίδευσης στη
ζήτηση από φοιτητές εξωτερικού.
Ενίσχυση των υποδοµών εκπαίδευσης
και µέσων διδασκαλίας.
Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος
Σύνδεσης της Επαγγελµατικής και
Κατάρτισης µε την Απασχόληση.
Ενίσχυση
της
επαγγελµατικής
κατάρτισης
και
της
εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Χρηµατοδοτικές δυνατότητες της 4ης
προγραµµατικής περιόδου για ΕΤΑ.

ΑΠΕΙΛΕΣ

•

•

•
•
•

∆ηµογραφική γήρανση του πληθυσµού
και
συρρίκνωση
του
µαθητικού
πληθυσµού.
∆ηµοσιονοµικοί περιορισµοί και πιέσεις
για περιορισµένη αύξηση των δηµοσίων
δαπανών για την εκπαίδευση.
Η ακαµψία του ποσοστού πρόωρης
εγκατάλειψης.
Αδυναµία σύνδεσης των βαθµίδων
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.
Χαµηλές δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία.
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1.5.
1.5.1.

Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006
Σύντοµη παρουσίαση του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚ) 2000 – 2006 εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2001 µε την απόφαση Ε(2001) 44/16-32001 της Επιτροπής των Ε.Κ.
Η πρώτη αναθεώρηση του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2004 µε
την απόφαση Ε(2004) 5583/22-12-2004 στην οποία ενσωµατώθηκαν οι πρόσθετοι πόροι
από την κατανοµή των αποθεµατικών επίδοσης και προγραµµατισµού, ενώ η δοµή και η
στοχοθεσία του Προγράµµατος δεν άλλαξαν. Ακολούθησε 2η πρόταση αναθεώρησης το β’
εξάµηνο του 2005 σε συνέχεια των αποφάσεων της 7ης και της 8ης Επ. Πα. του ΚΠΣ όπου
αποφασίστηκε η µεταφορά 35 Μ€ (∆.∆.) από το ΕΤΠΑ του ΕΠΕΑΕΚ σε άλλα Προγράµµατα
του ΚΠΣ. Προτάθηκε επίσης η δηµιουργία νέου Μέτρου (Μ.6.2) στο Άξονα
Προτεραιότητας 6 που περιλαµβάνει ενέργειες για την προετοιµασία της ∆’
προγραµµατικής περιόδου. Η αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ εγκρίθηκε από την ΕΕ το
∆εκέµβριο του 2005 µε την απόφαση Ε(2005) 5642/15-12-2005.
Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού (ΣΠ) στο οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του
Προγράµµατος εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) του
ΕΠΕΑΕΚ στις 29-5-2001.
Σε συνέχεια των αποφάσεων της 5ης Επ. Πα. του ΕΠΕΑΕΚ που πραγµατοποιήθηκε στις 2811-2005 και της έγκρισης αναθεώρησης του ΕΠΕΑΕΚ (15-12-2005), τροποποιήθηκε και
το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού µέσω της γραπτής διαδικασίας µε την απόφαση
2140/3-2-06.
Με βάση τις αποφάσεις της 7ης και της 8ης Επ. Πα. του ΚΠΣ για τη µεταφορά 35 Μ€ (∆.∆.)
από το ΕΤΠΑ του ΕΠΕΑΕΚ σε άλλα Προγράµµατα του ΚΠΣ και την αναθεώρηση του
ΕΠΕΑΕΚ το ∆εκέµβριο του 2005 (απόφαση Ε(2005) 5642/15-12-2005), ο
προϋπολογισµός του Προγράµµατος (δηµόσια δαπάνη) για την περίοδο 2000 – 2006
ανέρχεται στα 2.728,9 Μ€ µε συγχρηµατοδότηση 75% από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ και 25%
από Εθνικούς Πόρους. Το ύψος της δηµόσιας δαπάνης που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΚΤ ανέρχεται σε 2.242,9 Μ€, ενώ από το ΕΤΠΑ σε 486 Μ€ (µείωση κατά 35 Μ€). Σε
εξέλιξη βρίσκεται η 3η αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ που θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του
2006.
Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ περιλαµβάνει 6 Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων ο Α.Π.6 αναφέρεται
στην Τεχνική Βοήθεια και την προετοιµασία της ∆’ προγραµµατικής περιόδου. Οι Άξονες
Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, και 6 συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και ο Α.Π.5, που
περιλαµβάνει τις υποδοµές, από το ΕΤΠΑ.
Οι 6 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
- Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό
αποκλεισµό». Ο Α.Π.1 περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της
ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για
όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό.
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- Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της

-

-

-

-

1.5.2.

επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης». Ο Α.Π.2
περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και βελτίωση της
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης.
Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και
της προσαρµοστικότητας των νέων». Ο Α.Π.3 περιλαµβάνει δράσεις που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της
προσαρµοστικότητας των νέων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας». Ο Α.Π.4 περιλαµβάνει δράσεις
που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη βελτίωση της
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Άξονας Προτεραιότητας 5 «∆ηµιουργία και ενίσχυση υποδοµών για την υλοποίηση
των µέτρων ΕΚΤ». Ο Α.Π.5 περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη δηµιουργία
και ενίσχυση των υποδοµών για την υλοποίηση των µέτρων ΕΚΤ.
Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια – Προετοιµασία νέας προγραµµατικής
περιόδου». Ο Α.Π.6 περιλαµβάνει την Τεχνική Βοήθεια προκειµένου να
υποστηριχθεί η υλοποίηση του Προγράµµατος και δράσεις για της προετοιµασία
της ∆’ προγραµµατικής περιόδου.

Κατανοµή των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06

Τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα συγκεντρώνει ο ΑΠ 2 «Προώθηση και βελτίωση
της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης»
µε 1.679 Μ€, ενώ ακολουθούν οι ΑΠ 5 και 1 µε 486 και 450 Μ€ αντίστοιχα. Η
ποσοστιαία κατανοµή των Προγραµµατικών πόρων στους 6 Άξονες Προτεραιότητας
παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
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1%

17%
17%

1%
1%

17%
17%
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ 4
ΑΞΟΝΑΣ 4
ΑΞΟΝΑΣ 5
ΑΞΟΝΑΣ 5
ΑΞΟΝΑΣ 6
ΑΞΟΝΑΣ 6
61%
61%

Σχήµα 1-4: Ποσοστιαία κατανοµή πόρων ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 σε Άξονες Προτεραιότητας

Σύµφωνα µε στοιχεία Ιουλίου 2006, η Περιφέρεια της Αττικής παρουσιάζει την υψηλότερη
συγκέντρωση ενταγµένων πόρων, που ερµηνεύεται και από την υψηλή συγκέντρωση
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Εκατοµµύρια ευρώ
Εκατοµµύρια ευρώ

πληθυσµού στην Περιφέρεια αυτή. Η περιφερειακή κατανοµή των ενταγµένων πόρων του
Προγράµµατος παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
Σύµφωνα µε στοιχεία Ιουλίου 2006, στο Πρόγραµµα έχουν ενταχθεί συνολικά 2.438 Μ€.
Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την κατανοµή των πόρων στους 6 προαναφερθέντες
Άξονες Προτεραιότητας.

800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0

Σχήµα 1-5: Περιφερειακή κατανοµή των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-06

1.5.3.

Επιτεύγµατα Προγράµµατος

Με βάση τους δείκτες πραγµατοποίησης του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, η
υλοποίηση Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα
ως προς το Φυσικό Αντικείµενο έως και τις αρχές του 2006:
ΜΕΤΡΟ
1.1
1.1

ΣΤΟΧΟΙ
(2008)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αριθµός

Ωφελούµενων

Ενηλίκων

από

την

Επιµόρφωση
Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών µε Πολιτισµικές
Ιδιαιτερότητες

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(ΕΩΣ 12/2005)

12.700

32.680

125.000

117.930

1.2

Αριθµός Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων

4.500

4.324

1.2

Αριθµός Ολοήµερων Νηπιαγωγείων

2.000

1.982

50.000

48.609

250.000

139.019

500.000

580.171

257

259

60

92

2.1
2.1
2.1
2.2
2.2

Αριθµός Εκπαιδευτικών που Συµµετέχουν στην
Εισαγωγική Επιµόρφωση
Αριθµός Εκπαιδευτικών που Συµµετέχουν στην
Ταχύρρυθµη Επιµόρφωση
Αριθµός Χρηστών Σχολικών Βιβλιοθηκών
Παρεµβάσεις
Σπουδών
Νέα ΠΜΣ

σε

Προπτυχιακά

Προγράµµατα
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ΜΕΤΡΟ

Παρεµβάσεις Αναβάθµισης ΠΜΣ

2.2
2.2
2.3

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(ΕΩΣ 12/2005)

326

356

Νέα Τµήµατα ∆ιεύρυνσης

90

123

Αριθµός Υποτροφιών

7.000

6.839

Αριθµός Αποφοιτησάντων ∆ηµοσίων ΙΕΚ

102.000

106.422

14.000

11.900

60.000

52.805

500.000

168.619

60.000

63.256

50.000

36.704

32

32

250.000

334.850

168

352

3.500

6.644

700

331

130.000

58.345

90

117

1.100

1.080

1.300

1.743

34

34

105

94

16

16

Επωφελούµενοι Απόφοιτοι ΙΕΚ του ΟΕΕΚ από
Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης
Επωφελούµενοι

2.3

ΣΤΟΧΟΙ
(2008)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.2

2.3
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µαθητές

δευτεροβάθµιας

τεχνολογικής εκπαίδευσης – σπουδαστές από
προγράµµατα πρακτικής άσκησης

2.4
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
4.1
4.1
4.2
5.2

Αριθµός µαθητών αποφοίτων και γονέων που
εξυπηρετούνται σε ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ
Θέσεις

Πρακτικής

Άσκησης

στην

Ανώτατη

Εκπαίδευση
Ενεργός

συνολικός

αριθµός

εγγεγραµµένων

φοιτητών ΕΑΠ
Αριθµός Κ.Π.Ε.
Αριθµός

συµµετεχόντων

µαθητών

προγράµµατα Π.Ε.
Αριθµός ερευνητικών προγραµµάτων σε θέµατα
περιβάλλοντος
Αριθµός

σπουδαστών

προπτυχιακών

προγραµµάτων σπουδών περιβάλλοντος
Αριθµός παρεµβατικών προγραµµάτων σε θέµατα
ισότητας
Επωφελούµενοι µαθητές Γενικής και Τεχνικής
Εκπαίδευσης από παρεµβατικά προγράµµατα
Αριθµός

φοιτητών

/

φοιτητριών

Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών Ενιαίων Λυκείων
(κτιριακά)
Εξοπλισµός Εργαστηρίων Ενιαίου Λυκείου

5.2

Κτίρια στην ανώτατη εκπαίδευση

5.2

που

παρακολούθησαν ΠΜΣ

5.2

5.2

σε

Σχολικά

κτίρια

(νέα)

πρωτοβάθµιας

και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Κτίρια

κεντρικών

βιβλιοθηκών

εκπαίδευσης

ανώτατης

*Στοιχεία Ιουνίου 2006 από ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

1.5.4.

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων και την ισότητα ευκαιριών

Ισότητα ανδρών και γυναικών
Οι διαφορές στη συµµετοχή στην απασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών (ποσοστιαίο
χάσµα απασχόλησης 28,1 έναντι 15 της ΕΕ25, Eurostat 2005) αντανακλούν τη δυσκολία
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η δυσκολία πρόσβασης ενισχύεται από
τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσµεύουν την γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας,
την αναζήτηση εργασίας ή και την περαιτέρω εκπαίδευσή της.
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Η επίτευξη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών συνδέεται άµεσα µε το εκπαιδευτικό
σύστηµα, το οποίο πρέπει να παρέχει στους νέους τα κατάλληλα προσόντα. Συνεπώς,
είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
της µη ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της µικρής συµµετοχής στην δια
βίου µάθηση κ.α
Σε ότι αφορά την οριζόντια πολιτική για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών το
ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 παρουσίασε συνάφεια µέσω δύο κυρίως Αξόνων, του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία για όλους
και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό», αλλά και του Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας».
Ειδικότερα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 περιλαµβάνονταν η ενέργεια για το Ολοήµερο
Σχολείο που αποτέλεσε θετική δράση υπέρ της διευκόλυνσης κυρίως των µητέρων στο να
εργαστούν ή να βελτιώσουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα.
Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
• Προγράµµατα υποστήριξης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
γυναικών, στα οποία περιελήφθησαν δράσεις ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών στις
διακρίσεις λόγω φύλου που παρατηρούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης προγράµµατα συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού µε
βάση τη διάσταση του φύλου, ώστε να ενθαρρύνονται οι γυναίκες να επιλέγουν
επαγγέλµατα αυξηµένου κύρους και απολαβών. Τέλος, παρήχθη νέο ή
αναµορφώθηκε υπάρχον διδακτικό υλικό ώστε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή
στερεοτύπων του φύλου και εισήχθησαν ειδικά θέµατα για την ισότητα των
φύλων.
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης γυναικών στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές
σπουδές. Προγράµµατα σπουδών και ερευνητικά προγράµµατα για τις γυναίκες
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε χορήγηση υποτροφιών για έρευνα σε θέµατα
φύλου και ισότητας και παράλληλη ενίσχυση της ακαδηµαϊκής σχετικής
βιβλιογραφίας. Επίσης ελήφθησαν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στα πλαίσια
της δια βίου εκπαίδευσης, µε ειδικά προγράµµατα σε θέµατα ισότητας και µε την
παροχή κινήτρων (π.χ. υποτροφιών) για την προσέλκυση γυναικών σε τοµείς όπου
η παρουσία τους είναι περιορισµένη.
• Επίσης δράσεις –των οποίων ο ακριβής αντίκτυπος στη διάσταση του φύλου δεν
είναι εύκολο να µετρηθεί— ήταν, µεταξύ άλλων, η αξιολόγηση και η επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών, η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
υλικού, η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο
περιεχόµενο, η προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σε ότι αφορά τις δράσεις για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στη διάρκεια του
ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ενδεικτικά επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα:
- 3.346 εκπαιδευτικοί επιµορφώθηκαν σε προγράµµατα για την προώθηση της
ισότητας των φύλων,
- 331 παρεµβατικά προγράµµατα υλοποιήθηκαν για την προώθηση της ισότητας των
φύλων,
- 58.345 µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ωφελήθηκαν από παρεµβατικά
προγράµµατα.
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- 15.020 µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ωφελήθηκαν από προγράµµατα
-

επαγγελµατικού προσανατολισµού µε τη διάσταση του φύλου.
3 νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) συστάθηκαν σε θέµατα
φύλου και ισότητας και 117 φοιτητές εγγράφηκαν στα παραπάνω Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

- Η υφιστάµενη κατάσταση στην εκπαίδευση και κατάρτιση αναφορικά µε την
ισότητα των φύλων καταδεικνύει σηµαντικά βήµατα για την εξισορρόπηση των
ανισοτήτων γεγονός που αντανακλάται στα υψηλά συµµετοχής των γυναικών σε
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.

Ευπαθείς και Μειονεκτούσες Κοινωνικά Οµάδες
Με δεδοµένο ότι το 10% περίπου του πληθυσµού της χώρας µας είναι άτοµα µε αναπηρία,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης αποτελεσµατικών πολιτικών για εξίσωση των
δικαιωµάτων και ισότιµη συµµετοχή των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και των άλλων
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.
Στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να φοιτούν: α) στη συνήθη σχολική τάξη, µε παράλληλη
στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και β) σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα
στελεχωµένα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν µέσα στα σχολεία της γενικής και
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που η φοίτηση στα κοινά σχολεία,
ή στα τµήµατα ένταξης καθίσταται αδύνατη, τότε η εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται: α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, β) σε σχολεία
ή τµήµατα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων, σε
νοσοκοµεία, ιδρύµατα κτλ. και γ) στο σπίτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στη χώρα µας δεν
έχει καταγραφεί, επισήµως, ο ακριβής αριθµός των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες,
υπολογίζεται όµως περίπου στις 180.000-200.000, εκ των οποίων φοιτούν στην ειδική
αγωγή 19.038 µαθητές, σύµφωνα µε τη ∆/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε 2.787 τµήµατα ειδικής αγωγής,
στα οποία υπηρετούν 1.354 εκπαιδευτικοί σε οργανικές θέσεις (ΥΠΕΠΘ 2005).
Τα άτοµα µε αναπηρία συµµετέχουν στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια
γενική και τεχνική εκπαίδευση, χωρίς να έχουν πάντα την αναγκαία υποστήριξη, όπως
παροχή τεχνολογικών βοηθηµάτων, διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιµότητας,
προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό στην κατηγορία αναπηρίας τους (π.χ. σε µορφή
Braille για τους τυφλούς µαθητές). Στη χώρα µας καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια µια
διαρκής προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και βελτίωσης του συστήµατος εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ενώ παράλληλα δίνεται έµφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε όλες τις βαθµίδες του. Ωστόσο, οι επιδόσεις της χώρας
µας συγκριτικά µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. παραµένουν χαµηλές. Συνεπώς, υπάρχει
επιτακτική ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών στους τοµείς που έχουν
παρατηρηθεί αδυναµίες ή προβλήµατα. Ο κεντρικός στόχος για την επόµενη περίοδο είναι
µια εκπαίδευση και κατάρτιση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό συµµετοχή στην
κοινωνία, την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και θα καταπολεµά τη σχολική
διαρροή, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες.
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Βασικό µοχλό της ειδικής αγωγής στη χώρα µας αποτελούν τα Κέντρα ∆ιάγνωσης και
Αξιολόγησης (Κ.∆.Α.Υ.), όπου βάσει του ν. 2817/2000 αναλαµβάνουν, µε τη βοήθεια
ειδικού επιστηµονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τη δωρεάν διάγνωση και
αξιολόγηση, καθώς και το σχεδιασµό εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό σηµαίνει ότι η ένταξή τους στο
εκπαιδευτικό σύστηµα προωθείται και υποστηρίζεται µέσω των Κέντρων ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ), των Τµηµάτων Ένταξης των σχολείων γενικής
παιδείας και των Προτύπων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). Αξίζει να
σηµειωθεί ότι δοµές που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες έχουν δηµιουργηθεί και από
Σωµατεία Γονέων Ατόµων µε Αναπηρία ή από Σωµατεία Ατόµων µε Αναπηρία. Οι δοµές
αυτές είναι κατά ένα ποσοστό αυτοχρηµατοδοτούµενες, αλλά επιδοτούνται και από
εθνικούς (ΥΥΚΑ) και Κοινοτικούς πόρους.
Για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες το σχολικό έτος
2004-2005 λειτούργησαν 311 ΣΜΕΑ, 1654 Τµήµατα Ένταξης, 72 Εργαστήρια Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 58 Κ∆ΑΥ, παρατηρώντας ικανοποιητική αύξηση των
δοµών. Παράλληλα, η επιµόρφωση εκπαιδευτών, οι οποίοι διδάσκουν σε µαθητές µε
αναπηρίες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα της ειδικής
αγωγής. Τη διετία 2003-2004 επιµορφώθηκαν 7.633 εκπαιδευτικοί σε προγράµµατα για
µαθητές µε αναπηρίες και από το 2003 µέχρι σήµερα έχουν επιµορφωθεί 2.822
εκπαιδευτικοί για µαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα.
Όσον αφορά τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, οι παρεµβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων αφορούν 4 κυρίως πληθυσµιακές οµάδες: τους τσιγγάνους, τους
µουσουλµάνους της Θράκης, τους οµογενείς του εξωτερικού και τους παλιννοστούντες
και αλλοδαπούς. Οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τµήµατα που λειτουργούν σε
όλη τη χώρα, σε συνδυασµό µε τον θεσµό της πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα και διδακτική στήριξη σε άλλα
αντικείµενα, ώστε να διευκολύνεται η οµαλή προσαρµογή και παραµονή στο γενικό
εκπαιδευτικό σύστηµα. Επιπλέον, λειτουργούν διαπολιτισµικά σχολεία (δηµοτικά,
γυµνάσια, λύκεια) µε βασικό σκοπό τη συγκράτηση του µαθητικού πληθυσµού µε
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στο εθνικό σύστηµα παιδείας. ∆ιευκρινίζεται ότι το καθεστώς
παραµονής των γονέων στη χώρα δε συνιστά κώλυµα όσον αφορά τη φοίτηση των
παιδιών στο σχολείο.
Στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης χαρακτηριστικά προγράµµατα που
υλοποιούνται είναι: «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων, «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων»
και «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο». Το πρώτο πρόγραµµα σηµείωσε υπερκάλυψη
των στόχων του και το δεύτερο σηµείωσε υψηλό ποσοστό απορροφητικότητας (76%).
Αναφορικά µε το τρίτο πρόγραµµα, αυτό παρουσίασε χαµηλή απορροφητικότητα. Και τα
τρία αυτά έργα συνολικά εντάχθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
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2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο
2007-2013
2.1.

Γενικό Πλαίσιο

Το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασµού για την παιδεία για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 είναι το τετράπτυχο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα
- Εκπαίδευση - Απασχόληση». Εντός αυτού του πλαισίου, η παιδεία αναδεικνύεται σε
κρίσιµο παράγοντα. Η πολιτική αναζήτηση για ποιότητα ζωής για το κοινωνικό σύνολο
στηρίζεται σε µια θεώρηση διαπνεόµενη από τις αρχές µιας ευνοµούµενης και σωστά
οργανωµένης σε κράτος κοινωνίας, όπως είναι η ελληνική, που σύµφωνα µε τον
συνταγµατικό της χάρτη, καταγράφει ως βασική προτεραιότητα την παιδεία, την παροχή
αγωγής και γνώσης σε όλους. Το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης και των παρεχόµενων
δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενεργών πολιτών, την ένταξη
τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.
Το πολιτικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη µιας τέτοιας στρατηγικής έχει ήδη διαµορφωθεί
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα Συµπεράσµατα της Εαρινής Συνόδου του (23-24.3.2006),
δήλωσε ότι η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση αποτελούν κρίσιµους
παράγοντες για την ανάπτυξη µιας µακροπρόθεσµης δυναµικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή. Η αριστεία και η καινοτοµία σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι από τα βασικότερα ζητούµενα της Ευρωπαϊκής
πολιτικής. Πρέπει να υπάρξουν µεταρρυθµίσεις ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα
των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η ανώτατη εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση αποτελούν
προτεραιότητες έτσι ώστε όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να µπορούν να αποκτούν δεξιότητες
και προσόντα, τα οποία θα τους βοηθούν να κινούνται, να ενσωµατώνονται και να
αναπτύσσονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία.
Παράλληλα, στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 για την Ανάπτυξη και
την Απασχόληση που υπέβαλλε η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποτυπώνεται σαφώς η έµφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής
πολιτικής και δραστηριότητας. Η ανάδειξη της κοινωνίας της γνώσης σε βασικό πυλώνα
της εθνικής µεταρρυθµιστικής στρατηγικής αποτυπώνεται σαφώς µε την έµφαση σε µέτρα
επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς τίθενται στόχοι όπως η αύξηση της δηµόσιας
δαπάνης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008, η ενίσχυση της ευελιξίας και
της συνοχής του εκπαιδευτικού συστήµατος, η ανάδειξη της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας του, µέσω της αποκέντρωσης, της µείωσης της γραφειοκρατίας και
της εφαρµογής της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών όχι µόνο ως αντικείµενο αλλά και ως µέσο διδασκαλίας είναι βασική
παράµετρος του σχεδιασµού, στα πλαίσια της συνολικότερης Ψηφιακής Στρατηγικής της
χώρας. Η έρευνα και η καινοτοµία αποκτούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
έχει καθοριστική συµβολή για την ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας
και τη διάχυση τους στον επιχειρηµατικό χώρο. Η δια βίου µάθηση αναδεικνύεται σε
βασική κυβερνητική επιλογή ώστε να υπάρχει αφενός η παροχή γνώσης που διαµορφώνει
την προσωπικότητα του σύγχρονου ενεργού πολίτη και αφετέρου η παροχή δεξιοτήτων
που να βελτιώνουν τη διαδικασία σύζευξης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και
τη µείωση της ανεργίας, η οποία στην Ελλάδα έχει έντονα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.
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Οι ανωτέρω στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές έχουν διαµορφωθεί στα πλαίσια ενός
συγκεκριµένου αναπτυξιακού προτύπου που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Κυβέρνηση, για
την Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτοµία, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.
Τα στοιχεία αυτά δοµούνται στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας, όπως αυτή έχει πλέον αναθεωρηθεί από τον Μάρτιο του 2005. Ο βασικός
στόχος ανάδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της πλέον ανταγωνιστικής οικονοµίας σε
παγκόσµιο επίπεδο, η οποία θα στηρίζει την πρωτοπορία της στην γνώση, αποτελεί τον
καταλύτη για την αναγνώριση της παιδείας ως το βασικότερο µέσο επίτευξης της
κοινωνικής συνοχής και στήριξης του Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Στα πλαίσια του
στόχου αυτού έχουν ήδη αναδειχθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοτικοποιηµένα
δεδοµένα, οι δείκτες, και οι θεµατικές περιοχές που τεκµηριώσουν την πρόοδο για την
επίτευξη του.
Οι δείκτες αυτοί θέτουν ως ορόσηµο το έτος 2010, και ως προς την εκπαίδευση είναι
πέντε και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος στηρίζεται στα πλέον
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Έκθεση Προόδου 2006, SEC
(2006)639, 16.5.2006):
Στόχοι Λισσαβόνας 2010 (ειδικά για
εκπαίδευση)
Πρόωρη

εγκατάλειψη

σχολείου

(σε

%

Μ.Ο.
(ΕΕ 25)

Ελλάδα

Στόχος ΕΕ για το
2010

14,9%

13%

10%

77%

83%

85%

19,8%

25,2%

15,5%

12,5%

∆εν τηρούνται

15%

µαθητών)
Ολοκλήρωση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(σε %µαθητών)
Βασικές ∆εξιότητες (ποσοστό µαθητών µε
χαµηλές δεξιότητες – PISA επίπεδο 1)
Αποφοίτηση

Ανώτατης

Μαθηµατικά,

Θετικές

Εκπαίδευσης

σε

Επιστήµες

και

στοιχεία

Τεχνολογία (σε % κατοίκων ηλικίας 20-29
ετών)
Συµµετοχή
Μάθησης

σε
(σε

προγράµµατα
%

γενικού

∆ια

Βίου

10,8%

1,8%

12,5%

πληθυσµού

ηλικίας 25-64)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα βρίσκεται άνω του µέσου όρου της Ε.Ε.
ως προς την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και ως προς την ολοκλήρωση της β’
βάθµιας εκπαίδευσης. Αντίθετα υπολείπεται του ευρωπαϊκού µέσου όρου στα θέµατα των
βασικών δεξιοτήτων και της δια βίου µάθησης.
Αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι δεν νοούνται ως απλά στατιστικά µεγέθη, αλλά ως δείκτες
ποιοτικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα Κράτη Μέλη. Πρόκειται για µια
έγκαιρη προειδοποίηση, η αξιοποίηση της οποίας µπορεί να αλλάξει την κατάσταση και
να προσεγγιστούν οι τεθέντες στόχοι. Τα ποσοτικά δεδοµένα αποτελούν σηµεία εκκίνησης
της νέας βελτιωτικής προσπάθειας της Ελλάδας. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα παραµένει
προσηλωµένη στην στρατηγική της Λισσαβόνας για την δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής
Κοινωνίας Ευηµερίας που να στηρίζεται στην Γνώση και υποστηρίζει την ανάδειξη της
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εκπαίδευσης ως κινητήριου µοχλού για την υλοποίηση της. Οι µεταρρυθµίσεις που
προβλέπονται στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι µακροπρόθεσµες, και
απαιτούν µεγάλα περιθώρια χρόνου και πόρων. Αποτελεί λοιπόν σηµαντική ευκαιρία η
προγραµµατική περίοδος 2007-2013 ώστε να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµιστικές δράσεις
που θα καταστήσουν τους στόχους πραγµατικότητα.

2.2.

Προκλήσεις Στρατηγικής Ανάπτυξης για την Παιδεία

Το προαναλυθέν πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού έχει ήδη αποτελέσει την αφετηρία για
µια µεγάλη προσπάθεια στρατηγικών µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων στο χώρο της
παιδείας, σεβόµενη απόλυτα το δικαίωµα όλων στη γνώση. Πρόθεση είναι να
δηµιουργηθεί ένα ποιοτικό σχολείο, ανοικτό σε όλους, το οποίο θα παρέχει αγωγή και
γνώση η οποία θα διαµορφώνει ολοκληρωµένες προσωπικότητες και ανθρώπους ικανούς
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού και οικονοµικού
περιβάλλοντος. Η παιδεία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή διάσταση γιατί οι Έλληνες κινούνται
και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ενωµένη Ευρώπη. Τονίζεται το ανθρωποκεντρικό
στοιχείο της παιδείας, εµπλουτίζοντας την µε τη διδασκαλία της θεµατικής των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας. Εντάσσεται η µάθηση των νέων τεχνολογιών
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, συµβαδίζοντας µε τις απαιτήσεις της κοινωνίας της
πληροφορίας. Συστηµατοποιείται συνολικά, σε θεσµικό και ουσιαστικό επίπεδο, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, η δια βίου µάθηση. Υλοποιείται η σύνδεση της αρχικής µε τη
συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, δηµιουργώντας ένα ενιαίο,
ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής επαγγελµατικών προσόντων. Τέλος, η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων σε όλα τα επίπεδα και τις βαθµίδες είναι
αποφασιστικός παράγοντας για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος, η συνεχής καταγραφή των οποίων θα καθιστά δυνατή και
αποτελεσµατική την διορθωτική παρέµβαση.
Η µέχρι στιγµής διαδικασία υλοποίησης µέτρων στο χώρο της εκπαίδευσης κατά τις
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, αλλά και η διαδικασία σχεδιασµού για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 έχουν αναδείξει ορισµένες βασικές προκλήσεις, στις
οποίες το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να ανταποκριθεί.
Η πρώτη πρόκληση αφορά στη γνώση. Η µετάδοση της γνώσης περιλαµβάνει τόσο την
λειτουργία του διδασκάλου ως ποµπού όσο και την αντίστοιχη του µαθητή/φοιτητή ως
δέκτη. Η παραδοσιακή θεώρηση αυτού του σχήµατος δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η από καθέδρας διδασκαλία, ως παραδοσιακός τρόπος
εκπαίδευσης, έχει αποδεδειγµένα πεπερασµένα όρια αποτελεσµατικότητας. Μια αξιόπιστη
εναλλακτική λύση που έχει αναδειχθεί από τη διεθνή εµπειρία είναι η διδασκαλία κατά
οµάδες. Το άτοµο-µαθητής γίνεται επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
καλλιεργείται η ενεργός συµµετοχή του σε αυτή. Το πρόγραµµα σπουδών θα
διαµορφώνεται εντός θεσµοθετηµένου πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας µε όλους τους
ενδιαφερόµενους. Αυτό θα θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους και συνεπώς θα είναι σαφή
τα όρια της εκπαιδευτικής επιτυχίας. Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν µεθόδους που να
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών, προκρίνοντας παράλληλα πρόσθετο
διδακτικό υλικό.
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Η δεύτερη πρόκληση αφορά στην αποκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο σε
διοικητικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο όσο το δυνατόν
εγγύτερο στην εκπαιδευτική λειτουργία αποτελεί µια πολιτική επιλογή µε διττό στόχο.
Αφενός την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής πράξης και αφετέρου την
ενεργοποίηση/ευαισθητοποίηση παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας µιας περιοχής
µε την συµµετοχή τους και την ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης. Στόχος είναι η
οργάνωση της εκπαίδευσης να έχει έντονα αποκεντρωτικά στοιχεία, µε έντονη
ενεργοποίηση και εµπλοκή, στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής,
των τοπικών κοινωνιών. Η επίτευξη της χρυσής τοµής για τις νοµοθετικές και
κανονιστικές αρµοδιότητες στο χώρο της εκπαίδευσης µεταξύ κεντρικής διοίκησης και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, µε ανάδειξη του ρόλου των τελευταίων, είναι βασική
προτεραιότητα του σχεδιασµού της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, δεδοµένης της
αρχιτεκτονικής δοµής του επιχειρησιακού προγράµµατος όπου η έµφαση στην
περιφερειακή διάσταση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό. Η µονοταµειακή φύση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθιστά αναγκαίο όρο της επιτυχούς υλοποίησης του τη
συνεργασία µε τις περιφερειακές αρχές, που µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
τους αναλαµβάνουν τη ανάπτυξη των υποδοµών και του εξοπλισµού που είναι αναγκαία
στοιχεία για την ολοκληρωµένη απόδοση των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο χώρο της
παιδείας κατά την περίοδο 2007-2013.
Η τρίτη πρόκληση αφορά στους πόρους που επενδύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ζητούµενο δεν είναι απλώς η ποσοτική αύξηση των πόρων που διατίθενται για την
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που σίγουρα αποτελεί µια βασική παράµετρο για
την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Το ζητούµενο είναι εάν οι επενδυόµενοι πόροι
αξιοποιούνται κατά τρόπο τέτοιο που να βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αίτηµα για αύξηση των πόρων
καλύπτει το σύνολο των βαθµίδων της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την νηπιακή, τη
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και καταλήγοντας στην ανώτατη. Η
ζήτηση γνώσης και η ολοένα αυξανόµενη χρονική παραµονή κάποιου στο εκπαιδευτικό
σύστηµα για την απόκτηση γνώσεων από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αποδεικνύει
την ανάγκη δηµιουργίας ενός βασικού πυρήνα γνώσεων και δεξιοτήτων, ο οποίος πρέπει
να είναι προσπελάσιµος από κάθε ενδιαφερόµενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μια
τέτοια προσπάθεια σίγουρα απαιτεί αυξηµένες επενδύσεις αλλά η αποτελεσµατικότητα της
µπορεί σίγουρα να αποτελέσει το µέτρο που θα ελέγξει το αν αυτή η τόσο αναγκαία
επένδυση δεν θα µετατραπεί σε µια ακόµη σπατάλη χωρίς κοινωνικό αντίκτυπο.
Η τέταρτη πρόκληση είναι η συµβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Κανένα σχολείο δεν µπορεί να θεωρείται επιτυχηµένο εάν είναι
αποκοµµένο, ως προς τις δοµές του, το πρόγραµµα σπουδών του και το ευρύτερο
µαθησιακό περιβάλλον, από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.
Αντιθέτως µια τέτοια περίπτωση σχολείου απωθεί τους µαθητές, δηµιουργώντας έτσι
προϋποθέσεις σχολικής διαρροής, αλλά ακόµα και φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και
ρατσισµού ΑµεΑ και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Το φαινόµενο αυτό είναι ακόµη πιο
έντονο σε περιοχές µε πληθυσµούς διαφόρων εθνοτήτων, όπου οι µειονότητες τείνουν να
αποµονώνονται. Η κοινωνική ενεργοποίηση τους προϋποθέτει την εκπαιδευτική
συµµετοχή τους στην µαθησιακή διαδικασία όχι µόνο για την απόκτηση εφοδίων
µελλοντικής επαγγελµατικής αποκατάστασης αλλά και την παροχή γενικών γνώσεων που
µπορούν να τους καταστήσουν κοινωνούς των πολιτισµικών χαρακτηριστικών του
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.
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Για την αντιµετώπιση αυτών των στρατηγικών προκλήσεων πολύτιµο εργαλείο αποτελεί
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), του οποίου η στοχοθεσία διευρύνθηκε, ενόψει της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συµµετοχή όλων
στην εκπαιδευτική λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, βελτιώνοντας τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας αυτής προωθώντας τον εµπλουτισµό της µε
στοιχεία αναβαθµισµένης ερευνητικής δραστηριότητας που θα συµβάλλουν στην
ανάπτυξη της καινοτοµίας.

2.3.

Στρατηγική Στοχοθεσία και Προτεραιότητες για τον τοµέα της Παιδείας

Η νέα διευρυµένη στοχοθεσία του ΕΚΤ επιτρέπει την ανάδειξη συγκεκριµένων
στρατηγικών στόχων που θα κωδικοποιούν το ανωτέρω αναπτυξιακό όραµα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε η υλοποίηση των σχετικών δράσεων να έχει ως αποτέλεσµα, στην λήξη της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, την επίτευξη απτών ποσοτικοποιηµένων δεικτών
και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τρεις (3) Στρατηγικούς
Στόχους.
1ος Στρατηγικός Στόχος: Επένδυση στο µέλλον, προώθηση των µεταρρυθµίσεων
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των
βασικών δεξιοτήτων όλων.
Στο πλαίσιο του στόχου «Επένδυση στο µέλλον, προώθηση των µεταρρυθµίσεων στο
εκπαιδευτικό σύστηµα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών
δεξιοτήτων όλων» θα προωθηθούν η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, η
επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η συστηµατική
µέτρηση της προόδου που επιτελείται µε την α) ανάπτυξη ενός συστήµατος αξιολόγησης
στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση
και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας
και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης προβλέπεται η βελτίωση
συνθηκών και επιπέδου εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της
αποκέντρωσης στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους στόχους
που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ως τοµείς του
περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς
στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος
αφορά στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει
κυρίως µε την προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό
βαθµό µε τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων», 1(β)
«Τόνωση πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας», και 1(γ)
«ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων». Ως προς το στόχο
«Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της Στερεάς Ελλάδας και του
Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την προτεραιότητα 2(α) «επέκταση και
βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο».
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2ος Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της δια βίου µάθησης – αύξηση της ποιότητας
και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης –
σύνδεση µε την αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου µάθησης – αύξηση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – σύνδεση µε την αγορά
εργασίας.» θα προωθηθούν η διεύρυνση της δια βίου µάθησης, µε την ανάπτυξη
συστήµατος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόµων µε χαµηλά προσόντα
ή µεγαλύτερης ηλικίας, των ατόµων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστηµα), η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και η ανάπτυξη της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, θα προωθηθεί
η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης µέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των
ειδικοτήτων και των προγραµµάτων σπουδών στον τοµέα της αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης, του καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της θέσπισης συστήµατος
αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού
πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων. Επίσης θα εστιάσει στην αύξηση στην
αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας.
Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους στόχους
που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ως τοµείς του
περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς
στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος
αφορά στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει
κυρίως µε την προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό
βαθµό µε τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων», 1(β)
«Τόνωση πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας», 1(γ)
«ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων» και 1(ε) «προώθηση
σχέσεων και συµφωνιών µε δικτύωση των ενδιαφεροµένων φορέων». Ως προς το στόχο
«Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της Στερεάς Ελλάδας και του
Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την προτεραιότητα 2(α) «επέκταση και
βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο».
3ος Στρατηγικός Στόχος: Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας
επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης.

-

Στο πλαίσιο του στόχου «Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας - επιτάχυνση της
µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης» προβλέπεται η αναθεώρηση και
ενοποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και διεξαγωγή Μεταπτυχιακών
Σπουδών και Έρευνας, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών δράσεων και ενεργειών για την
ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και την υποστήριξη της βασικής έρευνας.
Επίσης θα προωθηθούν η περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και χαρακτήρα των
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων,
Όλα αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται δράσεις που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους στόχους
που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ως τοµείς του
περιεχοµένου της συνδροµής που θα παρασχεθεί από το Ταµείο αυτό. Ειδικότερα ως προς
στο στόχο «Σύγκλιση και Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόλησης», ο οποίος
αφορά στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας, βασική συνάφεια των ανωτέρω υπάρχει
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κυρίως µε την προτεραιότητα 1(δ) «ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου», και σε σηµαντικό
βαθµό µε τις προτεραιότητες 1(α) «Αύξηση προσαρµοστικότητας εργαζοµένων» και 1(β)
«Τόνωση πρόσβασης στην απασχόληση και συµµετοχής στην αγορά εργασίας». Ως προς
το στόχο «Σύγκλιση», ο οποίος αφορά σε όλες της περιφέρειες πλην της Στερεάς Ελλάδας
και του Νοτίου Αιγαίου, βασική συνάφεια υπάρχει µε την προτεραιότητα 2(α) «επέκταση
και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο».
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση», οι
ανώτεροι Στρατηγικοί Στόχοι αποτυπώνονται σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους, που
αναπτύσσονται ως εξής:
Γενικός Στόχος 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού συστήµατος
Γενικός Στόχος 2: Αναβάθµιση συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης – Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
Γενικός Στόχος 3: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης και
µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση
Γενικός Στόχος 4: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγή γνώσης, στην
έρευνα και την καινοτοµία

Σχήµα 2-1: ∆ένδρο Στοχοθεσίας (Στρατηγικοί και Γενικοί Στόχοι) του ΕΠ

Οι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχίζονται µε τους Άξονες Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Κάθε άξονας προτεραιότητας
αντιστοιχεί σε µια
κατηγορία περιφερειών (αµιγούς στόχου σύγκλισης, phasing out και phasing in) και ως εκ
τούτου οι Άξονες Προτεραιότητας είναι 15 συµπεριλαµβανοµένων και τριών αξόνων για
την υποστήριξη του Προγράµµατος.
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Η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει την ακόλουθη δοµή:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3 : Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος (ανά κατηγορία Περιφερειών)
Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε δραστηριότητες όπως είναι:
• η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού
υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες,
• η βελτίωση συνθηκών και επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία,
• η αποτίµηση της προόδου στην Παιδεία µέσω εφαρµογής θεσµών διασφάλισης
ποιότητας-αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος,
• η επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας στην εκπαίδευση,
• η ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήµατος.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας ((ανά κατηγορία Περιφερειών))
Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι:
• ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και
ενίσχυση του περιεχοµένου της µε έµφαση σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και στις
νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας,
• η αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε έµφαση στο νέο θεσµό
του Επαγγελµατικού Λυκείου και των Επαγγελµατικών Σχολών και τη δηµιουργία
καταλλήλων προγραµµάτων σπουδών,
• η αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά
εργασίας µε την ενίσχυση των καταλλήλων υπηρεσιών και θεσµών όπως η
πρακτική άσκηση και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της
πρόσβασης και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση (ανά κατηγορία
Περιφερειών)
Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι:
• η ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την
αύξηση της συµµετοχής, µε στήριξη των δοµών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της
δια βίου µάθησης ιδίως στην ανώτατη εκπαίδευση και αξιοποίηση των
τεχνολογικών δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• η επένδυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µε στήριξη της υποχρεωτικής περιοδικής επιµόρφωσης και της
εισαγωγικής επιµόρφωσης και δηµιουργία προγραµµάτων µεταπτυχιακού επιπέδου
που να συµβάλλουν στην επιστηµονική και παιδαγωγική εξειδίκευση του,
• η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και µείωση της σχολικής διαρροής µε
ενίσχυση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής διδασκαλίας,
αναβάθµιση του περιεχοµένου σπουδών και του οργανωτικού µοντέλου του
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Ολοήµερου Σχολείου και στήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των
ευπαθών κοινωνικά οµάδων.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12: Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην
έρευνα και καινοτοµία (ανά κατηγορία Περιφερειών)
Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι:
- η υποστήριξη της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση µέσω της ενίσχυσης
προγραµµάτων διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και
εφαρµοσµένης, µε ανάδειξη διεθνών συνεργασιών, ερευνητικών πρωτοβουλιών
και προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού από το εξωτερικό, ώστε να υπάρξει
σύνδεση µε τους πιο δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας,
- η αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών µε αναµόρφωση του
περιεχοµένου των σχετικών προγραµµάτων ώστε να συµβάλλουν στην παραγωγή
και τη διάχυση νέας γνώσης,
- η υποστήριξη της ανάπτυξης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου ως θεσµού που θα
συµβάλλει στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (ανά κατηγορία
Περιφερειών)
Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έµφαση σε ειδικότερους στόχους όπως είναι:
- Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας των
χρηµατοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και βέλτιστη
χρησιµοποίησή τους.
- ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ µε
επιµέρους στόχους την εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και
τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες για το ΕΠ οµάδες, και την ενηµέρωση
της κοινής γνώµης.

2.4.

Συµπέρασµα Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Παιδεία

Συνοψίζοντας το αναπτυξιακό όραµα για την παιδεία, είναι σαφές ότι η γνώση
αναδεικνύεται ως το σηµαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Για το
λόγο αυτό η επένδυση στη γνώση αποτελεί το πλέον σίγουρο τρόπο απόδοσης µιας
εθνικής προσπάθειας συνεχούς αναβάθµισης του επιπέδου της κοινωνίας. Παλαιότερα η
παιδεία και η γνώση αποτελούσαν το χαρακτηριστικότερο κριτήριο διανοµής εισοδήµατος
καθώς η οικονοµία στηριζόταν στη δραστηριότητα που ανέπτυσσαν όλοι όσοι είχαν
αποκτήσει µόρφωση, που τους παρείχε τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας. Σήµερα το κριτήριο αυτό δεν ισχύει σε τόσο µεγάλο βαθµό. Η
παιδεία και η γνώση δεν διασφαλίζουν την οικονοµική ευµάρεια. Σε αυτό το σηµείο
εστιάζει η µεταρρυθµιστική στρατηγική για την περίοδο 2007-2013. Το ζητούµενο είναι να
δηµιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο στο οποίο ο καθένας θα µπορεί να είναι κοινωνός της
παιδείας, όχι µόνο ως παθητικός δέκτης αλλά ως ενεργητικός ποµπός σκέψης και λόγου.
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Η προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Καινοτοµίας αποτελεί βασική
προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό
η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση καλούνται να διαδραµατίσουν ένα πολύ σηµαντικό
ρόλο στην αύξηση της απασχόλησης
και στην ισόρροπη
ανάπτυξη όλων των
Περιφερειών
της χώρας. Προς τούτο το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση»
περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν τις Περιφέρειες που εµπίπτουν και στους δύο
Στόχους, δηλαδή τον Στόχο 1 της «Σύγκλισης και τον Στόχο 2 της «Περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης»

2.5.

2.5.1.

Συνάφεια – συµβολή στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε
εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)

Συνολικά το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συµβάλλει: i) στην θεµατική
προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό Στόχο
2 «Ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας» (ΕΣ), ii) στην θεµατική
προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», τον Γενικό Στόχο 5 «Βελτίωση της
ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 «Η ενίσχυση της
Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως
βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην
οικονοµία της γνώσης» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 7 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
(ΕΣ), iii) στην θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον
Γενικό Στόχο 8 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των
επιχειρήσεων» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης –
∆ιασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των
φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 12 «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)» (ΕΣ), iii) στην θεµατική «Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον
Γενικό Στόχο 17 «Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (ΕΣ), τον Γενικό
Στόχο 18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας» (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.
Στην ανάλυση συνάφειας που ακολουθεί δεν γίνεται διάκριση γενικού στόχου / άξονα ανά
κατηγορία επιλέξιµων περιφερειών λόγω της οµοιογένειας των παρεµβάσεων σε αυτές. Η
συνάφεια χαρακτηρίζεται είτε ως Άµεση Συµβολή (ΑΣ) είτε ως Έµµεση Συµβολή (ΕΣ).
Σε επίπεδο γενικού στόχου του ΕΠ:

- Οι Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 1 θα συµβάλλει: i) στην θεµατική
προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και τον Γενικό Στόχο 5
(ΑΣ), και τον Γενικό Στόχο 7 (ΑΣ), ii) στην θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση
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και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 10 (ΕΣ),
τον Γενικό Στόχο 12 (ΕΣ), iii) στην θεµατική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό Στόχο
17 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 18 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.
Οι Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 2 θα συµβάλλει: i) στην θεµατική
προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό
Στόχο 2 (ΕΣ), ii) στην θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και
Καινοτοµία» και τον Γενικό Στόχο 5 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 7 (ΕΣ), iii) στην
θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό
Στόχο 8 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 10 (ΕΣ), τον Γενικό
Στόχο 12 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.
Οι Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 3 θα συµβάλλει: i) στην θεµατική
προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και τον Γενικό Στόχο 5
(ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 7 (ΕΣ), iii) στην θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και
κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 8 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον
Γενικό Στόχο 10 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 12 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 4 θα συµβάλλει: i) στην θεµατική
προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και τον Γενικό Στόχο 5
(ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 (ΑΣ), ii) στην θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και
κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 12 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Σε επίπεδο ειδικού στόχου η συµβολή του ΕΠ στις θεµατικές προτεραιότητες και στους
γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ ταυτίζεται µε αυτή των γενικών στόχων / αξόνων
προτεραιότητας όπως αυτή περιγράφτηκαν παραπάνω.

2.5.2.

Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
(ΕΠΜ)

Συνολικά το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συµβάλλει στην προτεραιότητα 2
«Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την
προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» (ΑΣ) και στην προτεραιότητα 4 «Αύξηση της
απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που
περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» (ΑΣ) του ΕΠΜ.
Σε επίπεδο γενικού στόχου του ΕΠ:

- Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 1 θα συµβάλλει στην
προτεραιότητα 2 (ΑΣ) και την προτεραιότητα 4 (ΑΣ) του ΕΠΜ.

- Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 2 θα συµβάλλει στην
-

προτεραιότητα 2 (ΑΣ) και στην προτεραιότητα 4 (ΑΣ) του ΕΠΜ.
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 3 θα
προτεραιότητα 2 (ΑΣ) και στην προτεραιότητα 4 (ΑΣ) του ΕΠΜ.
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 4 θα
προτεραιότητα 2 (ΑΣ) και στην προτεραιότητα 4 (ΑΣ) του ΕΠΜ.

συµβάλλει

στην

συµβάλλει

στην
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Σε επίπεδο ειδικού στόχου η συµβολή του ΕΠ στις προτεραιότητες του ΕΠΜ ταυτίζεται
µε αυτή των γενικών στόχων / αξόνων προτεραιότητας, όπως αυτή περιγράφτηκαν
παραπάνω.

2.5.3.

Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες
Γραµµές (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Συνολικά το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συµβάλλει στις ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και
να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό
τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης» (ΑΣ), ΟΚΓ 8 «Να
διευκολυνθεί η καινοτοµία»(ΕΣ), ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια
Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς» (ΕΣ), ΟΚΓ 11 «Ενθάρρυνση της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και ενδυνάµωση των συνεργιών µεταξύ της
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος» (ΕΣ), ΟΚΓ 15 «Να προωθηθεί µία
περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» (ΕΣ), ΟΚΓ 20 «Να βελτιωθεί η κάλυψη των
αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΕΣ), ΟΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο» (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 «Να προσαρµοστούν τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» (ΑΣ).
Σε επίπεδο γενικού στόχου του ΕΠ:

- Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 1 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ),
-

ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 2 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ),
ΟΚΓ 15(ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 3 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ),
ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 4 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ),
ΟΚΓ 8 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Σε επίπεδο ειδικού στόχου του ΕΠ:

- Ο Ειδικός Στόχος 1.1 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24
-

(ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 1.2 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 1.3 θα συµβάλλει στην ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός στόχος 1.4 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΕΣ) και
(ΑΣ).
Ο Ειδικός στόχος 1.5 θα συµβάλλει στην ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.1 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΕΣ) και
(ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.2 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 23 (ΕΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.3 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΑΣ), ΟΚΓ
και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 3.1 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ),ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ
και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

ΟΚΓ 24

ΟΚΓ 24

23 (ΑΣ)
23 (ΑΣ)
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- Ο Ειδικός Στόχος 3.2 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24
-

2.5.4.

(ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 3.3 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 23 (ΕΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 4.1 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 8 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ)
και ΟΚΓ 24 (ΕΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 4.2 θα συµβάλλει στην ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24
(ΑΣ).
Ο Ειδικός στόχος 4.3 θα συµβάλλει στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24
(ΑΣ).

Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ µε τις κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013

Συνολικά το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και
βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ» (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.2.2 «∆ιευκόλυνση
της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.2.3 «Προώθηση
της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους» (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και
διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των
συστηµάτων
κοινωνικής
προστασίας»
(ΕΣ),
ΚΣΚΓ
1.3.2.
«Βελτίωση
της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας
της αγοράς εργασίας» (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (ΑΣ).
Σε επίπεδο γενικού στόχου του ΕΠ:

- Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 1 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3
-

(ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 2 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.2
(ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 3 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3
(ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.2 και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Γενικός Στόχος / Άξονας Προτεραιότητας 4 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.1
(ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Σε επίπεδο ειδικού στόχου του ΕΠ:

-

Ο Ειδικός Στόχος 1.1 θα συµβάλλει στην ΚΣΚΓ1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 1.2 θα συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 1.3 θα συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΕΣ).
Ο Ειδικός στόχος 1.4 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.1 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.2 θα συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 2.3 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ) και
ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 3.1 θα συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), 1.3.2 (ΕΣ), και 1.3.3
(ΑΣ).
Ο Ειδικός Στόχος 3.2 θα συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
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στόχος

3.3
4.1
4.2
4.3

θα
θα
θα
θα

συµβάλλει
συµβάλλει
συµβάλλει
συµβάλλει
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στην ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
στις ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).
στην ΚΣΚΓ 1.2.1. (ΑΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Κατηγορίες παρέµβασης – Earmarking

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, η συµβολή του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» είναι καθοριστική
στην προτεραιότητα για την «Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου» για τις Περιφέρειες
των Στόχων 1 και 2. Σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας (earmarking) η κατανοµή
της κοινοτικής συνδροµής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις κατηγορίες παρέµβασης
της προτεραιότητας αυτής εµφανίζεται στους Πίνακες ως ακολούθως:
Πίνακας 2-1: Συµβολή του ΕΠ Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση στις προτεραιότητες για την
ανάπτυξη και την απασχόληση (earmarking)
∆ιάσταση 1
Θέµα προτεραιότητας
ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Βελτιώνοντας

το

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

684.002.778

21.474.702

705.477.480

411.797.591

12.928.647

424.726.238

ανθρώπινο

κεφάλαιο
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή
µεταρρυθµίσεων

στα

εκπαίδευσης

συστήµατα

και

προκειµένου

κατάρτισης

να

αυξηθεί

η

απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η
συνάφεια

της

υποχρεωτικής

επαγγελµατικής
/κατάρτισης

και

εκπαίδευσης
προς

την

αγορά

εργασίας, και να προσαρµοστούν οι
δεξιότητες

του

προσωπικού
αντίληψη

σε

και

βασισµένη
72

εκπαιδευµένου
µία

σε

στην

µία

καινοτόµο
οικονοµία

κοινωνία

της

γνώσης.
Μέτρα

για

την

αύξηση

δια

βίου

συµµετοχής στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση

συµπεριλαµβάνοντας

δράσεις για τη µείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης από το σχολείο, του
διαχωρισµού

στα

γνωστικά

αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και
για διεύρυνση της πρόσβασης στα
73

αντικείµενα και στην ποιότητα της
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ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
υποχρεωτικής

/επαγγελµατικής

και

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

και

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

279.427.239

8.772.794

288.200.033

8.375.543

262.956

8.638.499

12.563.317

394.433

12.957.750

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

κατάρτισης.

Ανάπτυξη

του

ανθρώπινου

δυναµικού στο πεδίο της έρευνας και
καινοτοµίας,

ιδιαίτερα

µεταπτυχιακών
εκπαίδευσης

ερευνητών

δικτύωσης

των

ανάµεσα

στα

ερευνητικά

µέσω

σπουδών
και

και
µέσω

δραστηριοτήτων
πανεπιστήµια,

κέντρα

και

τα
τις

επιχειρήσεις.

74

Τεχνική βοήθεια
Προετοιµασία,

εφαρµογή

παρακολούθηση και επιθεώρηση

85

Αξιολόγηση

και

Μελέτες,

πληροφορίες και επικοινωνία

86

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ "Εκπαίδευση & ∆ια Βίου
Μάθηση"

∆ιάσταση 2
Μορφή χρηµατοδότησης
Κωδικός

Μορφή χρηµατοδότησης

01

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Σύνολο
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Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση

Με βάση το σχετικό έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε
(επισυνάπτεται παρακάτω), το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση δεν εµπίπτει στα
σχέδια και προγράµµατα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ΚΥΑ 107017 / 2006 περί
«Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)».
Με βάση το είδος των παρεµβάσεων, που προβλέπονται να υλοποιηθούν από το ΕΠ, το ΕΠ
δεν αφορά στο σύνολό του ή εν µέρει σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού ∆ικτύου NATURA 2000 και δεν θέτει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων
και δραστηριοτήτων της Ά κατηγορίας του Παραρτήµατος Ι της υπ΄αριθµ. 15393/2332
ΚΥΑ.
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Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης
Επάρκεια της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT

Για την αξιολόγηση της επάρκειας της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης που περιέχεται
στο προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13, η εκ των
προτέρων αξιολόγηση έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις σχεδιασµού των ΕΠ, όπως αυτές
προβλέπονται στα σχετικά Εθνικά και Κοινοτικά έγγραφα αναφοράς για την κατάρτιση
των ΕΠ της περιόδου 2007-13. Με βάση τις απαιτήσεις αυτές, η κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση που περιλαµβάνεται στο ΕΠ αξιολογείται µε υψηλό βαθµό επάρκειας και
τεκµηρίωσης. Ειδικότερα:
•

•

•

•

•

•

Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης είναι εκτενής και αναλυτική, έχει γίνει
µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (EU objectives driven analysis) και περιλαµβάνει
συγκριτική αναφορά στους στόχους της ΕΕ συνολικά και ειδικότερα στους στόχους
της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ και στους στόχους της τοµεακής πολιτικής
της ΕΕ για την εκπαίδευση και την δια βίου εκπαίδευση το έτος 2010.
Η υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα κατά την έναρξη της νέας προγραµµατικής
περιόδου ποσοτικοποιείται αναλυτικά µε έναν αριθµό διαρθρωτικών δεικτών, µε
την αξιοποίηση στατιστικών δεδοµένων (Eurostat) και εκθέσεων της ΕΕ (Progress
Report 2006), που παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης µε τον µέσο
όρο της ΕΕ. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούνται δεδοµένα και δείκτες, οι οποίοι
αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-08 και στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-13.
Στο σχεδιασµό του ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση έχει περιληφθεί µία
συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της περιόδου 2000-06. Τα
στοιχεία αυτά καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των κύριων επιτευγµάτων, των
βέλτιστων πρακτικών και των επιτυχών παρεµβάσεων, που λαµβάνονται υπόψη
κατά τον σχεδιασµό του νέου ΕΠ.
Περιλαµβάνεται ικανοποιητική ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
καθώς και αναφορά στους υφιστάµενους περιορισµούς για συγκεκριµένες οµάδες
πληθυσµού. Στο πλαίσιο του ΕΠ η ανάδειξη των θεµάτων ισότητας αποτελεί βασική
αναπτυξιακή επιλογή, κατά τρόπο που να καθιστά την αντιµετώπιση τους ενιαίο και
αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Παρόλο που για το συγκεκριµένο ΕΠ δεν απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίµηση, γίνεται εκτενής αναφορά στην σύνδεση εκπαίδευσης και αειφόρου
ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί µια
ευρεία έννοια που περιλαµβάνει αλληλένδετα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και
κοινωνικά ζητήµατα και διευρύνει την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αποτελεί δε βασικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας µέσα από την τυπική και
µη τυπική εκπαίδευση, σε µια δια βίου διαδικασία που ξεκινά από τα παιδικά χρόνια
και συνεχίζεται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων.
Στο ΕΠ περιλαµβάνεται επίσης συνοπτική αναφορά στην περιφερειακή διάσταση
της υφιστάµενης κατάστασης, το εύρος αναφοράς της οποίας αιτιολογείται µε βάση
το γεγονός ότι τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα της εκπαίδευσης που
παρουσιάζονται στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και οι
σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις του ΕΠ αφορούν στο σύνολο της χώρας, µε ενιαία
λογική εθνικού σχεδιασµού, που σε µεγάλο βαθµό υπαγορεύεται και από την φύση
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του τοµέα και από την ανάγκη άσκησης µιας οµοιόµορφης και οµοιογενούς
εκπαιδευτικής πολιτικής όπου η αποφυγή διακρίσεων συγκαταλέγεται ανάµεσα στα
πρώτιστα ζητούµενα. Η οριζόντια αυτή προσέγγιση είναι ορθή σε έναν τοµέα που
παρουσιάζει ακόµα βασικές αδυναµίες και ιδίως σε ένα ΕΠ που συγχρηµατοδοτείται
αποκλειστικά από το ΕΚΤ, όπου εκτιµάται ότι η περιφερειακή διαφοροποίηση των
αναγκών είναι σηµαντικά µικρότερη απ’ ότι στις αντίστοιχες παρεµβάσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ του ΕΤΠΑ. Περιφερειακές ανισότητες όµως υπάρχουν
και στα πεδία αναφοράς του ΕΚΤ, και το ΕΠ, που όντως περιλαµβάνει σηµαντικές
δράσεις που κατευθύνονται προς την µείωσή τους, δεν µπορεί παρά να κερδίσει αν
η διάσταση αυτή και οι εν λόγω παρεµβάσεις αναδειχθούν ευκρινέστερα στο
προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ.
Όπως και η ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης πάνω στην οποία εδράζεται, η
ανάλυση SWOT του τοµέα της εκπαίδευσης που περιλαµβάνεται στο ΕΠ ως ένα εργαλείο
οργάνωσης και συνοπτικής καταγραφής των συµπερασµάτων που προέκυψαν από την
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αξιολογείται µε ικανοποιητικό βαθµό επάρκειας και
τεκµηρίωσης και µπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση για την κατάρτιση του ΕΠ και να
θέσει ικανούς, σαφώς προσδιορισµένους και εφικτούς στόχους. Ειδικότερα, η ανάλυση
SWOT παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

•

2.8.2.

Η ανάλυση SWOT είναι συνοπτική, αλλά καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο τα
υπάρχοντα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του τοµέα, όσο και τις ευκαιρίες και
τις απειλές που διαγράφονται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
όπως προκύπτουν από την περιγραφή της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης.
Αποδίδει έτσι µε εύληπτο και ολοκληρωµένο τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του
τοµέα και υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων για την διαµόρφωση της
αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ.
Αν και δεν υπάρχει σαφώς καταγεγραµµένη ιεράρχηση ή προτεραιοποίηση των
προσδιορισθεισών αναγκών (κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό όχι µόνο αυτού του
ΕΠ αλλά και του συνόλου των ΕΠ, όπου παραµένουν ακόµα σηµαντικά ελλείµµατα
να καλυφθούν), η ανάλυση SWOT προσδιορίζει σαφώς τον βαθµό αναγκαιότητας
κάλυψης των αναγκών αυτών.

Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της στρατηγικής του ΕΠ

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής
και συνέπειας της αναπτυξιακής στρατηγικής που αποτυπώνεται στο ΕΠ Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13 είναι τα εξής:
•

•

•

Η ανάλυση καταδεικνύει ικανοποιητικό βαθµό ανταπόκρισης των Στρατηγικών
Στόχων – αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ΕΠ προς τις ανάγκες και δυνατότητες
που έχουν προσδιοριστεί από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση.
Αναδεικνύεται σαφής, συνεπής και συνεχής διασύνδεση και διαβάθµιση της
αναπτυξιακής στοχοθεσίας από το υψηλότερο (ΕΠ – Στρατηγικοί Στόχοι) ως το
χαµηλότερο επίπεδο (Γενικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι).
∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνάφειας των Γενικών Στόχων – Αξόνων
Προτεραιότητας στην κατεύθυνση αξιοποίησης των ισχυρών σηµείων και των
δυνατοτήτων του τοµέα, καθώς και στην κατεύθυνση άµβλυνσης των αδυναµιών /
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απειλών του, όπως προκύπτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και την
ανάλυση SWOT, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της δια βίου µάθησης.
∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας των
παρεµβάσεων, µε την πλειονότητα των Αξόνων Προτεραιότητας να παρουσιάζουν
υψηλή συνέργεια µεταξύ τους.
Tο µείγµα πολιτικής που αποτυπώνεται στο ΕΠ προσεγγίζει µε έναν ισορροπηµένο
τρόπο και ικανοποιητικούς ex ante διαφαινόµενους όρους αποτελεσµατικότητας,
αποδοτικότητας και συνέργειας τους στόχους του ΕΠ, συνθήκες οι οποίες δεν
φαίνεται ex ante να ικανοποιούνται πληρέστερα από κάποιο εναλλακτικό µείγµα
πολιτικής. Tο ΕΠ αναδεικνύει την ενίσχυση της δια βίου µάθησης ως πρώτιστο
στόχο σε όρους χρηµατοδοτικής βαρύτητας, σηµατοδοτώντας έτσι την προσπάθεια
αύξησης της συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση και αποτελεσµατικότερης
διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας και συνεχίζει την επιτυχηµένη προσπάθεια του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στην εκπαίδευση, µε δράσεις ποιοτικής αναβάθµισης του εκπαιδευτικού
συστήµατος και του επιπέδου βασικών δεξιοτήτων για το σύνολο του πληθυσµού.
Σε ότι αφορά στην επάρκεια των πόρων, µε δεδοµένους τους περιορισµούς του
γενικότερου χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί
πόροι για την Ελλάδα κατά την νέα προγραµµατική περίοδο και χρηµατοδοτικές
κατανοµές του ΕΣΠΑ), εκτιµάται πως το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
2007-13 έχει όντως την δυνατότητα να επιφέρει σηµαντική βελτίωση στον τοµέα
παρέµβασής του µε το δεδοµένο ύψος των πόρων που του έχουν κατανεµηθεί.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του βαθµού επικινδυνότητας της στρατηγικής, η
ύπαρξη ικανού αριθµού οικείων δράσεων στο ΕΠ και η εµπειρία από την υλοποίηση των
αντίστοιχων ΕΠ των δύο προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων αποτελούν κατ’
αρχήν εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση του ΕΠ, χρειάζεται όµως προσοχή στην
εξειδίκευση και την υλοποίηση των νέων δράσεων, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
που συνδέονται µε την επικάλυψη του νέου ΕΠ µε το τρέχον ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ κατά τα πρώτα
δύο χρόνια της προγραµµατικής περιόδου 2007-13, καθώς και στην αξιοποίηση των
διδαγµάτων από την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Ειδικότερα:
•

•

Η προβλεπόµενη σταδιακή αποκλιµάκωση των ενισχύσεων, ιδίως στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου, και η συνεχιζόµενη ύπαρξη του κανόνα «ν+2/ν+3» επιβάλλει
άµεσα προσκλητήριο ώριµων έργων, ώστε να µην υπάρξουν αστοχίες. Σηµαντική
συµβολή στην κατεύθυνση αυτή θα έχει η εµπειρία της ΕΥ∆. Προϋποθέσεις για την
αποφυγή δυνητικά δαπανηρών καθυστερήσεων (όπως αυτή που σηµειώθηκε κατά την
περίοδο 1999-2004), αποτελούν η έγκαιρη και ακριβής εξειδίκευση του
προγραµµατικού σχεδιασµού, η άµεση και ουσιαστική επικοινωνία της ΕΥ∆ µε τους
Τελικούς ∆ικαιούχους, καθώς και η έγκαιρη προετοιµασία και ενεργοποίηση των
συστηµάτων παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου.
Τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης του νέου ΕΠ συµπίπτουν µε την υλοποίηση του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (στο οποίο αποµένει ακόµα να
απορροφηθεί περίπου το 40% των διαθέσιµων πόρων, ενώ το φυσικό αντικείµενο
εκτιµάται από την ΕΥ∆-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ότι προηγείται κατά περίπου 10-15%). Αυτό
σηµαίνει σηµαντική αύξηση του διαχειριστικού φόρτου, τον οποίο πρέπει να λάβει
πολύ σοβαρά η ΕΥ∆ προκειµένου να αποφύγει αστοχίες, ενώ επιβάλλεται να προσεχθεί
ιδιαίτερα και η ικανότητα των Τελικών ∆ικαιούχων να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις
απαιτήσεις και των δύο Προγραµµάτων.

ΣΕΛ. 66

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

•

•

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ορισµένες από τις νέες δράσεις που εντάσσονται για πρώτη φορά στο συγκεκριµένο
ΕΠ και που αφορούν στον τοµέα της έρευνας και της ενίσχυσης της καινοτοµίας
παρουσίασαν ζητήµατα καταλληλότητας ή ελκυστικότητας του εφαρµοστικού τους
πλαισίου κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο στο πλαίσιο του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, ενώ ορισµένες από τις προτεινόµενες νέες δράσεις στον τοµέα του
Πολιτισµού εµφανίζονται προς το παρόν επιχειρησιακά ασαφείς. Με δεδοµένο λοιπόν
ότι όλες οι εν λόγω δράσεις έρευνας και καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
του ΥΠΕΠΘ στεγάζονται πλέον σε ένα ενιαίο ΕΠ, επιβάλλεται άµεση συνεργασία µε την
αρµόδια Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τον χωρίς προκαταλήψεις και
ιδεοληψίες επανακαθορισµό του βέλτιστου εφαρµοστικού πλαισίου για τις δράσεις
αυτές,
έτσι
ώστε
να
επιτευχθεί
ο
µέγιστος
βαθµός
συνέργειας
και
συµπληρωµατικότητας και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις, καθώς και µε το
αρµόδιο Υπουργείο Πολιτισµού για την επιχειρησιακή εξειδίκευση των δράσεων που το
αφορούν.
Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθούν στην πράξη τα διδάγµατα και να αποφευχθούν τα
λάθη της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου ακόµα και στις συνεχιζόµενες,
οικείες δράσεις του ΕΠ, τα οποία έχουν επανειληµµένα επισηµανθεί και από τις
ενδιάµεσες αξιολογήσεις. Ενδεικτικά, προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται:
- Η ανάγκη αποφυγής του κατακερµατισµού των διαθέσιµων πόρων σε µεγάλο
αριθµό µικρών έργων και σε µεγάλο αριθµό Τελικών ∆ικαιούχων.
- Η παράλληλη ανάγκη αποφυγής γιγαντισµού των Τελικών ∆ικαιούχων του ΕΠ.
- Η ανάγκη ρεαλιστικής αποτίµησης της καταλληλότητας και η πιστοποίηση της
διαχειριστικής ικανότητας των Τελικών ∆ικαιούχων µε διαφανή κριτήρια.
- Η εξ αρχής πλήρης προσαρµογή των Τελικών ∆ικαιούχων στις διαχειριστικές
απαιτήσεις της νέας προγραµµατικής περιόδου, τόσο σε ότι αφορά στην οικονοµική
διαχείριση και έλεγχο, όσο και σε ότι αφορά στην παρακολούθηση του φυσικού
αντικειµένου των έργων, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δροµολόγηση
διορθωτικών παρεµβάσεων και να προλαµβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται οι
ενδεχόµενες αστοχίες.
- Η ανάγκη αναζήτησης ή δηµιουργίας πιο ευέλικτων και αποτελεσµατικών φορέων
ή/και διαδικασιών υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΕΠ (ενδιάµεσων φορέων,
ειδικών ανωνύµων εταιρειών διαχείρισης κλπ.) που θα αντιµετωπίζουν συλλογικά
ή/και θα παρακάµπτουν τα δοµικά, θεσµικά ή οργανωτικά προβλήµατα ορισµένων
εκ των δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων του ΕΠ (Πανεπιστήµια, ∆ίκτυα Ερευνητικών
Κέντρων κλπ).
- Η ανάγκη θεσµικής και οργανωτικής ολοκλήρωσης για την ουσιαστική σύνδεση
του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας, όπου και όπως απαιτείται.
Ειδικά για το ΕΣΕΕΚΑ απαιτείται ενεργότερη συνεργασία µε το συναρµόδιο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
- Η επιτάχυνση των διοικητικών χρόνων υλοποίησης και διαχείρισης του ΕΠ.

2.8.3.

Συνάφεια του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές

Αναφορικά µε το βαθµό συνάφειας του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, η εκ
των προτέρων αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού ανέδειξε τα ακόλουθα:
•

Το ΕΠ συνάδει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τόσο µε τους Γενικούς Στόχους του
ΕΣΠΑ 2007-13, όσο και µε τις Θεµατικές Προτεραιότητες αλλά και τις επιµέρους
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αναφορές στον τοµέα της Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης του ΕΠΜ 2005-08,
γεγονός που υπογραµµίζει την απόλυτη ευθυγράµµιση του προγραµµατικού
σχεδιασµού του ΕΠ µε την γενικότερη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για την
προγραµµατική περίοδο 2007-13.
Το ΕΠ εµφανίζει επίσης υψηλό βαθµό συνάφειας µε το σύνολο των Στόχων του
ΕΣ∆ΕΝ, γεγονός που καταδεικνύει, από την µια πλευρά, ότι ο στόχος της άµεσης
και ποιοτικής διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την απασχόληση έχει τεθεί ως
βασικός όρος σχεδιασµού του ΕΠ και, από την άλλη, ότι ο προγραµµατικός
σχεδιασµός του ΕΠ συµβάλλει ουσιαστικά ώστε η εξέλιξη των πολιτικών στον
τοµέα της εκπαίδευσης να περιλαµβάνουν ως αναπόσπαστο στοιχείο την αποφυγή
και την διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το ΕΠ εµφανίζει ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας µε όλους τους Στόχους του ΕΚΤ
που αφορούν στους Στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση», πλην αυτού που αφορά στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των δηµοσίων διοικήσεων, που δεν εµπίπτει στο πεδίο αναφοράς του.
Το ΕΠ επίσης συνάδει σε ικανοποιητικό βαθµό µε το σύνολο των σχετικών µε τον
τοµέα της εκπαίδευσης Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την
Συνοχή, πλην αυτής που αφορά στην Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση,
που δεν εµπίπτει στο πεδίο αναφοράς του, καθώς και µε το σύνολο των σχετικών
µε τον τοµέα της εκπαίδευσης Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Η ανάλυση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας των προβλεπόµενων παρεµβάσεων του
ΕΠ που κατευθύνονται σε προτεραιότητες που υποστηρίζουν την στρατηγική της
Λισσαβόνας (earmarking), σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες δύο διαπιστώσεις
(υψηλός βαθµός συνάφειας µε ΣΚΓΣ και ΟΚΓΑΑ), υπογραµµίζει την απόλυτη
ευθυγράµµιση του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ µε τις οριζόντιες Κοινοτικές
πολιτικές και προτεραιότητες για την νέα προγραµµατική περίοδο.

Ποσοτικοποίηση των στόχων του ΕΠ – ∆είκτες

Η αξιολόγηση του πλέγµατος ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ ανέδειξε τα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
•

•

Το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13 εµπεριέχει πλέγµα ποσοτικών
στόχων και δεικτών (εκροών και αποτελεσµάτων) που χαρακτηρίζονται από
επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν
αντιπροσωπευτικά το περιεχόµενο του ΕΠ.
Οι δείκτες καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,5% της δηµόσιας
δαπάνης του ΕΠ, ποσοστό το οποίο εκτιµάται ως ικανοποιητικό µε δεδοµένο α) ότι
οι δείκτες καλύπτουν το σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της
αναπτυξιακής στρατηγικής και, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, αποτυπώνουν το
περιεχόµενο τόσο του ΕΠ συνολικά όσο και αυτό καθενός εκ των επιµέρους ΑΠ µε
αντιπροσωπευτικό και ισορροπηµένο τρόπο, έτσι ώστε να προσφέρουν ικανή
ποσοτική βάση, µε σαφείς και µετρήσιµους ποσοτικοποιηµένους στόχους, για την
παρακολούθηση και την αξιολόγησή του και β) ότι το ΕΠ, εκτός των µεγάλων
παρεµβάσεων που έχουν ποσοτικοποιηθεί, περιλαµβάνει επίσης και µια σειρά από
ανοµοιογενείς, σε όρους µεγέθους και περιεχοµένου, παρεµβάσεις οι οποίες, παρά
την σηµαντικότητά τους, δεν προσφέρονται όµως για αξιόπιστη ex ante
ποσοτικοποίηση. Το ποσοστό κάλυψης των επιµέρους ΑΠ από δείκτες σε µια µόνο
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περίπτωση (ΑΠ 1-Α,Β,Γ, που αφορούν στην αναβάθµιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος) υπολείπεται του
ηµίσεως της κατανεµηµένης δηµόσιας δαπάνης, λόγω της ανοµοιογενούς φύσεως
των παρεµβάσεων αυτού του ΑΠ, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό
αυτό υπερβαίνει το 75% της κατανεµηµένης ανά ΑΠ δηµόσιας δαπάνης,
ανερχόµενο στην περίπτωση του ΑΠ 4-Α,Β,Γ (Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης
µε ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα
και καινοτοµία), που εµπεριέχει και σηµαντικό µέρος των νέων και καινοτόµων
δράσεων του ΕΠ, σε 86,5%.
Οι τιµές στόχου των επιλεγµένων δεικτών κρίνονται γενικά ως ορθές, ρεαλιστικές
και επιτεύξιµες, µε δεδοµένο ότι έχουν κατά κύριο λόγο στηριχθεί σε διεξοδική
ανάλυση του απολογιστικού µοναδιαίου κόστους αντίστοιχων παρεµβάσεων της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο
πλαίσιο κυρίως του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα κλπ. Στις περιπτώσεις
εκείνες όπου, παρά την ονοµατολογική οµοιότητα ή και ταυτοσηµία ορισµένων
δεικτών µε εκείνους που χρησιµοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραµµατική
περίοδο, προβλέπεται σηµαντική ποσοτική ή ποιοτική µεταβολή του περιεχοµένου
των εν λόγω δράσεων, το µοναδιαίο κόστος που έχει χρησιµοποιηθεί για τον
υπολογισµό των δεικτών έχει αντληθεί από τον αρµόδιο προγραµµατικό φορέα της
κάθε δράσης.

Χωρική διάσταση του ΕΠ

Η δυνατότητα αξιολόγησης της χωρικής διάστασης του συγκεκριµένου ΕΠ είναι πολύ
περιορισµένη, µε δεδοµένη την σχεδιαζόµενη οριζόντια εφαρµογή των παρεµβάσεών του
στο σύνολο της χώρας, αλλά και την διαπίστωση ότι οι περιφερειακές και τοπικές
διαφοροποιήσεις και ανισότητες (κυρίως σε ότι αφορά σε δυνητικές παρεµβάσεις ΕΚΤ) στα
λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης είναι πολύ περιορισµένες. Το ΕΠ πάντως, σε
κάθε περίπτωση, αναµένεται να έχει θετική συµβολή στην µείωση των περιφερειακών και
τοπικών ανισοτήτων µέσω των δράσεών του που αφορούν στην γενική βελτίωση των
συστηµάτων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, στην προώθηση της
διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης,
καθώς και µε την ενίσχυση των ΤΠΕ, την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
κατάρτισης κλπ., που θα µειώσουν το µειονέκτηµα της απόστασης και της αποµόνωσης
των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Σε ότι αφορά στην Περιφερειακή κατανοµή των πόρων, ποσοστό 55,1% της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης του ΕΠ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1, 41,9%
προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου στον Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο 200713. Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη κατανοµή των πόρων του ΕΠ µεταξύ των τριών
κατηγοριών Περιφερειών δεν αποτελεί επιλογή του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΕΠ,
αλλά απορρέει από την κεντρική κατανοµή των πόρων του ΕΚΤ ανάµεσα στα 3 ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από αυτό, µε βάση και τα συµφωνηµένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
ανώτατα χρηµατοδοτικά όρια ανά Στόχο και κατηγορία Περιφέρειας.
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Κοινοτική προστιθέµενη αξία

Το ΕΠ εκτιµάται ότι συµβάλλει σηµαντικά και ουσιαστικά στην Κοινοτική προστιθέµενη
αξία στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Λισσαβόνας και της ειδικότερης
συναφούς µε αυτό στοχοθεσίας του ΕΚΤ. Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση αυτή εκτιµάται
ότι συµβάλλουν:
•

•

•

•

•

2.8.7.

Η οικονοµική προστιθέµενη αξία του ΕΠ από την άποψη της προσθετικότητας, µε
την διάθεση σηµαντικού ύψους πόρων για την Εκπαίδευση και την ∆ια Βίου
Μάθηση, παρά τους περιορισµούς του γενικότερου χρηµατοδοτικού πλαισίου στο
οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί πόροι για την Ελλάδα κατά την νέα
προγραµµατική περίοδο και χρηµατοδοτικές κατανοµές του ΕΣΠΑ), επιπρόσθετα
και συµπληρωµατικά προς τους πόρους που διατίθενται από άλλα ΕΠ του ΕΚΤ, τις
παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ για τον τοµέα της Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης µέσω
των ΠΕΠ, καθώς και από αµιγώς εθνικούς πόρους.
Οι παρεµβάσεις του ΕΠ για την γενική ποιοτική βελτίωση των συστηµάτων και των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, που υποστηρίζουν πλήρως τα
σχετικά πεδία πολιτικής του ΕΚΤ και προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση
αλλά και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες για όλους και την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις οριζόντιες Κοινοτικές
πολιτικές και προτεραιότητες.
Οι παρεµβάσεις του ΕΠ για την προώθηση της έρευνας – τεχνολογίας και της
καινοτοµίας, που δίνουν επιχειρησιακή υπόσταση στον κοινό Ευρωπαϊκό στόχο για
την µετάβαση στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης.
Οι παρεµβάσεις, για πρώτη φορά σε ΕΠ που αφορά στην εκπαίδευση και την δια
βίου εκπαίδευση, που αφορούν στον τοµέα του πολιτισµού, που δίνουν υπόσταση
στην διασύνδεση της παιδείας µε τον πολιτισµό καθώς και στην σύγχρονη
αντίληψη ότι ο πολιτισµός αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό µιας αποτελεσµατικής
αναπτυξιακής στρατηγικής που βασίζεται στα κριτήρια της αειφορίας.
Η ποιοτική και ποσοτική προστιθέµενη αξία στο γενικότερο σύστηµα εφαρµογής
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών προώθησης
της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και
υλοποίησης αναπτυξιακών παρεµβάσεων, καθώς και των διαδικασιών πολυετούς
προγραµµατισµού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και υγιούς οικονοµικής
διαχείρισης, που προκύπτουν από την ίδια την υλοποίηση του ΕΠ, αλλά και ως
πολύ σηµαντικό µέρος ειδικότερων παρεµβάσεών του.

Αξιολόγηση των
αξιολόγησης

συστηµάτων

υλοποίησης,

διαχείρισης,

ελέγχου

και

Η αξιολόγηση των προτεινόµενων γενικών ρυθµίσεων και συστηµάτων υλοποίησης,
διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης (οριζόντιων για όλα τα ΕΠ της περιόδου 2007-13),
καθώς και των πρόσθετων ρυθµίσεων, φορέων και µηχανισµών υλοποίησης που
προβλέπονται ειδικότερα στο προγραµµατικό κείµενο του συγκεκριµένου ΕΠ, κατέληξε
στο γενικό συµπέρασµα ότι, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, το προβλεπόµενο νέο
σύστηµα εφαρµογής εµφανίζει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις επί του αντίστοιχου
θεσµικού πλαισίου που ίσχυσε κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-06 και
αντιµετωπίζει ορισµένες ουσιαστικές αδυναµίες του τελευταίου, ιδίως σε ότι αφορά στην
µείωση του αριθµού και στην διασφάλιση και την πιστοποίηση της οργανωτικής και
διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, την θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών
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ενδιάµεσων φορέων υλοποίησης, τις ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των
∆ιαχειριστικών Αρχών για την αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και
την βελτίωση του συντονισµού στα παράλληλα ή/και υπερκείµενα του ΕΠ επίπεδα
(ΥΠΟΙΟ, Χρηµατοδοτικός Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων των ΕΠ, Εθνικό Πρόγραµµα
Ανάπτυξης κλπ).
Όπως όµως προκύπτει και από την αντίστοιχη εµπειρία της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου, η ωρίµανση, νοµοθέτηση και αφοµοίωση τέτοιων καθοριστικών θεσµικών και
εφαρµοστικών µεταβολών σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
καθώς και η δροµολόγηση της ωρίµανσης και υλοποίησης των έργων µε βάση τις νέες
διαδικασίες, απαιτούν σηµαντικό χρόνο και τούτο εγκυµονεί κινδύνους εξ ίσου
σηµαντικών καθυστερήσεων (παρόµοιων µε αυτές που παρατηρήθηκαν στην αρχική
περίοδο υλοποίησης και των δύο προηγούµενων ΚΠΣ), ιδίως στα πρώτα δύο κρίσιµα
χρόνια της νέας προγραµµατικής περιόδου και υπό την «δαµόκλειο σπάθη» του
αναπροσαρµοσµένου κανόνα «ν+3 / ν+2». Για την αντιµετώπιση αυτών και των άλλων
κινδύνων που έχουν ήδη επισηµανθεί, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, µεταξύ
άλλων, στην αξιοποίηση των διδαγµάτων που αναδείχθηκαν από την διαχειριστική
εµπειρία των ΕΠ της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, τα οποία καταγράφονται σε
προηγούµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου και δεν επαναλαµβάνονται εδώ.

2.8.8.

∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της ex ante αξιολόγησης

Η ex ante αξιολόγηση του ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13 ανατέθηκε στην
εταιρεία «Προοπτική Α.Ε. – Σύµβουλοι Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης» µε την µε
αριθµό πρωτοκόλλου 18263/31-8-2006 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ και την από 7/9/06 σχετική Σύµβαση Ανάθεσης Έργου.
Καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης της ex ante αξιολόγησης υπήρξε στενή συνεργασία µε τα
αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ επιφορτισµένα µε την ευθύνη για την κατάρτιση του
ΕΠ, καθώς και µε τον Σύµβουλο που είχε προσληφθεί για την υποστήριξη της Οµάδας
Σχεδιασµού Προγράµµατος, σε όλες τις συνεδριάσεις της οποίας που έγιναν µετά από την
ανάληψη των καθηκόντων του συµµετείχε και ο ex ante Αξιολογητής. Καθ’ όλη την
διάρκεια µέχρι την οριστικοποίηση του ΕΠ, ο ex ante Αξιολογητής είχε την ευκαιρία να
προτείνει βελτιώσεις σε διαδοχικές εκδόσεις του προγραµµατικού κειµένου του ΕΠ, σε
ζητήµατα όπως η διατύπωση και η διαβάθµιση των στόχων, ο αριθµός, η δοµή και το
περιεχόµενο των Αξόνων Προτεραιότητας, ο ενδεικνυόµενος βαθµός εξειδίκευσης των
παρεµβάσεων, η καταλληλότητα των ειδικότερων ρυθµίσεων και µηχανισµών που
προτείνονται για την προώθηση της εφαρµογής και των στόχων του ΕΠ, η καταλληλότητα
και η µετρησιµότητα δεικτών κλπ., οι οποίες προτάσεις στην µεγάλη τους πλειονότητα
έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο τελικό προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ.
Εξυπακούεται βεβαίως ότι, αν και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ο Αξιολογητής είχε
άριστη και στενή συνεργασία µε όλους τους προαναφερθέντες που εµπλέκονται στην
διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ, το τελικό προϊόν της ex ante αξιολόγησης που
αποτυπώνεται στην «Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση 2007-13» διατηρεί πλήρως την ανεξαρτησία του και η ευθύνη για όλες τις
απόψεις και τα αξιολογικά συµπεράσµατα που εκφράζονται σε αυτό βαρύνει αποκλειστικά
και µόνο τον ex ante Αξιολογητή.
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∆ιαδικασία σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ακολουθήθηκαν τα στάδια όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
Στάδια προετοιµασίας σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007-2013
Φεβρουάριος 2005

Προτάσεις

ΥΠΕΠΘ

για

κατευθύνσεις

της

Εθνικής

Στρατηγικής

Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης περιόδου 2007-2013
(1ο παραδοτέο)
Οκτώβριος 2005

Ενηµέρωση για κατάθεση προτάσεων από τους κοινωνικούς και
οικονοµικούς εταίρους και τους φορείς του ΥΠΕΠΘ (µέλη ΕΠ ΕΠΕΑΕΚ
επί του σχεδίου αναπτυξιακού προγράµµατος για την εκπαίδευση
περιόδου 2007-2013

Νοέµβριος 2005

Τοµεακό

Αναπτυξιακό

Συνέδριο

του

ΥΠΕΠΘ

στο

πλαίσιο

του

προγράµµατος για την εκπαίδευση περιόδου 2007-2013
Μάρτιος 2006

Σύσταση και λειτουργία της Οµάδας

Σχεδιασµού Προγράµµατος

(ΟΣΠ) για την υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ στο σχεδιασµό του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) και των επιχειρησιακών
προγραµµάτων περιόδου 2007-2013
Ιούνιος 2006

Συνάντηση εργασίας µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας

Ιούλιος 2006

Συνάντηση µε το Υπουργείο Υγείας

Ιούλιος 2006

Επικοινωνία

µε

τη

∆ιαχειριστική

Αρχή

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος της ΚτΠ (αποστολή προτάσεων ΥΠΕΠΘ για την
ψηφιακή σύγκλιση)
Ιούλιος 2006

Συµµετοχή και κατάθεση προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
της ΚτΠ

Σεπτέµβριος 2006

Υποβολή σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος στο ΥΠΕΠΘ από την
Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος

Νοέµβριος 2006

Συνάντηση µε το Υπουργείο Πολιτισµού και µε την Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας

∆εκέµβριος 2006

Υποβολή 2ου σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος στο ΥΠΕΠΘ από
την Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος

2.10. Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας
ευκαιριών
Η προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών
εκφράζεται από το κατά πόσον το ΕΠ ανταποκρίνεται στα κάτωθι:
- Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των
ευκαιριών.
- Προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
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- ∆ιασφάλιση εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης (άρθρο 16 του Γενικού
Κανονισµού), µε ιδιαίτερη αναφορά στην προσβασιµότητα των Ατόµων µε
Αναπηρία.
Η ανάλυση των δεικτών για την ισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα
καταδεικνύει ότι οι ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την συµµετοχή
της γυναίκας στην εκπαίδευση, έχουν σε µεγάλο ποσοστό εξαλειφθεί κυρίως λόγω των
υψηλών ρυθµών αύξησης συµµετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι:
- Στη δια βίου µάθηση, η συµµετοχή ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν ίδια αλλά
ταυτόγχρονα και πολύ µικρή (1,9% και 1,7% αντίστοιχα µε 12,5% ευρωπαϊκό
στόχο για το 2010, Eurostat 2005).
- Στην ανώτατη εκπαίδευση το 51,7% των σπουδαστών είναι γυναίκες, ενώ και στα
ειδικά επιστηµονικά πεδία Μαθηµατικά, Θετικές Επιστήµες και Τεχνολογία το
ποσοστό των αποφοίτων γυναικών, είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο (40,1% έναντι 30,8% της ΕΕ25, Eurostat 2005).
- Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου καθώς και η µη ολοκλήρωση της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλήττει περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια.
- τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (59,5% στα
ΑΕΙ και 50% στα ΑΤΕΙ, ΕΣΥΕ 2005) αλλά και στην αρχική επαγγελµατική
εκπαίδευση (54% στα ∆ηµόσια ΙΕΚ, ΟΕΕΚ 2005Α) είναι µεγαλύτερα αυτά των
ανδρών
Οι προκλήσεις για την παιδεία στη χώρα σε σχέση µε τις γυναίκες δεν αφορούν το
µορφωτικό επίπεδο και την συµµετοχή στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως την σύνδεση της
εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την δια βίου µάθηση.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποτελεί βασική αναπτυξιακή επιλογή η
ανάδειξη των θεµάτων ισότητας των δυο φύλων κατά τρόπο που να καθιστά την
αντιµετώπιση τους ενιαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής
πολιτικής. Τα θέµατα αυτά πλέον αποδεσµεύονται από την κατηγορία των περιθωριακών
θεµάτων και ανάγονται σε βασικά στοιχεία πολιτικής µε σηµαντικό πολιτικό, οικονοµικό,
κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, αναφορικά µε την
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και την µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση
του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωµάτωση της
διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του.
Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να υπάρξει η προσφορότερη
δυνατή πρόβλεψη για χρηµατοδότηση των σχετικών πράξεων κατόπιν απόφασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος.
Προβλέπεται να αναδειχθούν δράσεις ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών σε
προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης µε έµφαση σε δράσεις
για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, σε δράσεις επιχειρηµατικότητας για καλύτερη
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επαγγελµατική εξέλιξη, σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών καθώς
και σε ερευνητικές δράσεις µέσω της παροχής κινήτρων, κ.α.
Η πρόσβαση ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην αγορά εργασίας προϋποθέτει
ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή στο ΕΠ προβλέπεται:
- Η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην
αγορά εργασίας ενισχύεται µε την υποστήριξη µε στοχευόµενες ενέργειες των
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άτοµα µε χαµηλή σχολική επίδοση,
µαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, χαρισµατικά άτοµα, άτοµα από
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες, , ΑµεΑ κλπ.).
- Η διεύρυνση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης µειονοτήτων
στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασµού, της αποδοχής του
διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µέσω
της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών
µαθηµάτων λαµβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες
- Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δοµών και προγραµµάτων
κατάρτισης, µε προτεραιότητες τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες πληθυσµού.
- Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του
παρόντος ΕΠ περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες τις αρχές της µη διάκρισης και της
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, κατ’ απαίτηση του άρθρου 16 του γενικού
κανονισµού, µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση όλων των
κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία.
Τέλος, αναφορικά µε την βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των
Ατόµων µε Αναπηρία προβλέπεται συνέχιση της στήριξης των δράσεων εµπλουτισµού των
προγραµµάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιµόρφωσης
των
εκπαιδευτικών, των ατόµων µε αναπηρίες αλλά και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου
εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του εξοπλισµού και της ανάπτυξης ειδικού
λογισµικού για την εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότερη ένταξη
τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας.

2.11. Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Το περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό παράγοντα της χώρας και χρήζει
προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης, προκειµένου να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο
στην οικονοµική πρόοδο και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Σε αυτή την προσέγγιση, το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
διατοµεακή διάσταση του περιβάλλοντος, τα Συµπεράσµατα του Γκέτεµποργκ για τη
Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το σύνολο των
διεθνών συνθηκών και συµβάσεων που έχουν προωθηθεί στα πλαίσια των Ηνωµένων
Εθνών (π.χ. η Σύµβαση για την κλιµατική αλλαγή και το πρωτόκολλο του Κυότο, η

ΣΕΛ. 74

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Σύµβαση για το Όζον και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η Σύµβαση για τη
βιοποικιλότητα, κλπ) δηµιουργούν ένα πλέγµα διεθνών οδηγιών προς την κατεύθυνση της
περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφορίας.
Η έννοια της αειφορίας, σύµφωνα µε τον ορισµό της επιτροπής Brutland, συναρτάται µε
την υποχρέωση της παρούσας γενεάς να παραδώσει στις επερχόµενες γενιές το φυσικό
κεφάλαιο του Πλανήτη σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που το παρέλαβε. Για να
επιτευχθεί ο σκοπός αυτός πρέπει η αίσθηση του σεβασµού προς το περιβάλλον να
στηρίζεται σε µια εδραιωµένη αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασµού προς τον
συνάνθρωπο.
Στην έννοια της αειφορίας βασίζεται η αειφόρος ανάπτυξη, η οποία αποτελεί
προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο. Θέµατα – κλειδιά της αειφόρου ανάπτυξης
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας, τον ρόλο του
πολίτη, την ειρήνη, την υπευθυνότητα, τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την
υγεία, την ισότητα των φύλων, την πολιτιστική ποικιλότητα, τα παραγωγικά και
καταναλωτικά πρότυπα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών
πόρων, τη βιοποικιλότητα, κλπ. ∆ηλαδή, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι κατά
πολύ ευρύτερη από την προστασία του περιβάλλοντος, αφού περιλαµβάνει αντικείµενα
κοινωνικής και οικονοµικής χροιάς. Η µετάβαση από την περιβαλλοντική συνείδηση στην
αειφορική ανάπτυξη σε µια κοινωνία δε µπορεί να είναι άµεση αλλά σταδιακή. Εξ αυτού
προκύπτει ότι η ανάπτυξη µιας αειφορικής κοινωνίας πρέπει να θεωρηθεί ως µια συνεχής
διαδικασία µάθησης που ερευνά θέµατα και διλήµµατα, όπου οι σωστές απαντήσεις και
λύσεις µπορεί να αλλάξουν όσο η εµπειρία µας αυξάνεται.
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αναπτύσσεται ως µια ευρεία και
ολοκληρωµένη έννοια, η οποία περιλαµβάνει αλληλοσχετιζόµενα περιβαλλοντικά,
οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα και διευρύνει την έννοια της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Εποµένως, η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να αναπτυχθεί και να
συµπληρωθεί µε άλλα πεδία εκπαίδευσης σε µια διαδικασία ενσωµάτωσης στην πορεία
προς την ΕΑΑ. Η ΕΑΑ είναι µια δια βίου διαδικασία που ξεκινά από τα πρώιµα παιδικά
χρόνια, συνεχίζεται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων και
ξεπερνά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης.
Η χώρα µας έχει συνυπογράψει τη Στρατηγική της ΕΑΑ, που εγκρίθηκε κατά την
Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου των Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας των χωρών της
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (UNECE), στο Vilnius (1718/3/2005). Επιπλέον, η χώρα µας έχει την προεδρία της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΕΑΑ
µεταξύ 45 εκπροσώπων κρατών και διεθνών οργανισµών. Με βάση τη στρατηγική αυτή,
πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα προσαρµογής των υφιστάµενων προγραµµάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης για ισότητα φύλων, αγωγής υγείας,
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κλπ. στο πλαίσιο της ΕΑΑ και εφαρµογής της στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Φορείς που θα συνεργασθούν και θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα ΕΑΑ είναι τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µη Κυβερνητικές οργανώσεις, η Εθνική Επιτροπή ΕΑΑ, τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα υφιστάµενα θεµατικά δίκτυα των σχολικών
µονάδων.
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2.12. Αντιµετώπιση συστάσεων Ε.Ε. για την απασχόληση µέσω του Ε.Π.
Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση της προβλεπόµενης στρατηγικής του ΕΠ, υπάρχει
υψηλός βαθµός αντιµετώπισης των συστάσεων της ΕΕ για την Απασχόληση, κυρίως όσον
αφορά τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δια
βίου µάθηση. Μικρότερος είναι ο βαθµός αντιµετώπισης των συστάσεων της Ε.Ε που
αφορούν:
• Την αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων,
• Την προσέλκυση περισσοτέρων ατόµων να εισέλθουν και να παραµείνουν στην
αγορά Εργασίας.
Συγκεκριµένα, οι συστάσεις της ΕΕ (29/10/2004) που αφορούν την εκπαίδευση ζητούν
µεγαλύτερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δια βίου µάθηση µε:
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και µεγαλύτερη σύνδεση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
Επανεξέταση των κινήτρων για την προώθηση της δια βίου µάθησης και αύξηση της
συµµετοχής στην κατάρτιση ιδίως για άτοµα µε χαµηλή ειδίκευση και για µετανάστες.
Το ΕΠ ευθυγραµµίζεται µε τις συστάσεις αυτές καθόσον:
Αναδεικνύει το στόχο της δια βίου µάθησης ως τον έχοντα τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική
βαρύτητα σηµατοδοτώντας την προσπάθεια αύξησης της συµµετοχής στην κατάρτιση.
Συνεχίζει την επιτυχηµένη προσπάθεια του προηγούµενου ΕΠ µε παρεµβάσεις
καταπολέµησης της εγκατάλειψης του σχολείου και ενίσχυσης της σύνδεσης της
ανώτατης εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.

2.13. Η περιφερειακή διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση αφορά το σύνολο της
χώρας καθόσον υπηρετεί και τους δύο στόχους της «σύγκλισης» και της
«ανταγωνιστικότητας».
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει το ΕΣΠΑ στην περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού οι αναπτυξιακές επιδόσεις των Περιφερειών δεν σχετίζονται
αναλογικά µε τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις των Περιφερειών στον τοµέα της
εκπαίδευσης. Οι παρεµβάσεις του ΕΚΤ που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο εξαρτώνται αναλογικά από την
περιφερειακή κατανοµή του πληθυσµού. Σε ότι αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης δεν
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά στα επίπεδα συµµετοχής στην
υποχρεωτική εκπαίδευση ανάµεσα στις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,
παρατηρούνται όµως διαφοροποιήσεις στο τελικό επίπεδο εκπαίδευσης που λαµβάνει ο
πληθυσµός ανά Περιφέρεια.
Μία σύντοµη επισκόπηση των περιφερειακών χαρακτηριστικών του τοµέα της εκπαίδευσης
καταδεικνύει συγκέντρωση της συµµετοχής (> 50%) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γύρω
από τα αστικά- µητροπολιτικά κέντρα των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας- που ακολουθεί και την αντίστοιχη συγκέντρωση πληθυσµού και
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ευθυγραµµίζεται µε την αντίστοιχη κατανοµή τµηµάτων στα ιδρύµατα της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Η συγκέντρωση πληθυσµού ανά Περιφέρεια υπαγορεύει µεν ανάλογες απαιτήσεις
παρεµβάσεων για τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά προσκρούει στην
κεντρικά συµφωνηµένη περιφερειακή κατανοµή των πόρων του ΕΚΤ και συνακόλουθα
του παρόντος Προγράµµατος (για παράδειγµα στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας συγκεντρώνεται περίπου το 50% του πληθυσµού ηλικίας από 0-29 ετών και
το 54% των µαθητών / σπουδαστών της χώρας και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
κατανέµει το 40% των πόρων του).
Με βάση την προηγούµενη θεώρηση το µίγµα πολιτικής για τον τοµέα της εκπαίδευσης
δεν µπορεί παρά να είναι κοινό για το σύνολο της χώρας θα εξειδικεύεται όµως κατά
Περιφέρεια λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας σε θέµατα
όπως (ενδεικτικά):
- προσαρµογή της αναµόρφωσης προγραµµάτων σπουδών τους στα επιµέρους
κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας και τις ιδιαίτερες
αναπτυξιακές απαιτήσεις
- συµβατότητα των αναβαθµιζόµενων µεταπτυχιακών προγραµµάτων µε
παραγωγικούς τοµείς ανά Περιφέρεια
- εξειδίκευση δράσεων καταπολέµησης της σχολικής αποτυχίας µε βάση ειδικά
κοινωνικά χαρακτηριστικά ανά Περιφέρεια
Ειδικά µάλιστα σε ότι αφορά τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή νέας
γνώσης και την αναβάθµιση της έρευνας αυτή θα στοιχηθεί γύρω από τους εθνικούς
τοµεακούς πόλους ανάπτυξης (όπως για παράδειγµα οι Περιφερειακοί Πόλοι
Καινοτοµίας). Οι πόλοι καινοτοµίας και ευρύτερα οι πόλοι ανάπτυξης ενισχύουν την
τεχνολογική δεξιότητα, την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών µέσω
της σύνδεσης πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεις αξιοποιώντας
και αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα. Στις δράσεις που σχετίζονται
µε την έρευνα και την προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού θα ληφθούν υπόψη οι πέντε
πρώτοι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας (στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Ελλάδα, Κρήτης, ∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας).
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Πίνακας 2-2: Ενδεικτικοί περιφερειακοί δείκτες του τοµέα της εκπαίδευσης
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Σπουδαστές
Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ως
ποσοστό
του
συνολικού
αριθµού
µαθητών/
σπουδαστών της χώρας.
Αριθµός τµηµάτων ιδρυµάτων
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Πιθανολογούµενα µεθοδολογικά προβλήµατα µέτρησης θέτουν σε αµφισβήτηση την τιµή του δείκτη για το σύνολο της χώρας.

3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Άξονες Προτεραιότητας
3.1.

Εισαγωγή

Ως προς την εσωτερική αρχιτεκτονική του ΕΠ εξειδικεύονται οι Άξονες Προτεραιότητας
του ΕΠ (οι γενικοί και ειδικοί στόχοι) και περιγράφεται ο τρόπος που θα επιτευχθούν οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ. Οι κυριότερες πληροφορίες κάθε Άξονα Προτεραιότητας
αναφέρονται:
- στη διατύπωση του γενικού στόχου του άξονα και ανάλυση στους ειδικούς του
στόχους, στη συνοπτική αναφορά-περιγραφή των κυριότερων παρεµβάσεων,
- στην ποσοτικοποίηση των στόχων και στην βασική στόχευση σε όρους
ωφελούµενων-οµάδων στόχου – περιοχών –τοµέων,
- στα θέµατα εφαρµογής εφόσον κρίνεται απαραίτητο,
- στα αναµενόµενα αποτελέσµατα – επιπτώσεις κλπ
Επιπρόσθετα, για τον κάθε Άξονα Προτεραιότητας είναι εµφανής (από την ονοµασία του)
η κατηγορία περιφερειών (αµιγούς στόχου 1, phasing in, phasing out) που καλύπτει.
Η δοµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος παρουσιάζεται επιγραµµατικά στον παρακάτω
πίνακα. Η ανάλυση των 15 Αξόνων Προτεραιότητας και η εξειδίκευσή τους σε
ειδικότερους στόχους και δράσεις ακολουθεί µε ειδικότερες αναφορές σε δείκτες
ωφελούµενους, περιοχές παρέµβασης κλπ.
Πίνακας 3-1: ∆οµή ΕΠ Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης
Αρίθµηση
Α. Π.
Α.Π.1

Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1

Α.Π.2

Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)

Α.Π.3

Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)

Α.Π.4

Αναβάθµιση

των

συστηµάτων

αρχικής

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1
Α.Π.5

Αναβάθµιση

των

συστηµάτων

αρχικής

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)
Α.Π.6

Αναβάθµιση

των

συστηµάτων

αρχικής

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)
Α.Π.7
Α.Π.8

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)

Α.Π.9

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing
In)
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Αρίθµηση
Α. Π.
Α.Π.10
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Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας
Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις
µεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτοµία στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1

Α.Π.11

Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις
µεταπτυχιακές σπουδές,

στην έρευνα και καινοτοµία στις 3 Περιφέρειες

Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)
Α.Π.12

Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις
µεταπτυχιακές σπουδές, στην έρευνα και καινοτοµία στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)

Α.Π.13
Α.Π.14

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing
Out)

Α.Π.15

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing
In)

Στο ακόλουθο σχήµα εικονίζεται η διάρθρωση
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση σε επίπεδο
διάρθρωση
δεν περιέχεται η χωρική διάσταση
περιφερειών) για λόγους απλότητας, καθώς
παρεµβάσεων ανά επιλέξιµη κατηγορία περιφέρειας.

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ειδικού στόχου. Στην εικονιζόµενη
του προγράµµατος (ανΆ κατηγορία
υπάρχει οµοιογένεια στόχων και

Σχήµα 3-1: ∆ιάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
σε επίπεδο ειδικού στόχου.
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Παρουσίαση των Αξόνων Προτεραιότητας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1»

Στρατηγική
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των αποκεντρωµένων δοµών του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ώστε να
αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί πληρέστερα στις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονοµίας.
Ειδική µέριµνα δίνεται:
- στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού και των ανισοτήτων,
- στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγωγής υγείας και της βιώσιµης
ανάπτυξης,
- στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση,
- στην ενίσχυση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών,
- στην προώθηση της αποτίµησης της προόδου στην εκπαίδευση και την εισαγωγή
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
- στην ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τον ελληνικό πολιτισµό και
γενικότερα την καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση.

Στόχος του άξονα
Ο κεντρικός στόχος του άξονα είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της
εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθµιση του επιπέδου γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται για τις ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη µέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
1.1.

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και ενίσχυση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών.
∆ιευκόλυνση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών.
- 1.1.1.Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και εµπλουτισµός του
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, καθώς και στις Ανώτερες
& Ανώτατες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Εµπορικής Ναυτιλίας, ώστε να
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και
στις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις σε µία κοινωνία δια βίου µάθησης της
γνώσης. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί
προτεραιότητα, που διασφαλίζεται µέσα από τα προγράµµατα σπουδών, το
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως µε την εισαγωγή βιωµατικών εφαρµογών.
- 1.1.2.Ενίσχυση του επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών,
στις βαθµίδες και στα επίπεδα της εκπαίδευσης, αξιοποίηση του αρχειακού υλικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία και παραγωγή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού.
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- 1.1.3.Κατάργηση των τυπικών φραγµών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδροµή και

-

εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθµίδες και
τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου µάθηση. ∆ιευκόλυνση της κινητικότητας
µε ενέργειες αναγνώρισης / πιστοποίησης µονάδων φοίτησης στο πλαίσιο εθνικού
συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (E.C.T.S.).
Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων.
1Α.1.4.Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας για την ενίσχυση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

1.2.Βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των Ατόµων µε Αναπηρία.
- 1.2.1.Συνέχιση της στήριξης των δράσεων εµπλουτισµού των προγραµµάτων
σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, των
ατόµων µε αναπηρίες αλλά και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης,
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του εξοπλισµού και της ανάπτυξης ειδικού
λογισµικού για την εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότερη
ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά
εργασίας.
1.3. Αποτίµηση της προόδου στην Παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 1.3.1.Αναµόρφωση των δοµών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός
συστήµατος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των
συντελεστών του στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση, µε την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών
δεικτών αξιολόγησης µε γνώµονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη
γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 1.3.2.Στήριξη των προβλεπόµενων διαδικασιών στη βάση των ρυθµίσεων σχετικά
µε την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους
παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο πλαίσιο της
κοινωνικής λογοδοσίας.
1.4. Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
εκπαίδευση.
- 1.4.1.∆ηµιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους
µετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης,
κυρίως µε την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισµού και του απαραίτητου
εκπαιδευτικού λογισµικού.
- 1.4.2.Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- 1.4.3.Ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τεχνολογιών σε όλες τις
εκπαιδευτικές µονάδες, µε παράλληλη αναµόρφωση του µαθήµατος της
Πληροφορικής για την κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών προκειµένου να
αποκτήσουν κρατικό πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών και νέων τεχνολογιών.
- 1.4.4.Ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης µε ανάπτυξη εφαρµογών
διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε την ανάπτυξη εφαρµογών
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διαχείρισης πληροφορίας (Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα) για φορείς
του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου αλλά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
(διαχείριση µαθητικού πληθυσµού και εκπαιδευτικού προσωπικού).
1.5. Ενίσχυση της αποκέντρωσης στην οργάνωση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 1.5.1.Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάµενων περιφερειακών διοικητικών
δοµών εκπαίδευσης.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη

Τιµή
στόχος

Πηγή

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών αβάθµιας
Ε

και

ββάθµιας

εκπαίδευσης

που

325

330

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

213

67

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

18**

18

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

0

216

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

12

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

8.232

206.629

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

0%

100%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

13%

41%

αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Α
Α

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών γβάθµιας
εκπαίδευσης που αναµορφώνονται
Αριθµός

βιβλιοθηκών

γβάθµιας

εκπαίδευσης που ενισχύονται
Αριθµός τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Αριθµός

προγραµµάτων

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης
Αριθµός µαθητών και σπουδαστών ΙΕΚ που
πιστοποιούνται σε δεξιότητες ΤΠΕ***
Ποσοστό τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Ποσοστό µαθητών που πιστοποιούνται σε
δεξιότητες ΤΠΕ

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**Τιµές βάσης σε χωρικό επίπεδο, λόγω της φύσης των δεικτών.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος, αξιοποίηση ΤΠΕ στη εκπαίδευση, στήριξη εκπαίδευσης ΑµεΑ στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1.

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθµίδων, ΑµεΑ.
Βαθµίδες/ Επίπεδα
Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη
εκπαίδευση, Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1.
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Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 είναι: α) η διευκόλυνση της οριζόντιας και κάθετης
κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και β) η αποτίµηση της προόδου
στην παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος.

3.2.2.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος στις 3 Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)»

Στρατηγική
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των αποκεντρωµένων δοµών του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ώστε να
αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί πληρέστερα στις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονοµίας .
Ειδική µέριµνα δίνεται:
- στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού και των ανισοτήτων,
- στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγωγής υγείας και της βιώσιµης
ανάπτυξης,
- στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
- στην ενίσχυση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών,
- στην προώθηση της αποτίµησης της προόδου στην εκπαίδευση και την εισαγωγή
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
- στην ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τον ελληνικό πολιτισµό και
γενικότερα την καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση.

Στόχος του άξονα
Ο κεντρικός στόχος του άξονα είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της
εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθµιση του επιπέδου γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται για τις ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη µέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
2.1.

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και ενίσχυση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών.
∆ιευκόλυνση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών.
- 2.1.1.Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και εµπλουτισµός του
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες καθώς και στις Ανώτερες
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& Ανώτατες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Εµπορικής Ναυτιλίας, ώστε να
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και
στις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις σε µία κοινωνία δια βίου µάθησης της
γνώσης. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί
προτεραιότητα, που διασφαλίζεται µέσα από τα προγράµµατα σπουδών, το
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως µε την εισαγωγή βιωµατικών εφαρµογών.
2.1.2.Ενίσχυση του επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών,
στις βαθµίδες και στα επίπεδα της εκπαίδευσης, αξιοποίηση του αρχειακού υλικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία και παραγωγή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού.
2.1.3.Κατάργηση των τυπικών φραγµών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδροµή και
εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθµίδες και
τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου µάθηση. ∆ιευκόλυνση της κινητικότητας
µε ενέργειες αναγνώρισης / πιστοποίησης µονάδων φοίτησης στο πλαίσιο εθνικού
συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (E.C.T.S.).
Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων.
2.1.4.Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας για την ενίσχυση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.2. Βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των Ατόµων µε Αναπηρία.
- 2.2.1.Συνέχιση της στήριξης των δράσεων εµπλουτισµού των προγραµµάτων
σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, των
ατόµων µε αναπηρίες αλλά και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης,
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του εξοπλισµού και της ανάπτυξης ειδικού
λογισµικού για την εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότερη
ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά
εργασίας.
2.3. Αποτίµηση της προόδου στην Παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 2.3.1.Αναµόρφωση των δοµών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός
συστήµατος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των
συντελεστών του στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση, µε την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών
δεικτών αξιολόγησης µε γνώµονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη
γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 2.3.2.Στήριξη των προβλεπόµενων διαδικασιών στη βάση των ρυθµίσεων σχετικά
µε την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους
παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο πλαίσιο της
κοινωνικής λογοδοσίας.
2.4. Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
εκπαίδευση.
- 2.4.1.∆ηµιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους
µετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης,
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κυρίως µε την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισµού και του απαραίτητου
εκπαιδευτικού λογισµικού.
2.4.2.Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
2.4.3.Ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τεχνολογιών σε όλες τις
εκπαιδευτικές µονάδες, µε παράλληλη αναµόρφωση του µαθήµατος της
Πληροφορικής για την κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών προκειµένου να
αποκτήσουν κρατικό πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών και νέων τεχνολογιών.
2.4.4.Ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης µε ανάπτυξη εφαρµογών
διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε την ανάπτυξη εφαρµογών
διαχείρισης πληροφορίας (Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα) για φορείς
του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου αλλά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
(διαχείριση µαθητικού πληθυσµού και εκπαιδευτικού προσωπικού).

2.5. Ενίσχυση της αποκέντρωσης στην οργάνωση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 2.5.1.Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάµενων περιφερειακών διοικητικών
δοµών εκπαίδευσης.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη

Τιµή
στόχος

Πηγή

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών αβάθµιας
Ε

και

ββάθµιας

εκπαίδευσης

που

325

252

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

213

51

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

18**

17

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

0

223

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

9

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

8.232

156.956

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

0%

100%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

13%

21%

αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Α
Α

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών γβάθµιας
εκπαίδευσης που αναµορφώνονται
Αριθµός

βιβλιοθηκών

γβάθµιας

εκπαίδευσης που ενισχύονται
Αριθµός τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Αριθµός

προγραµµάτων

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης
Αριθµός µαθητών και σπουδαστών ΙΕΚ που
πιστοποιούνται σε δεξιότητες ΤΠΕ***
Ποσοστό τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Ποσοστό µαθητών που πιστοποιούνται σε
δεξιότητες ΤΠΕ

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**Τιµές βάσης σε χωρικό επίπεδο, λόγω της φύσης των δεικτών.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος, αξιοποίηση ΤΠΕ στη εκπαίδευση, στήριξη εκπαίδευσης ΑµεΑ στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out).
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οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθµίδων, ΑµεΑ.
Βαθµίδες/ Επίπεδα
Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη
εκπαίδευση, Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 3 περιφέρειες στατιστικής
σύγκλισης (Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Π. ∆υτικής Μακεδονίας, Π. Αττικής)

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) είναι: α) διευκόλυνση της οριζόντιας
και κάθετης κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και β) η αποτίµηση της
προόδου στην παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος

3.2.3.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)»

Στρατηγική
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των αποκεντρωµένων δοµών του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ώστε να
αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί πληρέστερα στις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονοµίας .
Ειδική µέριµνα δίνεται:
- στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού και των ανισοτήτων,
- στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγωγής υγείας και της βιώσιµης
ανάπτυξης,
- στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση,
- στην ενίσχυση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών,
- στην προώθηση της αποτίµησης της προόδου στην εκπαίδευση και την εισαγωγή
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
- στην ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τον ελληνικό πολιτισµό και
γενικότερα την καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση.

Στόχος του άξονα
Ο κεντρικός στόχος του άξονα είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της
εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθµιση του επιπέδου γνώσεων,
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται για τις ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη µέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
3.1.

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και ενίσχυση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών.
∆ιευκόλυνση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών.
- 3.1.1.Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και εµπλουτισµός του
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες καθώς και στις Ανώτερες
& Ανώτατες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Εµπορικής Ναυτιλίας, ώστε να
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και
στις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις σε µία κοινωνία δια βίου µάθησης της
γνώσης. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί
προτεραιότητα, που διασφαλίζεται µέσα από τα προγράµµατα σπουδών, το
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως µε την εισαγωγή βιωµατικών εφαρµογών.
- 3.1.2.Ενίσχυση του επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών,
στις βαθµίδες και στα επίπεδα της εκπαίδευσης, αξιοποίηση του αρχειακού υλικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία και παραγωγή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού.
- 3.1.3.Κατάργηση των τυπικών φραγµών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδροµή και
εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθµίδες και
τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου µάθηση. ∆ιευκόλυνση της κινητικότητας
µε ενέργειες αναγνώρισης / πιστοποίησης µονάδων φοίτησης στο πλαίσιο εθνικού
συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (E.C.T.S.).
Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων.
- 3.1.4.Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας για την ενίσχυση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3.2. Βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των Ατόµων µε Αναπηρία.
- 3.2.1.Συνέχιση της στήριξης των δράσεων εµπλουτισµού των προγραµµάτων
σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, των
ατόµων µε αναπηρίες αλλά και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης,
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του εξοπλισµού και της ανάπτυξης ειδικού
λογισµικού για την εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότερη
ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά
εργασίας.

3.3. Αποτίµηση της προόδου στην Παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 3.3.1.Αναµόρφωση των δοµών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός
συστήµατος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των
συντελεστών του στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση, µε την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών
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δεικτών αξιολόγησης µε γνώµονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη
γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.
3.3.2.Στήριξη των προβλεπόµενων διαδικασιών στη βάση των ρυθµίσεων σχετικά
µε την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους
παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο πλαίσιο της
κοινωνικής λογοδοσίας.

3.4. Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
εκπαίδευση.
- 3.4.1.∆ηµιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους
µετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης,
κυρίως µε την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισµού και του απαραίτητου
εκπαιδευτικού λογισµικού.
- 3.4.2.Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- 3.4.3.Ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τεχνολογιών σε όλες τις
εκπαιδευτικές µονάδες, µε παράλληλη αναµόρφωση του µαθήµατος της
Πληροφορικής για την κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών προκειµένου να
αποκτήσουν κρατικό πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών και νέων τεχνολογιών.
- 3.4.4.Ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης µε ανάπτυξη εφαρµογών
διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε την ανάπτυξη εφαρµογών
διαχείρισης πληροφορίας (Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα) για φορείς
του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου αλλά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
(διαχείριση µαθητικού πληθυσµού και εκπαιδευτικού προσωπικού).
3.5. Ενίσχυση της αποκέντρωσης στην οργάνωση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος.
- 3.5.1.Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάµενων περιφερειακών διοικητικών
δοµών εκπαίδευσης.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη

Τιµή
στόχος

Πηγή

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών αβάθµιας
Ε

και

ββάθµιας

εκπαίδευσης

που

325

18

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

213

4

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

18**

2

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

0

16

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

1

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

8.232

11.415

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

Αριθµός προγραµµάτων σπουδών γβάθµιας
εκπαίδευσης που αναµορφώνονται
Αριθµός

βιβλιοθηκών

γβάθµιας

εκπαίδευσης που ενισχύονται
Αριθµός τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Αριθµός

προγραµµάτων

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης
Αριθµός µαθητών και σπουδαστών ΙΕΚ που
πιστοποιούνται σε δεξιότητες ΤΠΕ
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Ποσοστό τµηµάτων ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν
Ποσοστό µαθητών που πιστοποιούνται σε
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0%

100%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

13%

11%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**Τιµές βάσης σε χωρικό επίπεδο, λόγω της φύσης των δεικτών.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος, αξιοποίηση ΤΠΕ στη εκπαίδευση, στήριξη εκπαίδευσης ΑµεΑ στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθµίδων, ΑµεΑ.
Βαθµίδες/ Επίπεδα
Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη
εκπαίδευση, Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (Π. Στερεάς Ελλάδας & Π. Νοτίου Αιγαίου).

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)είναι: α) διευκόλυνση της οριζόντιας και
κάθετης κινητικότητας των µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και β) η αποτίµηση της
προόδου στην παιδεία µέσω αξιολόγησης συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος.

3.2.4.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
1»
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Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναβάθµισης της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε δυνατότητες για
συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των νέων. Εφόδια
απαραίτητα για την οµαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω άξονα
συµπεριλαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των
δυο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.

Στόχος του άξονα
Μέσα από το σύνολο των παρεµβάσεων του άξονα όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια
αναµένεται να δηµιουργηθούν ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και ειδικότερα για γυναίκες,
ιδίως µεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης συµµετοχής και παροχής ικανών επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που να συνδέονται µε την αγορά εργασίας και να
ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Ειδικοί στόχοι του άξονα:
4.1.Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
Προβλέπεται ο ανασχεδιασµός και η εφαρµογή Πολιτικής, µε σκοπό την εναρµόνιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε την Επαγγελµατική Κατάρτιση, την ποιοτική αναβάθµιση
και την κοινωνική καταξίωση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη
συµβολή στη σύνδεση της αρχικής µε τη συνεχιζόµενη κατάρτιση, στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης, σε σύγχρονη και ευέλικτη δοµή, του ρόλου των θεσµοθετηµένων
φορέων υλοποίησης της πολιτικής αυτής.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 4.1.1.Αναθεώρηση του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και
των προγραµµάτων σπουδών στα Ι.Ε.Κ. του ΟΕΕΚ και των λοιπών φορέων , στην
προοπτική της αναγνώρισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (κατάρτισης
ψηφιδωτής µορφής), του καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της
θέσπισης συστήµατος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, µε
σκοπό τον εξορθολογισµό της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των
σπουδαστών, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων.
- 4.1.2.∆ιεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δοµών και
προγραµµάτων κατάρτισης, µε προτεραιότητες τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες
πληθυσµού. Ειδικές δράσεις θα συµπεριληφθούν µε στόχο την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών σε προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περιλαµβάνονται στοχευµένες
ενέργειες µε έµφαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των γυναικών και την
υποστήριξη της συµµετοχής τους σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών.
- 4.1.3.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την
παροχή αρχικής κατάρτισης µε σύγχρονους (µη συµβατικούς) τρόπους.
4.2. Αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Προβλέπεται η αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονοµική πρόοδο της
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χώρας, των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου για την δευτεροβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση, και λαµβάνοντας υπόψη τους κοινούς στόχους για βελτίωση
της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 4.2.1.Αναβάθµιση του ρόλου και της ποιότητας της δευτεροβάθµιας
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ και των λοιπών Υπουργείων (Υπ.
Απασχόλησης / ΟΑΕ∆, Υπ. Υγείας, Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.), µέσω της
ανάπτυξης και εφαρµογής α) κατάλληλων προγραµµάτων σπουδών, β)
εκπαιδευτικού υλικού δράσεων σύνδεσης µε την αγορά εργασίας, γ) απαραίτητων
µέσων για τη µετάδοση τεχνικών και επαγγελµατικών γνώσεων και ενίσχυσης των
δεξιοτήτων των µαθητών, δ) απαραίτητων προσόντων σε τεχνικούς και
επαγγελµατικούς κλάδους στην αγορά εργασίας.
- 4.2.2.Παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων
και
της
δηµιουργικότητας
των
νέων,
µέσω
κατάλληλα
προσαρµοσµένων προγραµµάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π.
απαιτούµενων προσόντων για την πρόσβαση τους σε ανώτερη βαθµίδα και σε
επίπεδο εκπαίδευσης.
4.3. Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας
Επιδιώκεται µέσα από συνδυασµένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις
βαθµίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαµόρφωση και η εµπέδωση
θετικού κλίµατος συνεργασίας και συµµετοχής των άµεσα εµπλεκόµενων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές) στο κόσµο της αγοράς εργασίας
και της επιχειρηµατικότητας.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 4.3.1.Θεσµική, οργανωτική και λειτουργική διεύρυνση των Γραφείων ∆ιασύνδεσης
σε όλα τα σηµεία εξόδου από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα προς την αγορά
εργασίας. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων Γραφείων
∆ιασύνδεσης σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα εκπαίδευσης και συνεργασία µε
αντίστοιχες δοµές διαµεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, ∆ήµοι).
- 4.3.2.Επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών των βαθµίδων και των επιπέδων της εκπαίδευσης.
Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, µε τη
διαµόρφωση θετικού περιβάλλοντος συναίνεσης µεταξύ των εµπλεκοµένων.
Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων
υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
- 4.3.3.Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης
του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών
οργάνωσης και διοίκησης µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας. Η εισαγωγή µαθηµάτων, ενοτήτων και
στοιχείων επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και
µέσω της δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης των θυρίδων
επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και
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ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για
δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
4.3.4.Επανασχεδιασµός και επέκταση του θεσµού της Συµβουλευτικής και του
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π) σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα
εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
Ίδρυση διοικητικών µονάδων / δοµών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε επιστηµονική στελέχωση των
υφιστάµενων και νέων δοµών. Καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και
προώθηση της ατοµικής συµβουλευτικής. Αναµόρφωση του προγράµµατος
µαθηµάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση
προγραµµάτων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών
µε δυνατότητα απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Αριθµός
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
προγραµµάτων

επαγγελµατικής

Τιµή
στόχος

Πηγή

αρχικής

κατάρτισης

που

225

85

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

41.217

27.551

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

437

643

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

267

220

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

108.000

74.404

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

500.000

459.176

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

12%

15%

10,3%

25,6%

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε

Αριθµός

υποτροφιών

Αριθµός
Ε

αρχικής

επαγγελµατικής κατάρτισης
προγραµµάτων

τεχνικοεπαγγελµατικής

σπουδών

εκπαίδευσης

που

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

γραφείων

που

Αριθµός

ωφελουµένων

από

ενέργειες

πρακτικής άσκησης
Αριθµός

ωφελούµενων

µαθητών

από

ενέργειες ΣΕΠ
Ποσοστό

Α

διασύνδεσης

δηµιουργούνται ή ενισχύονται

σπουδαστών

υποτρόφων
αρχικής

στο

σύνολο

επαγγελµατικής

κατάρτισης
Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούµενων από
Α

ενέργειες ΣΕΠ στο σύνολο µαθητών της
ββάθµιας εκπαίδευσης

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
Ο.Ε.Ε.Κ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, ποιοτική αναβάθµιση
της λειτουργίας της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης (π.χ ΕΠΑΛ) και ενίσχυση της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1.
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οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές της δευτεροβάθµιας τεχνικοεπαγγελµατικής
εκπαίδευσης, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών δηµόσιων Σχολών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, φοιτητές.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: ∆ευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση, αρχική
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1.

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 είναι: α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της
πληροφορίας για την παροχή αρχικής κατάρτισης µε σύγχρονους τρόπους, β) η
καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και η προώθηση της ατοµικής συµβουλευτικής.

3.2.5.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης (Phasing Out)»

Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναβάθµισης της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε δυνατότητες για
συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των νέων. Εφόδια
απαραίτητα για την οµαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω άξονα
συµπεριλαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των
δυο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.

Στόχος του άξονα
Μέσα από το σύνολο των παρεµβάσεων του άξονα όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια
αναµένεται να δηµιουργηθούν ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και ειδικότερα για γυναίκες,
ιδίως µεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης συµµετοχής και παροχής ικανών επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που να συνδέονται µε την αγορά εργασίας και να
ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Ειδικοί στόχοι του άξονα:
5.1.Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
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Προβλέπεται ο ανασχεδιασµός και η εφαρµογή Πολιτικής, µε σκοπό την εναρµόνιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε την Επαγγελµατική Κατάρτιση, την ποιοτική αναβάθµιση
και την κοινωνική καταξίωση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη
συµβολή στη σύνδεση της αρχικής µε τη συνεχιζόµενη κατάρτιση, στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης, σε σύγχρονη και ευέλικτη δοµή, του ρόλου των θεσµοθετηµένων
φορέων υλοποίησης της πολιτικής αυτής.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 5.1.1.Αναθεώρηση του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και
των προγραµµάτων σπουδών στα Ι.Ε.Κ. του ΟΕΕΚ και των λοιπών φορέων, στην
προοπτική της αναγνώρισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (κατάρτισης
ψηφιδωτής µορφής), του καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της
θέσπισης συστήµατος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, µε
σκοπό τον εξορθολογισµό της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των
σπουδαστών, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων.
- 5.1.2.∆ιεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δοµών και
προγραµµάτων κατάρτισης, µε προτεραιότητες τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες
πληθυσµού. Ειδικές δράσεις θα συµπεριληφθούν µε στόχο την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών σε προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περιλαµβάνονται στοχευµένες
ενέργειες µε έµφαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των γυναικών και την
υποστήριξη της συµµετοχής τους σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών.
- 5.1.3.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την
παροχή αρχικής κατάρτισης µε σύγχρονους (µη συµβατικούς) τρόπους.
5.2. Αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Προβλέπεται η αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονοµική πρόοδο της
χώρας, των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου για την δευτεροβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση, και λαµβάνοντας υπόψη τους κοινούς στόχους για βελτίωση
της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 5.2.1.Αναβάθµιση του ρόλου και της ποιότητας της δευτεροβάθµιας
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ και των λοιπών Υπουργείων (Υπ.
Απασχόλησης / ΟΑΕ∆, Υπ. Υγείας, Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.), µέσω της
ανάπτυξης και εφαρµογής α) κατάλληλων προγραµµάτων σπουδών, β)
εκπαιδευτικού υλικού δράσεων σύνδεσης µε την αγορά εργασίας, γ) απαραίτητων
µέσων για τη µετάδοση τεχνικών και επαγγελµατικών γνώσεων και ενίσχυσης των
δεξιοτήτων των µαθητών, δ) απαραίτητων προσόντων σε τεχνικούς και
επαγγελµατικούς κλάδους στην αγορά εργασίας.
- 5.2.2.Παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων
και
της
δηµιουργικότητας
των
νέων,
µέσω
κατάλληλα
προσαρµοσµένων προγραµµάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π.
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απαιτούµενων προσόντων για την πρόσβαση τους σε ανώτερη βαθµίδα και σε
επίπεδο εκπαίδευσης.
5.3. Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας
Επιδιώκεται µέσα από συνδυασµένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις
βαθµίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαµόρφωση και η εµπέδωση
θετικού κλίµατος συνεργασίας και συµµετοχής των άµεσα εµπλεκόµενων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές) στο κόσµο της αγοράς εργασίας
και της επιχειρηµατικότητας.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 5.3.1.Θεσµική, οργανωτική και λειτουργική διεύρυνση των Γραφείων ∆ιασύνδεσης
σε όλα τα σηµεία εξόδου από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα προς την αγορά
εργασίας. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων Γραφείων
∆ιασύνδεσης σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα εκπαίδευσης και συνεργασία µε
αντίστοιχες δοµές διαµεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, ∆ήµοι).
- 5.3.2.Επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών των βαθµίδων και των επιπέδων της εκπαίδευσης.
Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, µε τη
διαµόρφωση θετικού περιβάλλοντος συναίνεσης µεταξύ των εµπλεκοµένων.
Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων
υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
- 5.3.3.Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης
του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών
οργάνωσης και διοίκησης µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας. Η εισαγωγή µαθηµάτων, ενοτήτων και
στοιχείων επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και
µέσω της δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης των θυρίδων
επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και
ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για
δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
- 5.3.4.Επανασχεδιασµός και επέκταση του θεσµού της Συµβουλευτικής και του
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π) σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα
εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
Ίδρυση διοικητικών µονάδων / δοµών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε επιστηµονική στελέχωση των
υφιστάµενων και νέων δοµών. Καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και
προώθηση της ατοµικής συµβουλευτικής. Αναµόρφωση του προγράµµατος
µαθηµάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση
προγραµµάτων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών
µε δυνατότητα απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη

Τίτλος δείκτη

Τιµή
βάσης*

Τιµή
στόχος

Πηγή
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Είδος
δείκτη

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
Αριθµός

Ε
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προγραµµάτων

επαγγελµατικής

Τιµή
στόχος

Πηγή

αρχικής

κατάρτισης

που

225

64

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

41.217

20.927

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

437

488

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

267

167

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

108.000

56.518

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

500.000

348.791

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

12%

15%

10,3%

13,0%

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε

Αριθµός

υποτροφιών

Αριθµός
Ε

αρχικής

επαγγελµατικής κατάρτισης
προγραµµάτων

τεχνικοεπαγγελµατικής

σπουδών

εκπαίδευσης

που

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

γραφείων

που

δηµιουργούνται ή ενισχύονται
Αριθµός

ωφελουµένων

από

ενέργειες

πρακτικής άσκησης
Αριθµός

ωφελούµενων

µαθητών

από

ενέργειες ΣΕΠ
Ποσοστό

Α

διασύνδεσης

υποτρόφων

σπουδαστών

αρχικής

στο

σύνολο

επαγγελµατικής

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
Ο.Ε.Ε.Κ

κατάρτισης
Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούµενων από
Α

ενέργειες ΣΕΠ στο σύνολο µαθητών της
ββάθµιας εκπαίδευσης

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, ποιοτική αναβάθµιση
της λειτουργίας της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης (π.χ ΕΠΑΛ) και ενίσχυση της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing
Out).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές της δευτεροβάθµιας τεχνικοεπαγγελµατικής
εκπαίδευσης, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών δηµόσιων Σχολών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, φοιτητές.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: ∆ευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση, αρχική
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 3 περιφέρειες στατιστικής
σύγκλισης (Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Π. ∆υτικής Μακεδονίας, Π. Αττικής)

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 3
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περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Phasing Out)
είναι: α) η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της κοινωνίας της πληροφορίας για την παροχή αρχικής κατάρτισης µε
σύγχρονους τρόπους, β) η καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και η προώθηση της
ατοµικής συµβουλευτικής

3.2.6.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)»

Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναβάθµισης της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε δυνατότητες για
συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των νέων. Εφόδια
απαραίτητα για την οµαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω άξονα
συµπεριλαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των
δυο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.

Στόχος του άξονα
Μέσα από το σύνολο των παρεµβάσεων του άξονα όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια
αναµένεται να δηµιουργηθούν ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και ειδικότερα για γυναίκες,
ιδίως µεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης συµµετοχής και παροχής ικανών επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που να συνδέονται µε την αγορά εργασίας και να
ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Ειδικοί στόχοι του άξονα:
6.1.Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
Προβλέπεται ο ανασχεδιασµός και η εφαρµογή Πολιτικής, µε σκοπό την εναρµόνιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε την Επαγγελµατική Κατάρτιση, την ποιοτική αναβάθµιση
και την κοινωνική καταξίωση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη
συµβολή στη σύνδεση της αρχικής µε τη συνεχιζόµενη κατάρτιση, στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης, σε σύγχρονη και ευέλικτη δοµή, του ρόλου των θεσµοθετηµένων
φορέων υλοποίησης της πολιτικής αυτής.

Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 6.1.1.Αναθεώρηση του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και
των προγραµµάτων σπουδών στα Ι.Ε.Κ. του ΟΕΕΚ και των λοιπών φορέων, στην
προοπτική της αναγνώρισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (κατάρτισης
ψηφιδωτής µορφής), του καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της
θέσπισης συστήµατος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, µε
σκοπό τον εξορθολογισµό της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των
σπουδαστών, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων.
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- 6.1.2.∆ιεύρυνση

-

του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δοµών και
προγραµµάτων κατάρτισης, µε προτεραιότητες τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες
πληθυσµού. Ειδικές δράσεις θα συµπεριληφθούν µε στόχο την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών σε προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περιλαµβάνονται στοχευµένες
ενέργειες µε έµφαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των γυναικών και την
υποστήριξη της συµµετοχής τους σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών.
6.1.3.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την
παροχή αρχικής κατάρτισης µε σύγχρονους (µη συµβατικούς) τρόπους.

6.2.Αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Προβλέπεται η αναβάθµιση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονοµική πρόοδο της
χώρας, των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου για την δευτεροβάθµια
επαγγελµατική εκπαίδευση, και λαµβάνοντας υπόψη τους κοινούς στόχους για βελτίωση
της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 6.2.1.Αναβάθµιση του ρόλου και της ποιότητας της δευτεροβάθµιας
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ και των λοιπών Υπουργείων (Υπ.
Απασχόλησης / ΟΑΕ∆, Υπ. Υγείας, Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.), µέσω της
ανάπτυξης και εφαρµογής α) κατάλληλων προγραµµάτων σπουδών, β)
εκπαιδευτικού υλικού δράσεων σύνδεσης µε την αγορά εργασίας, γ) απαραίτητων
µέσων για τη µετάδοση τεχνικών και επαγγελµατικών γνώσεων και ενίσχυσης των
δεξιοτήτων των µαθητών, δ) απαραίτητων προσόντων σε τεχνικούς και
επαγγελµατικούς κλάδους στην αγορά εργασίας.
- 6.2.2.Παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων
και
της
δηµιουργικότητας
των
νέων,
µέσω
κατάλληλα
προσαρµοσµένων προγραµµάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π.
απαιτούµενων προσόντων για την πρόσβαση τους σε ανώτερη βαθµίδα και σε
επίπεδο εκπαίδευσης.
6.3.Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας
Επιδιώκεται µέσα από συνδυασµένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις
βαθµίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαµόρφωση και η εµπέδωση
θετικού κλίµατος συνεργασίας και συµµετοχής των άµεσα εµπλεκόµενων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές) στο κόσµο της αγοράς εργασίας
και της επιχειρηµατικότητας.
Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου:
- 6.3.1.Θεσµική, οργανωτική και λειτουργική διεύρυνση των Γραφείων ∆ιασύνδεσης
σε όλα τα σηµεία εξόδου από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα προς την αγορά
εργασίας. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων Γραφείων
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∆ιασύνδεσης σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα εκπαίδευσης και συνεργασία µε
αντίστοιχες δοµές διαµεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, ∆ήµοι).
6.3.2.Επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών των βαθµίδων και των επιπέδων της εκπαίδευσης.
Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, µε τη
διαµόρφωση θετικού περιβάλλοντος συναίνεσης µεταξύ των εµπλεκοµένων.
Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων
υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
6.3.3.Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης
του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών
οργάνωσης και διοίκησης µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας. Η εισαγωγή µαθηµάτων, ενοτήτων και
στοιχείων επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και
µέσω της δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης των θυρίδων
επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και
ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για
δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
6.3.4.Επανασχεδιασµός και επέκταση του θεσµού της Συµβουλευτικής και του
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π) σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα
εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
Ίδρυση διοικητικών µονάδων / δοµών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε επιστηµονική στελέχωση των
υφιστάµενων και νέων δοµών. Καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και
προώθηση της ατοµικής συµβουλευτικής. Αναµόρφωση του προγράµµατος
µαθηµάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση
προγραµµάτων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών
µε δυνατότητα απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Αριθµός
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
προγραµµάτων

επαγγελµατικής

Τιµή
στόχος

Πηγή

αρχικής

κατάρτισης

που

225

5

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

41.217

1.522

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

437

36

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

267

12

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

108.000

4.110

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

500.000

25.367

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

12%

15%

10,3%

6,7%

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε

Αριθµός

υποτροφιών

επαγγελµατικής κατάρτισης
Αριθµός

Ε

αρχικής

προγραµµάτων

τεχνικοεπαγγελµατικής

σπουδών

εκπαίδευσης

που

δηµιουργούνται ή αναµορφώνονται
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

γραφείων

που

Αριθµός

ωφελουµένων

από

ενέργειες

πρακτικής άσκησης
Αριθµός

ωφελούµενων

µαθητών

από

ενέργειες ΣΕΠ
Ποσοστό

Α

διασύνδεσης

δηµιουργούνται ή ενισχύονται

υποτρόφων

σπουδαστών

αρχικής

στο

σύνολο

επαγγελµατικής

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
Ο.Ε.Ε.Κ

κατάρτισης
Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούµενων από
Α

ενέργειες ΣΕΠ στο σύνολο µαθητών της
ββάθµιας εκπαίδευσης

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, ποιοτική αναβάθµιση
της λειτουργίας της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης (π.χ ΕΠΑΛ) και ενίσχυση της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Μαθητές της δευτεροβάθµιας τεχνικοεπαγγελµατικής
εκπαίδευσης, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών δηµόσιων Σχολών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, φοιτητές.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: ∆ευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση, αρχική
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (Π. Στερεάς Ελλάδας & Π. Νοτίου Αιγαίου).

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.
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Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) είναι: α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
κοινωνίας της πληροφορίας για την παροχή αρχικής κατάρτισης µε σύγχρονους τρόπους,
β) η καθιέρωση βιογραφικού δελτίου µαθητή και η προώθηση της ατοµικής
συµβουλευτικής.

3.2.7.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης,
διευκόλυνση της πρόσβασης και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην
εκπαίδευση στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 »

Στρατηγική
Η διεύρυνση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης
για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα προωθήσουν την
προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συµµετοχή στην αγορά εργασίας και θα
συµβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µειώνοντας τον κοινωνικό
αποκλεισµό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Στόχος του άξονα
Η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αρθρωτού συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης, ο
σχεδιασµός ευέλικτων προγραµµάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και η χρήση µεθόδων, όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων χωρίς
την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους.
Η ανάπτυξη επίσης ενός µόνιµου και ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών
µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτοµα
να συνθέτουν µόνα τους την εκπαίδευσή τους ανάλογα µε την πρότερη εµπειρία τους και
τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας
αναγνώρισης της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
Επίσης, βασική προτεραιότητα αποτελούν α) η αναβάθµιση του συστήµατος επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών, ώστε να διαπιστωθούν και βελτιστοποιηθούν ποσοτικές και ποιοτικές
παράµετροί της και να αναπτυχθεί σύστηµα πιστοποίησης προσόντων ανά τύπο
επιµόρφωσης, που θα συνδέεται µε ένα συνολικό σύστηµα κινήτρων και β) η περαιτέρω
µείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας, αποτρέποντας φαινόµενα κοινωνικού
αποκλεισµού , ιδίως ατόµων ευαίσθητων οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων πληθυσµού.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
7.1. Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συµµετοχής
Προβλέπεται η επέκταση και ενίσχυση των δοµών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να
διευρυνθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια
βίου εκπαίδευσης µέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών. Σχεδιάζεται
επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης µε κατάλληλες θεσµικές
παρεµβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους ενδιαφερόµενους, η χορήγηση
εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, µε πρωταρχικούς σκοπούς,
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την προσέλκυση περισσότερων ατόµων σε ενέργειες δια βίου µάθησης, ιδίως αυτών που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια
βίου εκπαίδευση.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 7.1.1.Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
- 7.1.2.Η ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήµια, τα
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και στους λοιπούς φορείς.
- 7.1.3.Η επέκταση του θεσµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
- 7.1.4.Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- 7.1.5.Η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών µονάδων και
εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης
της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
7.2. Αύξηση της επένδυσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Προβλέπεται η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τον σχεδιασµό, τον συντονισµό και την
παρακολούθηση σε οριζόντιο επίπεδο της υλοποίησης διαφόρων τύπων προγραµµάτων,
της υιοθέτησης παροχής κινήτρων και της ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης
προσόν των αν ά τ ύ πο ε π ιµ όρφω σης .
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 7.2.1.Η θεσµοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
(ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) στο γνωστικό τους αντικείµενο και στις νέες
εκπαιδευτικές µεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την
διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών µε την καθιέρωση κινήτρων.
- 7.2.2.Η καθιέρωση προγραµµάτων εισαγωγικής επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας,
µε έµφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόµενο, που να
οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση
του εκπαιδευτικού έργου.
- 7.2.3.Η θεσµοθέτηση ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος (µεταπτυχιακού
επιπέδου) σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης ως προϋπόθεση
για την κάλυψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης.
- 7.2.4.Η ποιοτική αναβάθµιση των προγραµµάτων επιµόρφωσης στη βάση
στοχευµένων µελετών και ερευνών.
- 7.2.5.Η υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης σε θέµατα, πολιτισµού,
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ.
7.3. Καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και µείωση της σχολικής διαρροής.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 7.3.1.∆ιεύρυνση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης µειονοτήτων
στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασµού, της αποδοχής του
διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µέσω
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της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών
µαθηµάτων λαµβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες.
7.3.2.Υποστήριξη των µαθητών του α΄ κύκλου της Β/θµιας Εκπαίδευσης
(Γυµνάσιο) µε δυνατότητες παροχής πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
προσαρµοσµένων σε εκπαιδευτικές ανάγκες (βασικές γνώσεις και δεξιότητες) και
σε περιφερειακές προτεραιότητες.
7.3.3.Υποστήριξη µε στοχευόµενες ενέργειες των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (άτοµα µε χαµηλή σχολική επίδοση, µαθησιακές δυσκολίες,
οικογενειακές δυσκολίες, χαρισµατικά άτοµα, άτοµα από κοινωνικά ευάλωτες
οµάδες , ΑµεΑ κλπ.).
7.3.4.Μέτρα στήριξης γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
7.3.5.Εκτεταµένη πιλοτική εφαρµογή του Ολοήµερου σχολείου στο πλαίσιο
ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών, µε στόχο την επέκτασή του στα σχολεία
διευρυµένου ωραρίου.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Μέσος
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
ετήσιος

εκπαιδευτικών

αριθµός

αβάθµιας

Τιµή
στόχος

Πηγή

συµµετοχών

και

ββάθµιας

που

55.722

37.205

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

επιµορφώνονται
Ε
Ε

Μέσος ετήσιος αριθµός εκπαιδευτικών αβάθµιας
Αριθµός

εκπαιδευτικού

προσωπικού

εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ
Μέσος

Ε

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

και ββάθµιας που επιµορφώνονται**

ετήσιος

συµµετέχουν

αριθµός

σε

µαθητών

προγράµµατα

50.000

30.612

94.267

11.692

209.073

265.691

που

ενισχυτικής

διδασκαλίας
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε
Α

προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής,
µη-τυπικής και άτυπης)
Αριθµός ατόµων 25-64 ετών που συµµετέχουν

Α

σε

προγράµµατα

δια

βίου

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

Μέσο ποσοστό εκπαιδευτικών αβάθµιας και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

ββάθµιας που επιµορφώνονται ετησίως**

ΕΣΥΕ

και

ββάθµιας

εκπαιδευµένου

και

36,6%

πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ
Μέσο
Α

ΕΣΥΕ

ΕΣΥΕ

Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθµιας
Α

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

εκπαίδευσης

(τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης)**
Α

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

ποσοστό

ετησίως

σε

µαθητών

που

προγράµµατα

56,1%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

(****)

ΕΣΥΕ

συµµετέχουν
ενισχυτικής

διαδασκαλίας

7,1%

2,4%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-24 ετών που
Α

έχουν ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο
ββάθµιας εκπαίδευσης και δεν βρίσκονται σε

ΕΣΥΕ

σπουδές ή κατάρτιση***
(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
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*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιµη εκροή αφορά συµµετοχές και όχι
φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όµως θεωρείται σηµαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης.
***Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί από το ΕΠ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως context indicator ή
δείκτης αποτελέσµατος µόνο σε επίπεδο ΕΣΠΑ.
****Η τιµή στόχος αναφέρεται στο αποτέλεσµα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
Συµπεριλαµβανοµένης της τιµής βάσης από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και υπολογιζόµενης της
αποχώρησης ενός αριθµού πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών από το σύνολο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κατά
τη διάρκεια της περιόδου, η αθροιστική τιµή του δείκτη στο σύνολο των περιφερειών εκτιµάται σε περίπου 75%
που συνάδει µε την τιµή που αναφέρεται στον αντίστοιχο δείκτη του ΕΣΠΑ.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όλων των κοινωνικών οµάδων και των
εκπαιδευτικών, µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας
σε ειδικότητες και επίπεδα κατάρτισης στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1.

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Ενήλικοι, µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, γονείς, εκπαιδευτικοί και άτοµα µε κοινωνικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση,
∆ια βίου εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1.

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 είναι: α) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης , β) η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών
µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και η θεσµοθέτηση διαδικασίας αναγνώρισης
πρότερης εµπειρίας και γνώσης και γ) η πιλοτική εφαρµογή του Ολοήµερου σχολείου στο
πλαίσιο ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης,
διευκόλυνση της πρόσβασης και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην
εκπαίδευση στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)»

Στρατηγική
Η διεύρυνση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης
για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα προωθήσουν την
προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συµµετοχή στην αγορά εργασίας και θα
συµβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µειώνοντας τον κοινωνικό
αποκλεισµό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Στόχος του άξονα
Η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αρθρωτού συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης, ο
σχεδιασµός ευέλικτων προγραµµάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και η χρήση µεθόδων, όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων χωρίς
την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους.
Η ανάπτυξη επίσης ενός µόνιµου και ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών
µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτοµα
να συνθέτουν µόνα τους την εκπαίδευσή τους ανάλογα µε την πρότερη εµπειρία τους και
τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας
αναγνώρισης της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
Επίσης, βασική προτεραιότητα αποτελούν α) η αναβάθµιση του συστήµατος επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών, ώστε να διαπιστωθούν και βελτιστοποιηθούν ποσοτικές και ποιοτικές
παράµετροί της και να αναπτυχθεί σύστηµα πιστοποίησης προσόντων ανά τύπο
επιµόρφωσης, που θα συνδέεται µε ένα συνολικό σύστηµα κινήτρων και β) η περαιτέρω
µείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας, αποτρέποντας φαινόµενα κοινωνικού
αποκλεισµού , ιδίως ατόµων ευαίσθητων οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων πληθυσµού.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
8.1.Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συµµετοχής
Προβλέπεται η επέκταση και ενίσχυση των δοµών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να
διευρυνθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια
βίου εκπαίδευσης µέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών. Σχεδιάζεται
επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης µε κατάλληλες θεσµικές
παρεµβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους ενδιαφερόµενους, η χορήγηση
εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, µε πρωταρχικούς σκοπούς,
την προσέλκυση περισσότερων ατόµων σε ενέργειες δια βίου µάθησης, ιδίως αυτών που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια
βίου εκπαίδευση.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 8.1.1.Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
- 8.1.2.Η ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήµια, τα
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και στους λοιπούς φορείς.
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- 8.1.3.Η επέκταση του θεσµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
- 8.1.4.Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- 8.1.5.Η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών µονάδων και
εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης
της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
8.2. Αύξηση της επένδυσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Προβλέπεται η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τον σχεδιασµό, τον συντονισµό και την
παρακολούθηση σε οριζόντιο επίπεδο της υλοποίησης διαφόρων τύπων προγραµµάτων,
της υιοθέτησης παροχής κινήτρων και της ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης
προσόντων ανά τύπο επιµόρφωσης.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 8.2.1.Η θεσµοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
(ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) στο γνωστικό τους αντικείµενο και στις νέες
εκπαιδευτικές µεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την
διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών µε την καθιέρωση κινήτρων.
- 8.2.2.Η καθιέρωση προγραµµάτων εισαγωγικής επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας,
µε έµφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόµενο, που να
οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση
του εκπαιδευτικού έργου.
- 8.2.3.Η θεσµοθέτηση ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος (µεταπτυχιακού
επιπέδου) σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης ως προϋπόθεση
για την κάλυψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης.
- 8.2.4.Η ποιοτική αναβάθµιση των προγραµµάτων επιµόρφωσης στη βάση
στοχευµένων µελετών και ερευνών.
- 8.2.5.Η υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης σε θέµατα, πολιτισµού,
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ.
8.3.Καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και µείωση της σχολικής διαρροής.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 8.3.1.∆ιεύρυνση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης µειονοτήτων
στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασµού, της αποδοχής του
διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µέσω
της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών
µαθηµάτων λαµβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες.
- 8.3.2.Υποστήριξη των µαθητών του α΄ κύκλου της Β/θµιας Εκπαίδευσης
(Γυµνάσιο) µε δυνατότητες παροχής πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
προσαρµοσµένων σε εκπαιδευτικές ανάγκες (βασικές γνώσεις και δεξιότητες) και
σε περιφερειακές προτεραιότητες.
- 8.3.3.Υποστήριξη µε στοχευόµενες ενέργειες των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (άτοµα µε χαµηλή σχολική επίδοση, µαθησιακές δυσκολίες,
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οικογενειακές δυσκολίες, χαρισµατικά άτοµα, άτοµα από κοινωνικά ευάλωτες
οµάδες , ΑµεΑ κλπ.).
8.3.4.Μέτρα στήριξης γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
8.3.5.Εκτεταµένη πιλοτική εφαρµογή του Ολοήµερου σχολείου στο πλαίσιο
ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών, µε στόχο την επέκτασή του στα σχολεία
διευρηµένου ωραρίου.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Είδος
δείκτη
Μέσος
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
ετήσιος

αριθµός

Τιµή
στόχος

Πηγή

συµµετοχών

εκπαιδευτικών αβάθµιας και ββάθµιας που

55.722

28.261

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

επιµορφώνονται
Μέσος
Ε

ετήσιος

αβάθµιας

αριθµός

και

εκπαιδευτικών

ββάθµιας

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

που

επιµορφώνονται**
Ε

Αριθµός
Μέσος

Ε

εκπαιδευτικού

προσωπικού

εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ
ετήσιος

αριθµός

µαθητών

50.000

23.253

94.267

8.882

209.073

201.820

που

συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών

Α

σε

προγράµµατα

δια

βίου

εκπαίδευσης

(τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης)
Αριθµός
Α

ατόµων

25-64

ετών

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

που

συµµετέχουν σε προγράµµατα δια βίου

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

εκπαίδευσης

ΕΣΥΕ

(τυπικής,

µη-τυπικής

και

άτυπης)**
Α

Μέσο ποσοστό εκπαιδευτικών αβάθµιας και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

ββάθµιας που επιµορφώνονται ετησίως**

ΕΣΥΕ

Ποσοστό
Α

εκπαιδευτικού

προσωπικού

αβάθµιας και ββάθµιας εκπαιδευµένου και

36,6%

πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ

33,0%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

(****)

ΕΣΥΕ

Μέσο ποσοστό µαθητών που συµµετέχουν
Α

ετησίως

σε

προγράµµατα

ενισχυτικής

διδασκαλίας

9,6%

1,2%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-24 ετών που
Α

έχουν ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο
κύκλο

ββάθµιας

εκπαίδευσης

και

δεν

ΕΣΥΕ

βρίσκονται σε σπουδές ή κατάρτιση***

(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
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**Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιµη εκροή αφορά συµµετοχές και όχι
φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όµως θεωρείται σηµαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης.
***Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί από το ΕΠ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως context indicator ή
δείκτης αποτελέσµατος µόνο σε επίπεδο ΕΣΠΑ.
****Η τιµή στόχος αναφέρεται στο αποτέλεσµα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
Συµπεριλαµβανοµένης της τιµής βάσης από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και υπολογιζόµενης της
αποχώρησης ενός αριθµού πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών από το σύνολο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κατά
τη διάρκεια της περιόδου, η αθροιστική τιµή του δείκτη στο σύνολο των περιφερειών εκτιµάται σε περίπου 75%
που συνάδει µε την τιµή που αναφέρεται στον αντίστοιχο δείκτη του ΕΣΠΑ.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όλων των κοινωνικών οµάδων και των
εκπαιδευτικών, µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας
σε ειδικότητες και επίπεδα κατάρτισης στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing
Out).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Ενήλικοι, µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, γονείς, εκπαιδευτικοί και άτοµα µε κοινωνικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση,
∆ια βίου εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 3 περιφέρειες στατιστικής
σύγκλισης (Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Π. ∆υτικής Μακεδονίας, Π. Αττικής).

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 3
περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (phasing out) είναι: α) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , β) η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος
επικύρωσης πιστωτικών µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και η θεσµοθέτηση
διαδικασίας αναγνώρισης πρότερης εµπειρίας και γνώσης και γ) η πιλοτική εφαρµογή του
Ολοήµερου σχολείου στο πλαίσιο ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης,
διευκόλυνση της πρόσβασης και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην
εκπαίδευση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)»

Στρατηγική
Η διεύρυνση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης
για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα προωθήσουν την
προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συµµετοχή στην αγορά εργασίας και θα
συµβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µειώνοντας τον κοινωνικό
αποκλεισµό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Στόχος του άξονα
Η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αρθρωτού συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης, ο
σχεδιασµός ευέλικτων προγραµµάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και η χρήση µεθόδων, όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων χωρίς
την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους.
Η ανάπτυξη επίσης ενός µόνιµου και ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών
µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτοµα
να συνθέτουν µόνα τους την εκπαίδευσή τους ανάλογα µε την πρότερη εµπειρία τους και
τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας
αναγνώρισης της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
Επίσης, βασική προτεραιότητα αποτελούν α) η αναβάθµιση του συστήµατος επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών, ώστε να διαπιστωθούν και βελτιστοποιηθούν ποσοτικές και ποιοτικές
παράµετροί της και να αναπτυχθεί σύστηµα πιστοποίησης προσόντων ανά τύπο
επιµόρφωσης, που θα συνδέεται µε ένα συνολικό σύστηµα κινήτρων και β) η περαιτέρω
µείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας, αποτρέποντας φαινόµενα κοινωνικού
αποκλεισµού , ιδίως ατόµων ευαίσθητων οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων πληθυσµού.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
9.1. Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συµµετοχής
Προβλέπεται η επέκταση και ενίσχυση των δοµών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να
διευρυνθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια
βίου εκπαίδευσης µέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών. Σχεδιάζεται
επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης µε κατάλληλες θεσµικές
παρεµβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους ενδιαφερόµενους, η χορήγηση
εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, µε πρωταρχικούς σκοπούς,
την προσέλκυση περισσότερων ατόµων σε ενέργειες δια βίου µάθησης, ιδίως αυτών που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια
βίου εκπαίδευση.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 9.1.1.Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
- 9.1.2.Η ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήµια, τα
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και στους λοιπούς φορείς.
- 9.1.3.Η επέκταση του θεσµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
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- 9.1.4.Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- 9.1.5.Η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος επικύρωσης πιστωτικών µονάδων και
εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και η θεσµοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης
της πρότερης εµπειρίας και γνώσης.
9.2. Αύξηση της επένδυσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Προβλέπεται η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τον σχεδιασµό, τον συντονισµό και την
παρακολούθηση σε οριζόντιο επίπεδο της υλοποίησης διαφόρων τύπων προγραµµάτων,
της υιοθέτησης παροχής κινήτρων και της ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης
προσόν των αν ά τ ύ πο ε π ιµ όρφω σης .
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 9.2.1.Η θεσµοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
(ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) στο γνωστικό τους αντικείµενο και στις νέες
εκπαιδευτικές µεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την
διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών µε την καθιέρωση κινήτρων.
- 9.2.2.Η καθιέρωση προγραµµάτων εισαγωγικής επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας,
µε έµφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόµενο, που να
οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση
του εκπαιδευτικού έργου.
- 9.2.3.Η θεσµοθέτηση ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος (µεταπτυχιακού
επιπέδου) σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης ως προϋπόθεση
για την κάλυψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης.
- 9.2.4.Η ποιοτική αναβάθµιση των προγραµµάτων επιµόρφωσης στη βάση
στοχευµένων µελετών και ερευνών.
- 9.2.4.Η υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης σε θέµατα, πολιτισµού,
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ.
9.3.Καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και µείωση της σχολικής διαρροής.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 9.3.1.∆ιεύρυνση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης µειονοτήτων
στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασµού, της αποδοχής του
διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µέσω
της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών
µαθηµάτων λαµβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες.
- 9.3.2.Υποστήριξη των µαθητών του α΄ κύκλου της Β/θµιας Εκπαίδευσης
(Γυµνάσιο) µε δυνατότητες παροχής πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
προσαρµοσµένων σε εκπαιδευτικές ανάγκες (βασικές γνώσεις και δεξιότητες) και
σε περιφερειακές προτεραιότητες.
- 9.3.3.Υποστήριξη µε στοχευόµενες ενέργειες των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (άτοµα µε χαµηλή σχολική επίδοση, µαθησιακές δυσκολίες,
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οικογενειακές δυσκολίες, χαρισµατικά άτοµα, άτοµα από κοινωνικά ευάλωτες
οµάδες , ΑµεΑ κλπ.).
9.3.4.Μέτρα στήριξης γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
9.3.5.Εκτεταµένη πιλοτική εφαρµογή του Ολοήµερου σχολείου στο πλαίσιο
ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών, µε στόχο την επέκτασή του στα σχολεία
διευρυµένου ωραρίου.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Μέσος
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
ετήσιος

αριθµός

Τιµή
στόχος

Πηγή

συµµετοχών

εκπαιδευτικών αβάθµιας και ββάθµιας που

55.722

2.055

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

επιµορφώνονται
Μέσος
Ε

ετήσιος

αβάθµιας

αριθµός

και

εκπαιδευτικών

ββάθµιας

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

που

επιµορφώνονται**
Ε

Αριθµός

προσωπικού

εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ
Μέσος

Ε

εκπαιδευτικού
ετήσιος

αριθµός

µαθητών

50.000

1.691

94.267

646

209.073

14.678

που

συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών

Α

σε

προγράµµατα

δια

βίου

εκπαίδευσης

(τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης)
Αριθµός
Α

ατόµων

25-64

ετών

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

που

συµµετέχουν σε προγράµµατα δια βίου

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

εκπαίδευσης

ΕΣΥΕ

(τυπικής,

µη-τυπικής

και

άτυπης)**
Α

Μέσο ποσοστό εκπαιδευτικών αβάθµιας και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

ββάθµιας που επιµορφώνονται ετησίως**

ΕΣΥΕ

Ποσοστό
Α

εκπαιδευτικού

προσωπικού

αβάθµιας και ββάθµιας εκπαιδευµένου και

36,6%

πιστοποιηµένου σε ΤΠΕ

14,7%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

(****)

ΕΣΥΕ

Μέσο ποσοστό µαθητών που συµµετέχουν
Α

ετησίως

σε

προγράµµατα

ενισχυτικής

διδασκαλίας

9,6%

0,6%

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΕΣΥΕ

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-24 ετών που
Α

έχουν ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο
κύκλο

ββάθµιας

εκπαίδευσης

και

δεν

ΕΣΥΕ

βρίσκονται σε σπουδές ή κατάρτιση***
(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιµη εκροή αφορά συµµετοχές και όχι
φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όµως θεωρείται σηµαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης.
***Ο δείκτης δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί από το ΕΠ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως context indicator ή
δείκτης αποτελέσµατος µόνο σε επίπεδο ΕΣΠΑ.
****Η τιµή στόχος αναφέρεται στο αποτέλεσµα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
Συµπεριλαµβανοµένης της τιµής βάσης από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και υπολογιζόµενης της
αποχώρησης ενός αριθµού πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών από το σύνολο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κατά
τη διάρκεια της περιόδου, η αθροιστική τιµή του δείκτη στο σύνολο των περιφερειών εκτιµάται σε περίπου 75%
που συνάδει µε την τιµή που αναφέρεται στον αντίστοιχο δείκτη του ΕΣΠΑ.
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Αναµενόµενες επιπτώσεις
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όλων των κοινωνικών οµάδων και των
εκπαιδευτικών, µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας
σε ειδικότητες και επίπεδα κατάρτισης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Ενήλικοι, µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, γονείς, εκπαιδευτικοί και άτοµα µε κοινωνικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες.
Βαθµίδες/ Επίπεδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση,
∆ια βίου εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (Π. Στερεάς Ελλάδας & Π. Νοτίου Αιγαίου).

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) είναι: α) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , β) η ανάπτυξη ανοικτού συστήµατος
επικύρωσης πιστωτικών µονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και η θεσµοθέτηση
διαδικασίας αναγνώρισης πρότερης εµπειρίας και γνώσης και γ) η πιλοτική εφαρµογή του
Ολοήµερου σχολείου στο πλαίσιο ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών

3.2.10. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην
έρευνα και καινοτοµία στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1»
Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε θέµατα ιδίως µεταπτυχιακών σπουδών,
έρευνας και καινοτοµίας, στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειµένου να ενισχυθεί
περαιτέρω η εµβέλεια και η διεθνής ανταγωνιστικότητα των σπουδών, και να
αναπτυχθούν οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναµικού σύµφωνα µε τις δυνατότητες και
τις προοπτικές της επιστήµης και της παραγωγής.
Οι στόχοι και οι δράσεις αυτής της ενότητας θα είναι σε συνέργια και
συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που προωθούνται µέσω των
άλλων Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε απώτερο στόχο την
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συµβολή στην αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και γενικότερα στην
επίτευξη των αναθεωρηµένων στόχων της Λισσαβόνας.

Στόχος του άξονα
Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη ιδίως των µεταπτυχιακών σπουδών και του
ερευνητικού έργου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία
µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, και η προσέλκυση νέων ή/και υψηλού
επιπέδου επιστηµόνων / ερευνητών, µε προτεραιότητα στην αξιοποίηση των κοινωνικών
και οικονοµικών αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών αυτών, σε τοπικό ή και σε ευρύτερο
περιβάλλον, µε δυνατότητες:
- τη διασφάλιση της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, στο
πλαίσιο κοινών βασικών προδιαγραφών σχεδιασµού, εφαρµογής και εκτίµησης
αποτελεσµάτων,
- τη προσέλκυση, µε παροχή κινήτρων, ικανών, νέων ή/και υψηλού επιπέδου
επιστηµόνων και ερευνητών, ιδίως σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας για την
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας,
- την ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων µε δυνατότητα συµµετοχής και
επιχειρήσεων, µέσω κοινών δράσεων και σχεδίων,
- την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Βιοµηχανίας, ως βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη καινοτοµικών σχεδίων,
- την ενίσχυση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε σκοπό την ανάπτυξη µιας
περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονοµίας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
10.1. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου Ε&Τ δυναµικού µέσω της υποστήριξης υψηλού
επιπέδου προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της προσέλκυσης νέων ερευνητών, ιδίως
από ασθενέστερες οικονοµικά και ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού καθώς και της
προσέλκυσης και ένταξης στο ελληνικό ερευνητικό σύστηµα έµπειρων ερευνητών από το εξωτερικό
Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας µέσω προσέλκυσης ικανού αριθµού
υποψηφίων, ιδίως από ασθενέστερα οικονοµικά και κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες νέων ατόµων και της
ανάληψης ερευνητικών δράσεων (Βασικής και εφαρµοσµένης).
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 10.1.1.Ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης ερευνητικού δυναµικού (ΠΕΝΕ∆),
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης έρευνας στην
ανώτατη εκπαίδευση (Ηράκλειτος, Πυθαγορας, Αρχιµήδης κ.α), προσέλκυση
ερευνητών από το εξωτερικό και Κέντρα Αριστείας.
10.2.Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, προσαρµοσµένων στις νέες προκλήσεις
της επιστήµης και της οικονοµίας µέσω της ενίσχυσης της παραγωγής γνώσης και ανάπτυξης της
καινοτοµίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, και
της χορήγησης µεταπτυχιακών υποτροφιών. Παραγωγή νέου και άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού
και ερευνητικού δυναµικού ώστε να ενταχθεί µε επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
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- 10.2.1.∆ηµιουργία νέων και αναµόρφωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
-

(ΠΜΣ) προσαρµοσµένων στις προκλήσεις της επιστήµης και της οικονοµίας.
10.2.2.Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών.

10.3.Ενίσχυση της λειτουργίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο ευελιξίας και προσαρµοστικότητας
των σπουδών µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων και την πιστοποίηση
του επιπέδου σπουδών από διεθνή κέντρα πιστοποίησης για την προσέλκυση φοιτητών από το
ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον και την ανάπτυξη µιας περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και
ανταγωνιστικής οικονοµίας.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 10.3.1.Ενίσχυση ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Αριθµός
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
ενισχυόµενων

διδακτορικής

και

Τιµή
στόχος

προγραµµάτων
µεταδιδακτορικής

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

1.383

727

4.154

2.339

2.789

1.323

15.392

7.106

136

186

ΓΓΕΤ

228

165

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

2,2%

ΓΓΕΤ

έρευνας
Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
Ε

ενισχυόµενα

προγράµµατα

διδακτορικής

και µεταδιδακτορικής έρευνας
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

ερευνητικών

Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα
Αριθµός µετακαλούµενων ερευνητών από
το εξωτερικό
Αριθµός

Ε

ενισχυόµενων

προγραµµάτων

µεταπτυχιακών

σπουδών

που

Πηγή

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

προγραµµάτων

δηµιουργούνται

ή

αναµορφώνονται
Ποσοστό αύξησης του αριθµού ερευνητών
Α

που

συµµετέχουν

προγράµµατα

σε

ενισχυόµενα

διδακτορικής

και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

µεταδιδακτορικής έρευνας**
(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**∆εν διατίθενται στοιχεία για την Περιφερειακή κατανοµή της τιµής βάσης και συνεπώς το ποσοστό αύξησης
δίνεται ως αν αυτό είναι το ίδιο για όλες τις Περιφέρειες.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενίσχυση έρευνας και καινοτοµίας, προσέλκυση αλλά
και παραγωγή άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού και ερευνητικού προσωπικού στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1.

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, µεταπτυχιακοί
φοιτητές και σπουδαστές, ερευνητές.
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Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1.

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 8
περιφέρειες αµιγούς στόχου 1 είναι: α) η ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και χαρακτήρα
των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών σε θέµατα
µεταπτυχιακών σπουδών σε επιστήµες αιχµής και β) η υποστήριξη της έρευνας στην
ανώτατη εκπαίδευση
µέσω της ενίσχυσης
προγραµµάτων διδακτορικής
και
µεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, µε ανάδειξη διεθνών συνεργασιών
και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

3.2.11.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην
έρευνα και καινοτοµία στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing
Out)»

Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε θέµατα ιδίως µεταπτυχιακών σπουδών,
έρευνας και καινοτοµίας, στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειµένου να ενισχυθεί
περαιτέρω η εµβέλεια και η διεθνής ανταγωνιστικότητα των σπουδών, και να
αναπτυχθούν οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναµικού σύµφωνα µε τις δυνατότητες και
τις προοπτικές της επιστήµης και της παραγωγής.
Οι στόχοι και οι δράσεις αυτής της ενότητας θα είναι σε συνέργια και
συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που προωθούνται µέσω των
άλλων Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε απώτερο στόχο την
συµβολή στην αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και γενικότερα στην
επίτευξη των αναθεωρηµένων στόχων της Λισσαβόνας.

Στόχος του άξονα
Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη ιδίως των µεταπτυχιακών σπουδών και του
ερευνητικού έργου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία
µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, και η προσέλκυση νέων ή/και υψηλού
επιπέδου επιστηµόνων / ερευνητών, µε προτεραιότητα στην αξιοποίηση των κοινωνικών
και οικονοµικών αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών αυτών, σε τοπικό ή και σε ευρύτερο
περιβάλλον, µε δυνατότητες:

ΣΕΛ. 116

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

- τη διασφάλιση της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, στο

-

-

-

πλαίσιο κοινών βασικών προδιαγραφών σχεδιασµού, εφαρµογής και εκτίµησης
αποτελεσµάτων,
τη προσέλκυση, µε παροχή κινήτρων, ικανών, νέων ή/και υψηλού επιπέδου
επιστηµόνων και ερευνητών, ιδίως σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας για την
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας,
την ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων µε δυνατότητα συµµετοχής και
επιχειρήσεων, µέσω κοινών δράσεων και σχεδίων,
την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Βιοµηχανίας, ως βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη καινοτοµικών σχεδίων,
την ενίσχυση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε σκοπό την ανάπτυξη µιας
περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονοµίας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
11.1. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου Ε&Τ δυναµικού µέσω της υποστήριξης υψηλού
επιπέδου προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της προσέλκυσης νέων ερευνητών, ιδίως
από ασθενέστερες οικονοµικά και ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού καθώς και της
προσέλκυσης και ένταξης στο ελληνικό ερευνητικό σύστηµα έµπειρων ερευνητών από το εξωτερικό
Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας µέσω προσέλκυσης ικανού αριθµού
υποψηφίων, ιδίως από ασθενέστερα οικονοµικά και κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες νέων ατόµων και της
ανάληψης ερευνητικών δράσεων (Βασικής και εφαρµοσµένης).
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 11.1.1.Ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης ερευνητικού δυναµικού (ΠΕΝΕ∆),
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης έρευνας στην
ανώτατη εκπαίδευση (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιµήδης κ.α), προσέλκυση
ερευνητών από το εξωτερικό και Κέντρα Αριστείας.
11.2. Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, προσαρµοσµένων στις νέες προκλήσεις
της επιστήµης και της οικονοµίας µέσω της ενίσχυσης της παραγωγής γνώσης και ανάπτυξης της
καινοτοµίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, και
της χορήγησης µεταπτυχιακών υποτροφιών. Παραγωγή νέου και άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού
και ερευνητικού δυναµικού ώστε να ενταχθεί µε επιτυχία στην αγορά εργασίας.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 11.2.1.∆ηµιουργία νέων και αναµόρφωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
(ΠΜΣ) προσαρµοσµένων στις προκλήσεις της επιστήµης και της οικονοµίας.
- 11.2.2.Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών.
11.3. Ενίσχυση της λειτουργίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο ευελιξίας και προσαρµοστικότητας
των σπουδών µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων και την πιστοποίηση
του επιπέδου σπουδών από διεθνή κέντρα πιστοποίησης για την προσέλκυση φοιτητών από το
ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον και την ανάπτυξη µιας περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και
ανταγωνιστικής οικονοµίας.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 11.3.1.Ενίσχυση ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου.
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Αριθµός
Ε

Τιµή
βάσης*

Τίτλος δείκτη
ενισχυόµενων

διδακτορικής

και

Τιµή
στόχος

προγραµµάτων
µεταδιδακτορικής

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

1.383

553

4.154

1.777

2.789

1.005

15.392

5.398

136

141

ΓΓΕΤ

228

125

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

2,2%

ΓΓΕΤ

έρευνας
Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
Ε

ενισχυόµενα

προγράµµατα

διδακτορικής

και µεταδιδακτορικής έρευνας
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

ερευνητικών

προγραµµάτων
Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα
Αριθµός µετακαλούµενων ερευνητών από
το εξωτερικό
Αριθµός

Ε

ενισχυόµενων

µεταπτυχιακών

σπουδών

που

Πηγή

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

προγραµµάτων

δηµιουργούνται

ή

αναµορφώνονται
Ποσοστό αύξησης του αριθµού ερευνητών
Α

που

συµµετέχουν

προγράµµατα

σε

ενισχυόµενα

διδακτορικής

και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

µεταδιδακτορικής έρευνας**
(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**∆εν διατίθενται στοιχεία για την Περιφερειακή κατανοµή της τιµής βάσης και συνεπώς το ποσοστό αύξησης
δίνεται ως αν αυτό είναι το ίδιο για όλες τις Περιφέρειες.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενίσχυση έρευνας και καινοτοµίας, προσέλκυση αλλά
και παραγωγή άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού και ερευνητικού προσωπικού στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, µεταπτυχιακοί
φοιτητές και σπουδαστές, ερευνητές.
Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 3 περιφέρειες στατιστικής
σύγκλισης (Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Π. ∆υτικής Μακεδονίας, Π. Αττικής)

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

ΣΕΛ. 118

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) είναι: α) η ανάπτυξη του διεθνούς
ρόλου και χαρακτήρα των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο διεθνών
συνεργασιών σε θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε επιστήµες αιχµής
και β) η
υποστήριξη της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση µέσω της ενίσχυσης προγραµµάτων
διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης , µε ανάδειξη
διεθνών συνεργασιών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

3.2.12. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης µε
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην
έρευνα και καινοτοµία στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)»
Στρατηγική
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε θέµατα ιδίως µεταπτυχιακών σπουδών,
έρευνας και καινοτοµίας, στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειµένου να ενισχυθεί
περαιτέρω η εµβέλεια και η διεθνής ανταγωνιστικότητα των σπουδών, και να
αναπτυχθούν οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναµικού σύµφωνα µε τις δυνατότητες και
τις προοπτικές της επιστήµης και της παραγωγής.
Οι στόχοι και οι δράσεις αυτής της ενότητας θα είναι σε συνέργια και
συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που προωθούνται µέσω των
άλλων Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε απώτερο στόχο την
συµβολή στην αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και γενικότερα στην
επίτευξη των αναθεωρηµένων στόχων της Λισσαβόνας.

Στόχος του άξονα
Ο εκσυγχρονισµός και η περαιτέρω ανάπτυξη ιδίως των µεταπτυχιακών σπουδών και του
ερευνητικού έργου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία
µε άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, και η προσέλκυση νέων ή/και υψηλού
επιπέδου επιστηµόνων / ερευνητών, µε προτεραιότητα στην αξιοποίηση των κοινωνικών
και οικονοµικών αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών αυτών, σε τοπικό ή και σε ευρύτερο
περιβάλλον, µε δυνατότητες:
- τη διασφάλιση της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, στο
πλαίσιο κοινών βασικών προδιαγραφών σχεδιασµού, εφαρµογής και εκτίµησης
αποτελεσµάτων,
- τη προσέλκυση, µε παροχή κινήτρων, ικανών, νέων ή/και υψηλού επιπέδου
επιστηµόνων και ερευνητών, ιδίως σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας για την
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας,
- την ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ερευνητικών και Τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων µέσω κοινών δράσεων
και σχεδίων,
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- την

-

ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων µε δυνατότητα συµµετοχής και
επιχειρήσεων, µέσω κοινών δράσεων και σχεδίων,
την ενίσχυση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε σκοπό την ανάπτυξη µιας
περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονοµίας.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
12.1. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου Ε&Τ δυναµικού µέσω της υποστήριξης υψηλού
επιπέδου προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της προσέλκυσης νέων ερευνητών, ιδίως
από ασθενέστερες οικονοµικά και ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού, καθώς και της
προσέλκυσης και ένταξης στο ελληνικό ερευνητικό σύστηµα έµπειρων ερευνητών από το εξωτερικό
Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας µέσω προσέλκυσης ικανού αριθµού
υποψηφίων, ιδίως από ασθενέστερα οικονοµικά και κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες νέων ατόµων και της
ανάληψης ερευνητικών δράσεων (Βασικής και εφαρµοσµένης).
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 12.1.1.Ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης ερευνητικού δυναµικού (ΠΕΝΕ∆),
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης έρευνας στην
ανώτατη εκπαίδευση (Ηράκλειτος, Πυθαγορας, Αρχιµήδης κ.α), προσέλκυση
ερευνητών από το εξωτερικό και Κέντρα Αριστείας.
12.2. Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, προσαρµοσµένων στις νέες προκλήσεις
της επιστήµης και της οικονοµίας µέσω της ενίσχυσης της παραγωγής γνώσης και ανάπτυξης της
καινοτοµίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, και
της χορήγησης µεταπτυχιακών υποτροφιών. Παραγωγή νέου και άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού
και ερευνητικού δυναµικού ώστε να ενταχθεί µε επιτυχία στην αγορά εργασίας.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 12.2.1.∆ηµιουργία νέων και αναµόρφωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
(ΠΜΣ) προσαρµοσµένων στις προκλήσεις της επιστήµης και της οικονοµίας.
- 12.2.2.Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών.
12.3. Ενίσχυση της λειτουργίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο ευελιξίας και προσαρµοστικότητας
των σπουδών µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων και την πιστοποίηση
του επιπέδου σπουδών από διεθνή κέντρα πιστοποίησης για την προσέλκυση φοιτητών από το
ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον και την ανάπτυξη µιας περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και
ανταγωνιστικής οικονοµίας.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 12.3.1.Ενίσχυση ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Είδος
δείκτη
Ε

Τίτλος δείκτη
Αριθµός

ενισχυόµενων

προγραµµάτων

Τιµή
βάσης*
1.383

Τιµή
στόχος
40

Πηγή
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
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διδακτορικής

και
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µεταδιδακτορικής

ΓΓΕΤ

έρευνας
Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
Ε

ενισχυόµενα

προγράµµατα

διδακτορικής

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /

4.154

129

2.789

73

15.392

393

136

10

ΓΓΕΤ

228

9

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ

-

2,2%

ΓΓΕΤ

και µεταδιδακτορικής έρευνας
Ε
Ε
Ε

Αριθµός

ερευνητικών

προγραµµάτων
Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε
ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα
Αριθµός µετακαλούµενων ερευνητών από
το εξωτερικό
Αριθµός

Ε

ενισχυόµενων

µεταπτυχιακών

σπουδών

που

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

προγραµµάτων

δηµιουργούνται

ή

αναµορφώνονται
Ποσοστό αύξησης του αριθµού ερευνητών
Α

που

συµµετέχουν

προγράµµατα

σε

ενισχυόµενα

διδακτορικής

και

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ /
ΓΓΕΤ

µεταδιδακτορικής έρευνας**
(Στην τιµή στόχο δεν συµπεριλαµβάνεται η τιµή βάσης)
*Οι τιµές βάσης αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία µε χωρική
διάσταση από την ΕΥ∆.
**∆εν διατίθενται στοιχεία για την Περιφερειακή κατανοµή της τιµής βάσης και συνεπώς το ποσοστό αύξησης
δίνεται ως αν αυτό είναι το ίδιο για όλες τις Περιφέρειες.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Αναβάθµιση Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενίσχυση έρευνας και καινοτοµίας, προσέλκυση αλλά
και παραγωγή άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού και ερευνητικού προσωπικού στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In).

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, µεταπτυχιακοί
φοιτητές και σπουδαστές, ερευνητές.
Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (Π. Στερεάς Ελλάδας & Π. Νοτίου Αιγαίου).

Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ
Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ. 34.2 ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση
εντός ορίου 10% δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας.

Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτοµικό
χαρακτήρα για τα δεδοµένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου µάθησης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) είναι: α) η ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και
χαρακτήρα των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών σε
θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε επιστήµες αιχµής και β) η υποστήριξη της έρευνας
στην ανώτατη εκπαίδευση µέσω της ενίσχυσης προγραµµάτων διδακτορικής και
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µεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, µε ανάδειξη διεθνών συνεργασιών
και ερευνητικών πρωτοβουλιών

3.2.13. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις
8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1»
Στόχος του άξονα
Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 στοχεύει στη χρηµατοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν
οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής καλύπτει διαχειριστικές
δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των
έργων, δαπάνες µελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δηµοσιότητας κτλ.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
13.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας των χρηµατοδοτήσεων, ώστε
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και βέλτιστη χρησιµοποίησή τους.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 13.1.1.Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
13.2. ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ µε επιµέρους στόχους την
εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες για το
ΕΠ οµάδες, και την ενηµέρωση της κοινής γνώµης.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 13.2.1.Προβλέπονται ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας µε διάφορα µέσα
(πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέ-δρια,
ηµερίδες, προβολή και δηµοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, ενηµερωτικά
δελτία).
- 13.2.2.Πρόσληψη
εξωτερικών
συµβούλων
παροχής
υπηρεσιών
και
εµπειρογνώµονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια µελετών σχετικά µε την εκπαίδευση
και την δια βίου εκπαίδευση, πραγµατοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων των
αποτελεσµάτων του ΕΠ.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Λόγω της φύσεως του Άξονα, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο στόχων και
δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάµη δείκτες εκροής είναι οι εξής: Μελέτες–Έρευνες,
Τεχνικοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι αξιολόγησης, Σύµβουλος δηµοσιότητας κ.α.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Οργανωτική και διοικητική αποτελεσµατικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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εδαφικών µονάδων
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οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Τελικοί ∆ικαιούχοι, Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές
όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, γονείς κ.α.
Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1.

3.2.14. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)»
Στόχος του άξονα
Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 στοχεύει στη χρηµατοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν
οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out). Η τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της
ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες µελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και
παραδοτέων, δηµοσιότητας κτλ.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
14.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας των χρηµατοδοτήσεων, ώστε
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και βέλτιστη χρησιµοποίησή τους.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 5Β.1.1.Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
14.2. ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ µε επιµέρους στόχους την
εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες για το
ΕΠ οµάδες, και την ενηµέρωση της κοινής γνώµης.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 14.2.1.Προβλέπονται ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας µε διάφορα µέσα
(πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια,
ηµερίδες, προβολή και δηµοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, ενηµερωτικά
δελτία).
- 14.2.2.Πρόσληψη
εξωτερικών
συµβούλων
παροχής
υπηρεσιών
και
εµπειρογνώµονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια µελετών σχετικά µε την εκπαίδευση
και την δια βίου εκπαίδευση, πραγµατοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων των
αποτελεσµάτων του ΕΠ.
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Λόγω της φύσεως του Άξονα, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο στόχων και
δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάµη δείκτες εκροής είναι οι εξής: Μελέτες–Έρευνες,
Τεχνικοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι αξιολόγησης, Σύµβουλος δηµοσιότητας κ.α.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Οργανωτική και διοικητική αποτελεσµατικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Τελικοί ∆ικαιούχοι, Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές
όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, γονείς κ.α.
Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 3 περιφέρειες στατιστικής
σύγκλισης (Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Π. ∆υτικής Μακεδονίας, Π. Αττικής).

3.2.15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις
2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)»
Στόχος του άξονα
Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 στοχεύει στη χρηµατοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν
οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In). Η τεχνική υποστήριξη εφαρµογής καλύπτει
διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής
εκτέλεσης των έργων, δαπάνες µελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων,
δηµοσιότητας κτλ.

Ειδικοί στόχοι του άξονα
15.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας των χρηµατοδοτήσεων, ώστε
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και βέλτιστη χρησιµοποίησή τους.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 15.1.1.Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
15.2. ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ µε επιµέρους στόχους την
εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες για το
ΕΠ οµάδες, και την ενηµέρωση της κοινής γνώµης.
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:
- 15.2.1.Προβλέπονται ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας µε διάφορα µέσα
(πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια,
ηµερίδες, προβολή και δηµοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, ενηµερωτικά
δελτία).

ΣΕΛ. 124

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

- 15.2.2.Πρόσληψη

εξωτερικών
συµβούλων
παροχής
υπηρεσιών
και
εµπειρογνώµονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια µελετών σχετικά µε την εκπαίδευση
και την δια βίου εκπαίδευση, πραγµατοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων των
αποτελεσµάτων του ΕΠ.

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
Λόγω της φύσεως του Άξονα, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο στόχων και
δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάµη δείκτες εκροής είναι οι εξής: Μελέτες–Έρευνες,
Τεχνικοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι αξιολόγησης, Σύµβουλος δηµοσιότητας κ.α.

Αναµενόµενες επιπτώσεις
Οργανωτική και διοικητική αποτελεσµατικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Στόχευση σε όρους
εδαφικών µονάδων

οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/

περιοχών/

ειδικών

Οµάδες στόχων / Ωφελούµενοι: Τελικοί ∆ικαιούχοι, µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές
όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, γονείς κ.α.
Τοµείς / Βαθµίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτατη εκπαίδευση.
Περιοχές Παρέµβασης / Ειδικές Εδαφικές Μονάδες: Οι 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (Π. Στερεάς Ελλάδας & Π. Νοτίου Αιγαίου).

3.3.

3.3.1.

Συµπληρωµατικότητα
των
παρεµβάσεων
µε
αυτές
που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια
∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.
Γενικά

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας
των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος θα καλυφθεί
από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση
της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις
στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από
«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους
πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το
σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.
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Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των
νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των
πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι
πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες
στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο
στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον
• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.
Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται επίσης στους ακόλουθους τοµείς
παρεµβάσεων:
• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό
• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.
• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ
• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας
τοπικής στρατηγικής που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.
Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών,
οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν
στις περιοχές
εφαρµογής του Άξονα
Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007
-2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της
20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή
καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών
στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της
27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων
αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική
περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1
ΠΑΑ), κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση
ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται
από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται
κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις
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πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ.
€.
Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων
και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των
πόρων του ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π.
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση, από το ΕΤΑ, περιορίζεται
σύµφωνα µε τον Καν. 1198/06, σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
καθώς και σε επιχειρήσεις από 250-750 άτοµα ή έχουν κύκλο εργασιών 200 εκ.€.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από
το ΕΤΠΑ.

3.3.2.

Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής
του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007 -2013
σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ,
ως ακολούθως:

Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)
•

•

τη διατήρηση και

Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές
σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των περιοχών.
Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου
(µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της
υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις
σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
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Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)

αγροτικές

Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική
κληρονοµιά,
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες,
ωδεία,
χώροι
πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο,
κινηµατογράφος).

εκθετήρια
κέντρα
άσκησης

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000
€.
Ίδιες
κατηγορίες
παρέµβασης,
προϋπολογισµού
υψηλότερου αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Β)

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων
ανάδειξης
και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής
κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000
€.
Ίδιες
κατηγορίες
παρέµβασης,
προϋπολογισµού
υψηλότερου αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική
δραστηριότητα.

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική
αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και
µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής
1
µελέτης αναβάθµισης του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα
παρακάτω:
•
•
•

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων,
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)
αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και
ιστορικής αξίας

1

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν
εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο
επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .

Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ.

Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α)

Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις
ελλιµενισµού και προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα
Ελληνικά
Νησιά όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013.
(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.

Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.

Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΠΑ.

3.3.3.

Ανθρώπινο δυναµικό

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηµέρωσης στο πλαίσιο εφαρµογής
των Αξόνων 3 και 4, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν.1698/2005 , υλοποιούνται στο
πλαίσιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων, µέσω του ΕΚΤ.
Όσον αφορά δράσεις κατάρτισης αγροτών που σχετίζονται µε τον Άξονα 2 του Καν.
1698/2005, καθώς και δράσεις κατάρτισης-ενηµέρωσης (διάρκειας µικρότερης των 50
ωρών), οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την
Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης του ΠΑΑ, µέσω του ΕΓΤΑΑ.
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για τις δράσεις κατάρτισης,
ενηµέρωσης στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 1 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές
δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
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Περιβάλλον
Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα
(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή,
πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξίαπολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για
τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης
συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά
τοµέα:

Τοµέας «Φύση»:
•

•

•

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και
γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000
αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα
µεταξύ των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί).
Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των
προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι
της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και
ειδικότερα θα χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν
από τα ΠΕΠ, µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα
πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές
και άλλες φυσικές καταστροφές.

Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και

πίνακα 1).

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
•
•

Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους
κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).
Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί
δράσεις για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών, ως ανωτέρω.

Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή »:
•

Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΠΑΑ, θα
χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας επενδυτικά σχέδια προώθησης
ΑΠΕ (επιλέξιµου συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €), στο πλαίσιο του
Άξονα 3.
Μεγαλύτερου προϋπολογισµού επενδύσεις, στις περιοχές του άξονα 3, θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των
ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από τον ‘Άξονα Προτεραιότητας 1
του ΠΑΑ 2007 – 2013.
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Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του
όζοντος:
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά τη
ζωική και φυτική παραγωγή καθώς και την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων του
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
•

Εθνικό δασολόγιο: Κατά περίπτωση και πιθανή συγχρηµατοδότηση ανάλογα µε
το είδος της πράξης από ΕΓΤΑΑ (∆ασικοί χάρτες) και από ΕΤΠΑ κάθε άλλη σχετική
δράση.

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν,
διαµορφώθηκε ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του
τοµέα περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το
ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 3-2: Επικαλύψεις τοµέων παρέµβασης µεταξύ ΕΣΠΑ, ΤΑ και ΕΓΤΑΑ στον τοµέα
του περιβάλλοντος: προτεινόµενα κριτήρια διαχωρισµού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Αντιπληµµυρικά έργα
Αρδευτικά δίκτυα
Ταµιευτήρες,
Λιµνοδεξαµενές,
Φράγµατα
(ανάλογα
µε
τη
σκοπιµότητα), Άρδευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές
περιοχές υπό όρους
2
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος
∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις
Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές)
Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας (λοιπές περιοχές)
Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.
Βιολογικοί καθαρισµοί
∆ιαχείριση απορριµµάτων

2

ΕΤΠΑ
♦

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
♦

ΕΓΤΑΑ

♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)
Άγρια πανίδα
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 3
Μηχανισµοί
πιστοποίησης
και
σήµανσης
(προϊόντα
του
παραρτήµατος 1 της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)
Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος
Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)
Αξιοποίηση
βιοµάζας
γεωργοκτηνοτροφικής
και
δασικής
προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης
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ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΓΤΑΑ
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της
χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες
εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ),
εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου,
καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης
τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου
Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για
την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών
δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του
δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε
χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών
που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και την
αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση
επιµέρους δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και
χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
• οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση
πιλοτικών έργων θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ

3
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οι δραστηριότητες που αφορούν διαχειριστικά µέτρα σε γεωργικές και σε δασικές
εκτάσεις και ενισχύσεις ιδιωτών για την προώθηση διαχειριστικών και
προστατευτικών µέτρων θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ
δράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ
υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της
επισκεψιµότητας, δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών και δράσεις
ενηµέρωσης θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ή το ΕΓΤΑΑ, ανάλογα µε την
πράξη. Η διαφοροποίηση θα διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή στο πλαίσιο του
µηχανισµού συντονισµού.

•
•

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί:

περιοχές

του

δικτύου

Natura

2000

Πίνακας 3-3: Κατηγοριοποίηση /διαχωρισµός δραστηριοτήτων ΝΑΤURΑ 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής
Επιστηµονικές

Μελέτες/

Κατάλογοι

Απογραφής

για

τον

+

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης

+

και

∆ικτύωση-∆ηµόσιες

Παρατηρήσει
ς

+

προσδιορισµό περιοχών

∆ιαβούλευση

ΕΓΤΑΑ

Συσκέψεις,

∆ικτύωση,

Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες

+

Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης

+

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση
Περιοχών
Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

+
+

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών
περιοχών
Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός
ορεινών
Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία
2000/60

+
+
+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς Leader

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Εισβάλλοντα Ξένα Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών, Αποζηµίωση για παραίτηση από δικαιώµατα και

+

απώλεια εσόδων
Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς
∆ιαχείρισης
Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την
εκτίµηση περιοχών Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα
ανάπτυξης
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

Παρατηρήσει
ς

+

+

Ανά τύπο γης

Ανάλογα µε τη
δράση

+
+

+

Ανάλογα µε τη
δράση

+
+

+

Ανάλογα
την πράξη
Ανάλογα

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση

+

+

µε
µε

την
πράξη

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες
της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής
Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα
συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του
Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.

3.3.5.

Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το
σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
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Ειδικότερα οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα
χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον
Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν:
•

Μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το
θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα
υδατοκαλλιέργειας.
• Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη
του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.
• Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών
πόρων και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών
τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
• Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
περιορισµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
• Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.
• ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών
εξόδων.
• Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και
προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
• Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ),
(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση),
χορηγείται στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα,
ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση
περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.
• Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης
στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για:
- τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι
βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica)(άρθρο 4 του Κανονισµού),
- τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και
χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα
προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και
- την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα
άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού.

3.3.6.

Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3
του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
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Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κυρίως για παρεµβάσεις από µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτούν περαιτέρω,
στο πλαίσιο του συντονισµού µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, όπως περιγράφεται
στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής των Ε.Π. Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού
προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων χωρικά και τοµεακά, στο πλαίσιο του
οποίου θα γίνει η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων.

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και
την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
- Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης
- Χώροι εστίασης και αναψυχής
- Επισκέψιµα αγροκτήµατα
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της
υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.).
- Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές
µονάδες
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
- Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
- Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος,
εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.).
∆ύνανται να χρηµατοδοτούνται επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά στα καταλύµατα η δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις 40
κλίνες.

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες / Επενδύσεις από µη γεωργούς
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη
γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας,
υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω:
- Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά
την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων (όπως η κάλυψη των αναγκών από την
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ο βαθµός επίτευξης των επιχειρησιακών
σχεδίων των περιοχών αυτών, οι επιπτώσεις από την αναθεώρηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής κ.λ.π.) η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει
ΣΕΛ. 136

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-

-

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη
µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 €. Οι
επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας
χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες περιοχές αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι
ύψους προϋπολογισµού 600.000€.
Κλαδικό κριτήριο. Στη µεταποίηση, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, οι κάθε είδους
συνεταιρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. Περαιτέρω
εξειδίκευση αυτού του κριτηρίου είναι δυνατόν να αποφασισθεί στο πλαίσιο του
µηχανισµού συντονισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων
(όπως προαναφέρθηκε) σε θεµατικό επίπεδο (τοµέας παρέµβασης). Η εξειδίκευση
αυτή θα λαµβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την εξυπηρέτηση των στρατηγικών
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων των Ταµείων και των ΕΠ.

Σηµειώνεται ότι η στήριξη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων
µε στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του οικονοµικού ιστού
των περιοχών εφαρµογής στους τοµείς της µεταποίησης ή και εµπορίας (εκτός γεωργικών
προϊόντων), αφορά µόνο πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

3.3.7.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος
Αγροτικής
Ανάπτυξης
2007-2013
και
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

του

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών
περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος
Αγροτικής
Ανάπτυξης
2007-2013
και
ειδικότερα
µέσω
των
Αξόνων
Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας
Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των
δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω
προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον
Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής
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Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε
περιοχές οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ.
Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια
διαχωρισµού:

- Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ

-

3.3.8.

χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά
και κατά προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα
Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις
Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά
προτεραιότητα από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την
εξάντληση του προϋπολογισµού, που αναλογεί από το Μέτρο 4.1, για κάθε
περιοχή παρέµβασης. Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών για χρηµατοδότηση ιδιωτικών
έργων µπορεί να γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ στο πλαίσιο
προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του
Μέτρου 4.1.

Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού
(µε βάση τις σχετικές εντάξεις πράξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο
παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η
αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε
τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
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4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Χρηµατοδοτικοί Πίνακες

2

3

ΕΚΤ

"Αναβάθµιση της
ποιότητας της
εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1"
"Αναβάθµιση της
ποιότητας της
εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 3
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"
"Αναβάθµιση
της
ποιότητας
της
εκπαίδευσης,
εκσυγχρονισµός
του
εκπαιδευτικού
συστήµατος στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"

2

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ
4=1+2+3

5=6+7

6

8=4+5

9=2/8

7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν.
Συµµ.)*

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1

1

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΟΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Χρηµατοδοτικό Σχήµα Ε.Π. "Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση" ανά Άξονα Προτεραιότητας*

ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4.1.

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ
∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
11a**

11b

11a+11b

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
12=4+5+11a

194.362.820

194.362.820

83.414.044

83.414.044

277.776.864

70%

21.190.946

21.190.946

298.967.810

147.638.569

147.638.569

63.361.552

63.361.552

211.000.121

70%

16.096.705

16.096.705

227.096.826

10.737.351

10.737.351

4.608.113

4.608.113

15.345.464

70%

1.170.670

1.170.670

16.516.134

4

5

6

7

"Αναβάθµιση των
συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής
κατάρτισης και
επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και
σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1"
"Αναβάθµιση των
συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής
κατάρτισης και
επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και
σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας στις 3
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"

2

3

ΣΥΝΟΛΟ
4=1+2+3

5=6+7

6

8=4+5

9=2/8

7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν.
Συµµ.)*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕΚΤ
1

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΟΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ
∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
11a**

11b

11a+11b

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
12=4+5+11a

194.362.820

194.362.820

83.414.044

83.414.044

277.776.864

70%

21.190.946

21.190.946

298.967.810

147.638.569

147.638.569

63.361.552

63.361.552

211.000.121

70%

16.096.705

16.096.705

227.096.826

"Αναβάθµιση των
συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής
κατάρτισης και
επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και
σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"

10.737.351

10.737.351

4.608.113

4.608.113

15.345.464

70%

1.170.670

1.170.670

16.516.134

"Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1"

234.028.702

234.028.702

100.437.318

100.437.318

334.466.020

70%

25.515.629

25.515.629

359.981.649
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8

9

10

11

12

"Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης στις 3
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"
"Ενίσχυση της δια βίου
εκπαίδευσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"
"Προαγωγή της
κοινωνίας της γνώσης
µε ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου
στις µεταπτυχιακές
σπουδές, στην έρευνα
και καινοτοµία στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1"
"Προαγωγή της
κοινωνίας της γνώσης
µε ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου
στις µεταπτυχιακές
σπουδές, στην έρευνα
και καινοτοµία στις 3
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"
"Προαγωγή της
κοινωνίας της γνώσης
µε ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου
στις µεταπτυχιακές
σπουδές, στην έρευνα
και καινοτοµία στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"

2

3

ΣΥΝΟΛΟ
4=1+2+3

5=6+7

6

8=4+5

9=2/8

7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν.
Συµµ.)*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕΚΤ
1

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΟΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ
∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
11a**

11b

11a+11b

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
12=4+5+11a

177.768.889

177.768.889

76.292.481

76.292.481

254.061.370

70%

19.381.747

19.381.747

273.443.117

12.928.647

12.928.647

5.548.544

5.548.544

18.477.191

70%

1.409.582

1.409.582

19.886.773

158.801.303

158.801.303

66.854.821

66.854.821

225.656.124

70%

18.611.158

18.611.158

244.267.282

120.625.936

120.625.936

50.783.118

50.783.118

171.409.054

70%

14.137.090

14.137.090

185.546.144

8.772.794

8.772.794

3.693.318

3.693.318

12.466.112

70%

1.028.152

1.028.152

13.494.264

ΣΕΛ. 141

13

14

15

"Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις 8
Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου 1"
"Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις 3
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης
(Phasing Out)"
"Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου (Phasing In)"

2

3

ΣΥΝΟΛΟ
4=1+2+3

5=6+7

6

8=4+5

9=2/8

7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν.
Συµµ.)*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕΚΤ
1

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΟΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ
∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
11a**

11b

11a+11b

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
12=4+5+11a

11.899.765

11.899.765

6.404.387

6.404.387

18.304.152

65%

0

0

18.304.152

9.039.095

9.039.095

4.864.792

4.864.792

13.903.887

65%

0

0

13.903.887

657.389

657.389

353.803

353.803

1.011.192

65%

0

0

1.011.192

70%

157.000.000

157.000.000

2.215.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ
"Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση"
1.440.000.000
1.440.000.000 618.000.000
618.000.000
0
2.058.000.000
* Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)
** Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κα
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4.2.

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ενδεικτική ανάλυση Κ.Σ. στο ΕΠ «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» ανά κατηγορία

Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ανά κατηγορία
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής: ………………………
Ονοµασία του προγράµµατος: ΕΠ "Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση"
Ηµεροµηνία της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής για το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: __/__/__
σε ευρώ
∆ιάσταση 1
Θέµα προτεραιότητας
Κωδικός

Περιγραφή

Ποσό
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

684.002.778

21.474.702

705.477.480

411.797.591

12.928.647

424.726.238

279.427.239

8.772.794

288.200.033

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης /κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και
να προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία καινοτόµο
72

αντίληψη και σε µία οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης.
Μέτρα για την αύξηση δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο,
του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της
πρόσβασης στα αντικείµενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής /επαγγελµατικής και

73

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα
µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των

74

δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.
Τεχνική βοήθεια

85

Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

8.375.543

262.956

8.638.499

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

12.563.317

394.433

12.957.750

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

ΣΥΝΟΛΟ
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Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

σε ευρώ
∆ιάσταση 2
Μορφή χρηµατοδότησης
Κωδικός
01

Μορφή χρηµατοδότησης
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Σύνολο

Ποσό
ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

1.396.166.468

43.833.532

1.440.000.000

σε ευρώ
∆ιάσταση 3
Εδαφικός τύπος
Κωδικός
00
Σύνολο

Περιγραφή
Άνευ αντικειµένου

Ποσό
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4.3.

Ετήσια κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής ΕΠ «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου
Μάθηση»

Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής:
Ονοµασία του προγράµµατος: ΕΠ "Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση"
Ηµεροµηνία της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής για το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: __/__/__

Στόχος 1
Ε.Π. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση"
Περιφέρειες

ΕΚΤ

Τ. Σ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

(3)=(1)+(2)

χωρίς
106.729.239

0

106.729.239

στήριξη

100.386.666

0

100.386.666

σύνολο

207.115.905

0

207.115.905

108.863.824

0

108.863.824

95.996.237

0

95.996.237

204.860.061

0

204.860.061

111.041.100

0

111.041.100

στήριξη

91.390.038

0

91.390.038

σύνολο

202.431.138

0

202.431.138

113.261.922

0

113.261.922

στήριξη

86.561.192

0

86.561.192

σύνολο

199.823.114

0

199.823.114

115.527.161

0

115.527.161

στήριξη

81.502.637

0

81.502.637

σύνολο

197.029.798

0

197.029.798

117.837.706

0

117.837.706

76.207.115

0

76.207.115

194.044.821

0

194.044.821

120.194.458

0

120.194.458

στήριξη

70.667.173

0

70.667.173

σύνολο

190.861.631

0

190.861.631

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
2007

Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
2008

σύνολο
Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
2009

Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
2010

Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
2011

Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
2012

σύνολο
Περιφέρειες

χωρίς

µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε µεταβατική
2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Περιφέρειες

Ε.Π «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

χωρίς

Γενικό

µεταβατική στήριξη

793.455.410

0

793.455.410

σύνολο

Περιφέρειες µε µεταβατική

2007-

στήριξη

602.711.058

0

602.711.058

2013

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.166.468

0

1.396.166.468

Στόχος 2

Ε.Π. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση"
Περιφέρειες

ΕΚΤ

Τ. Σ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

(3)=(1)+(2)

µε

µεταβατική
στήριξη

2007

Περιφέρειες

15.033.297

0

15.033.297

11.787.182

0

11.787.182

8.405.208

0

8.405.208

4.883.240

0

4.883.240

1.217.032

0

1.217.032

1.241.373

0

1.241.373

1.266.200

0

1.266.200

43.833.532

0

43.833.532

µε

µεταβατική
2008

στήριξη
Περιφέρειες

µε

µεταβατική
2009

στήριξη
Περιφέρειες

µε

µεταβατική
στήριξη

2010

Περιφέρειες

µε

µεταβατική
2011

στήριξη
Περιφέρειες

µε

µεταβατική
2012

στήριξη
Περιφέρειες

µε

µεταβατική
στήριξη

2013

Περιφέρειες
Γενικό

σύνολο

2007-2013

µε

µεταβατική
στήριξη
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5. ∆ιατάξεις εφαρµογής
5.1.

Αρχές και φορείς διαχείρισης και ελέγχου

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται
στα άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική
αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς
που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή
συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και
την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη
διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και
φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές
πράξεις.
Η εθνική αρχή συντονισµού και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο
τη στενή συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που
αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ
για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις
ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.

5.1.1.

Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και
της εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών
αρχών, µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της
εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)

παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές
πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ii)

έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης συµµόρφωσης
του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του

και την προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των

στόχων του,
(iii)

συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τις
επαληθεύσεις

και

κάθε

δραστηριότητα

που

υπάγεται

στην

αποστολή

των

διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,
(iv)

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστήθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη

των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την
εφαρµογή των αποφάσεων τους,
(v)

συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης,
ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής,

(vi)

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος,
επεξεργάζεται τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις
διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,

(vii)

παρέχει οδηγίες για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το
εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον
ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη
διάκρισης και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική
εφαρµογή αυτών,

(viii) διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
(ix)

διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται

από

τα

∆ιαρθρωτικά

Ταµεία

και

το

Ταµείο

Συνοχής,

προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την
παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού,
(x)

συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xi)

παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει
στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού,

(xii)

υποβάλλει

τα

αναγκαία

στοιχεία

σχετικά

µε

τη

συµβολή

των

ΕΠ

που

συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής
του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται
στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή
των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της
πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως
ορίζονται

στον

Κανονισµό,

των

προτεραιοτήτων

που

διατυπώνονται

στις

στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο
ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
(xiv) διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό µεταξύ της
συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό
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µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,
(xv)

έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής
εισόδου)

(xvi) µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη ειδικής
επιτροπής
(xvii) διαµορφώνει

το

σύστηµα

επιβεβαίωσης

της

διαχειριστικής

επάρκειας

των

δικαιούχων, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα

των

δαπανών

και

εκδίδει

οδηγίες

για

την

υποστήριξη

των

διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων,
(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση
καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,
(xx)

οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών
αρχών µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής earmarking σύµφωνα µε
το άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τον συντονισµό µε τις πολιτικές του
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και την παρακολούθηση της εφαρµογής
της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω των ειδικών
υπηρεσιών: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων», «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων», που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και µέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης» που υπάγεται στη Γενική
Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

5.1.2.

Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού όπως ορίζεται
προσδιορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:

στο

υποκεφάλαιο

1.1

Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του
Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
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(i).

(ii).

(iii).

(iv).

(v).

(vi).

(vii).

(viii).

(ix).

(x).

(xi).

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα
θέµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου
µάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς
και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις
σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.
Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των
πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών, (Περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).
Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση
δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και
τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση
δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές
δεσµεύσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό
τυχόν προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται
κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την
αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2.
Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων
τύπου ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του
10% (ή 15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων
και την επίτευξη συνεργιών.
Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις
των δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις
ΕΚΤ στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, µε τη σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής
συντονισµού και σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη
συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της
Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.
Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις
αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου
προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ,
σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,
που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το
Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 1083/2006.
Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 20072013 σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.
Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην
Ελλάδα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας
µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις
επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Για το παραπάνω συνεργάζεται κυρίως µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού,
τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές
για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την
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εκπόνηση µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε
ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.
Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη
της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 20002006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των
αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία
προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα
παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της
EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής
Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυµης µη κερδοσκοπικής
εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα («∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.»), µε κύριο
αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της
διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό
ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα
παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους,
ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων
στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ειδική υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική
αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής
πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού
δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των
συναρµόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές
εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει
και προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει
µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των
Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των
ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή
δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Ειδικότερα
πέντε (15)
εκδίδονται
δράσεις /

η ανωτέρω ειδική υπηρεσία θα γνωµοδοτεί εκ των προτέρων και εντός δέκα
ηµερών, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας συντονισµού τις προσκλήσεις που θα
από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και που αφορούν σε έργα /
παρεµβάσεις που αφορούν άµεσα στο περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία σε
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συνεργασία µε τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού, θα
καθορίσει τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες θα είναι απαραίτητη η ανωτέρω διαδικασία
συντονισµού.

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε στρατηγικό,
επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε επιχειρησιακό επίπεδο, από
ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της
στρατηγικής και θα αναλάβει αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του
τοµέα υγείας-πρόνοιας που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάµεσου
φορέα στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ

κρατικών

ενισχύσεων,

µέσων

Για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισµού στο συντονισµό του προγραµµατισµού
και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων
συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού,
της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις
συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων
φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της
οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού.
Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση
µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων
που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή σειρά επενδύσεων
µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας &
Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες
διαχειριστικές αρχές.

Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας
Στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας», που βρίσκεται
υπό διαβούλευση, προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και παρεµβάσεων
Ε&Τ, καθώς για το σκοπό αυτό πρόκειται να ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η
∆ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη χάραξη και
άσκηση πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, ανήκει και ο
συντονισµός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα ή φορείς .
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα.
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Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική
υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής
των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές
υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας
(ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας
των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που
λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης
(διαχειριστικές αρχές), και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και
διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο
εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής
διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει
την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη αναθεώρησης
των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις
προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και
εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

5.1.3.

∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος

Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα
µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για:
(i).
τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα
κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ, καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών πληροφοριών
σχετικά µε:
o τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ
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τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των
σχετικών χρονικών περιόδων
o τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων
o τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα ΕΠ
o τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι
δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.
• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων προκειµένου αυτές να ενταχθούν
στο ΕΠ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ, εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων
σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του
υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις
περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ
έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν
µετά την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις
που έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των
πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.
• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. ευρώ
στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη εντός δέκα
πέντε ηµερών. Η απόφαση ένταξης µπορεί να εκδίδεται µετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των
είκοσι πέντε εκατ. ευρώ (25.000.000) στον τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των
πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται
µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει τον δικαιούχο
γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης.
• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
(ii). Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή διενεργεί:
(a) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
o
η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
o
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,
o
οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
o
η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
o
τηρήθηκαν
οι
κατάλληλες
διαδικασίες
για
την
αποφυγή
διπλής
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται
δειγµατοληπτικές
επαληθεύσεις
βάσει
µεθόδου
δειγµατοληψίας.
Κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή
επιβεβαιώνει την εφαρµογή των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει,
κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
o
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(b) (επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι
πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες
υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των
κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα και η επαλήθευση της
ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και
οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται από τη διαχειριστική αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και
πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια
βάση.
• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε
επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η
ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν
στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων
επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο
φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών
ενισχύσεων.
• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου
ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα
που είναι αρµόδια για την διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η
απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.
(iii). τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ λογιστικών
εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής και
καταχώρησης στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους
ελέγχους και την αξιολόγηση. Μεριµνά για την καλή λειτουργία του ΟΠΣ σε σχέση
µε το ΕΠ,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :
• Συλλέγει και τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης αναλυτικά στοιχεία
υλοποίησης, µέσω τυποποιηµένων εντύπων,
• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή
όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους
ελέγχους και την αξιολόγηση των δράσεων,
• Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
• Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα
δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης.
(iv). τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην
υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
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•

•

(v).

•

•

•
•
•
•

(vi).

•

•

•

•

•

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο
λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν
ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση
του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη
λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί
από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,
τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3), του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του
ίδιου Κανονισµού,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4
του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου,
µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων
πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,
κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού,
στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων,
µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,
µεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης,
προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως
στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από
τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού
τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της εθνικής
αρχής συντονισµού. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης,
δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά
συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα
ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους
εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα
όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις
ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που
σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης
αλλά και
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων
τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται
για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται
οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο
ΟΠΣ.
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(vii). τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε
κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για
την πιστοποίηση των δαπανών.
• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί
οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών.
(viii). την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό
της µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση
της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για
την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης
του ΕΠ από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν.
• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης.
(ix). τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την υποβολή
στην Επιτροπή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
• συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,
• υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης τις εκθέσεις του ΕΠ,
• υποβάλλει τις εγκεκριµένες εκθέσεις στην εθνική αρχή συντονισµού και στην
Επιτροπή (συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών στοιχείων).
(x). τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
που ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ.
2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης
που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, το οποίο οριστικοποιείται µε τη
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,
ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν.
(ΕΚ).1828./2006,
• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η υλοποίηση
των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν
στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών.
(xi). την υποβολή, στην Επιτροπή, των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να
αξιολογήσει τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
(xii). την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης
του ΕΠ και τη σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ
προτάσεων για αναθεώρησή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
(xiii). την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα
και την σχετική ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων
τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων
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(xiv). την από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, την
ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και την
παρακολούθηση και σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που
δίδεται στα σχόλιά της
(xv). την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής
ελέγχου ή βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά τα
προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(xvi). την εισήγηση στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί
Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική
Κατάρτιση» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και η οποία µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης
επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης θα συσταθεί ειδική µονάδα για τη διοικητική υποστήριξη
και τον συντονισµό των δράσεων ΕΤΠΑ που αφορούν στις υποδοµές εκπαίδευσης και
εντάσσονται στα ΠΕΠ

5.1.4.

Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι
οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του
ΕΠ σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη
της. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ
(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των δράσεων
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή άλλο νοµικό
πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει
αποκλειστικού δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής
ρυθµίσεως.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από
διαγωνιστική διαδικασία ή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην
περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία
απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης.
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Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια (i), (ii), (iii), (iv),
(vi), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 1.3 και
θα εξειδικεύονται ανά περίπτωση στις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή
συµβάσεις. Οι ενδιάµεσοι φορείς συνεργάζονται επίσης µε την οικεία διαχειριστική αρχή
στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της και οι αµοιβαίες υποχρεώσεις θα
εξειδικεύονται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
ενδιάµεσων φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες,
βάσει τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής ενηµέρωση της
διαχειριστικής αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων που έχουν
εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
• Παραλαµβάνει και εξετάζει τις σχετικές εκθέσεις και αναφορές που υποβάλλουν οι
ενδιάµεσοι φορείς.
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται από
τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της
αρχής ελέγχου.
• ∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους φορείς
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
τους έχουν ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των
οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες
επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό
του.
Οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, θα εξειδικευτούν κατά την κοινοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και
το άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων
διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο
18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες
διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42
και 43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική
επιχορήγηση
(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
(γ) τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή
αυτή
(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής
αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών
(ε) τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.
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Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την
ικανότητα διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του
όσον αφορά τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα,
εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.(ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

5.1.5.

Αρχή πιστοποίησης

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και
αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή
πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006. Ειδικότερα:
(i).
καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και
αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006.
(ii).
πιστοποιεί ότι:
• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών
συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,
• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για
χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και
πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
o να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
o να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάµεσους
φορείς
(iii). διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις
επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που
περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,
(iv). συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,
(v).
τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται
στην Επιτροπή,
(vi). τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που
αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια
πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την
επόµενη κατάσταση δαπανών.
(vii). υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις
πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
(viii). συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των
κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις
οποίες χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006
ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και
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του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και
µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης.

5.1.6.

Αρχή ελέγχου

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου
αναλαµβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα:
(i).
∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(ii).
∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα
για την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό
διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006,
(iii). Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική
ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη
µέθοδο ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και
ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος
των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη
την περίοδο προγραµµατισµού.
(iv). Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός
επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική
ελέγχου.
(v).
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την
στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Η
πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες
που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 2015
περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση
κλεισίµατος,
• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της
και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις
δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι
σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές,
• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88,
παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών δαπανών.
(vi). Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση
κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης
πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία
υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,
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(vii). Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργου του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία
λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών –
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) δύο ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και
Ελέγχων επιχειρησιακών προγραµµάτων και µία ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Ελέγχων.
Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει
επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει
τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των
αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που
τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε
την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη
λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·
(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και
τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και
τους εθνικούς κανόνες
(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80
του Κανονισµού.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται
έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο
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πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω
εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο,
προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.

5.1.7.

Όργανα ελέγχου

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 0 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να
συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες
είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται
µε απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση
από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και
εµπειρία σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του
µητρώου εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να
ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή
ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία
λειτουργική ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς
διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

5.1.8.

Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην
οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και
διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου
είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί
µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα
είναι η εθνική αρχή συντονισµού.

5.1.9.

Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή

Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 5.1.5 του
παρόντος. Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από
την αρχή πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών,
καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς
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λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή
πιστοποίησης:
(i).
είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται
από την Επιτροπή
(ii).
ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,
(iii). παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους
δικαιούχους και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και
χωρίς καµία κράτηση

5.1.10. Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια
πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα
Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για
την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των
φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.

5.2.
5.2.1.

Παρακολούθηση
∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που
περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων
(Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση
της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των
κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές
σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη
ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό,
διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων
στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι
υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
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Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού.

5.2.2.

Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών
προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών
από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της
συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς.
Ως µέλη συµµετέχουν
• Οι
Πρόεδροι
των
επιτροπών
παρακολούθησης
των
ΕΠ
του
ΕΣΠΑ
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία
• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού
• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
• Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών (ειδικές υπηρεσίες συντονισµού δράσεων τοµεακών
πολιτικών, Υπουργείο Πολιτισµού κλπ.)
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων
• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)
• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή
Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά,
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη
συµβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και
υποβάλλει σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.
• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και
διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.
• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας.
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση
επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς
τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού
χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο
σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε
την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη
διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της
διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η οποία επιφορτίζεται µε την
προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και
της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.

5.2.3.

Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και
της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του
προγράµµατος.
Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Ως µέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης συµµετέχουν:
• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού
• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,
• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών
• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ
• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι
αρµόδιες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας,
έρευνας και καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι
τελευταίες συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).
• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
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συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις δύναται επίσης να συµµετάσχει ως παρατηρητής,
αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας
«Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων
των δικτύων.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική
αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη
διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που
τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των
καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην
πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση
πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν
αναθεωρήσεις
των κριτηρίων
αυτών σύµφωνα µε
τις ανάγκες του
προγραµµατισµού,
• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των
ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,
• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και
στο υποκεφάλαιο 3,
• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται
στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,
• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης
που αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να
διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού
τµήµατός της,
• µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση
του ΕΠ η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των
Ταµείων που αριθµούνται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 ή στη
βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισής τους,
• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων.

5.2.4.

∆είκτες παρακολούθησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα
µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική
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περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός
Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό
πεδίο εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων
πράξεων ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την
Κοινωνία της Πληροφορίας.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε
επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε
συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως
εκροών και αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε
την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται
από το πρόγραµµα.

5.2.5.

Ετήσια έκθεση

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της
από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η
έκθεση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά
για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται στην πρωτοβουλία
«Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.

5.2.6.

Ετήσια εξέταση ΕΠ

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της
ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την
πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα
µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
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Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του
προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν
αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.

5.2.7.

Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06
επιβάλλονται υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών
στα ΕΠ (πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του
Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΤΠΑ) και
• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα
καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές
πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως
σε προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε
τύπο Περιφερειών, ως εξής:
• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια
που περιλαµβάνουν.
• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και
τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή
είσοδος)
έχουν
διακριτούς
θεµατικούς
Άξονες
Προτεραιότητας
που
επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.
Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής, εθνικής εµβέλειας, οι οποίες δεν έχουν
συγκεκριµένο χωρικό προσδιορισµό (όπως µελέτες οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν σε
όλη τη χώρα, προβολή /δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ, κλπ) και οι οποίες υλοποιούνται από τα
τοµεακά ΕΠ, δεν προσµετρώνται στις πιστώσεις για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση,
παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.

5.3.
5.3.1.

µε

τη

σύνθεση

και

Αξιολόγηση
Γενικά

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που
συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν,
κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν
υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από
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εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την
αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους
εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.

5.3.2.

Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή
όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών
(αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ
του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν
σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση
των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working
Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An
integrated management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου
2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και
επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από
την εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες
αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν
πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των
διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους
ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις
Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά
στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή και την εθνική αρχή συντονισµού.
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

5.3.3.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση
αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται
ζητήµατα όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα
του προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την
εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική
στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι
παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και
εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
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Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους
αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική
αρχή και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της
αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ
στην εφαρµογή
του εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ στο µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Απαίτηση άρθρου
29 του Καν.
1083/2006 για τη
στρατηγική υποβολή
εκθέσεων από τα
κράτη µέλη

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου
2 του άρθρου 29 του Καν. 1083/2006

Συµβολή στην
υποβολή των
στρατηγικών
εκθέσεων του
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

2ο εξάµηνο
2007
2ο εξάµηνο
2009
2ο εξάµηνο
2012

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η
τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Με ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΕΣΠΑ)

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και
ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η
τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους τρόπους
µπορεί
να
υπάρξει
βελτίωση
του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας,
ενόψει και της νέας προγραµµατικής
περιόδου ;

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

1ο εξάµηνο
2011

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού,
Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ
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ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η
τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΠ

1ο εξάµηνο
2011 και
1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του κάθε
ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
3. ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του ΕΠ
στο µέσο της
προγραµµατικής
περιόδου
και πριν την λήξη
της
προγραµµατικής
περιόδου

9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΗΠΕΙΡΟΥ
12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να
διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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5.4.

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η
διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά
τις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική
δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση
της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των
απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως
και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία
αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό
σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το
περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε
οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για
την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς
φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της
Κοινότητας.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία
της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται
από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού και υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων
δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που
συνδράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει
ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική
παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται
στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46
παρ. 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας και
πληροφόρησης και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.

5.5.

Χρηµατοδοτικές ροές

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ
αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις

των Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις
µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς
τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική).
Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου
να είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του
ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική
απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης
2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο
φορέα διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα
χρηµατοδότησης
3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα
και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης
5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία
κοινοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης
Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο
δικαιούχο, ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης
εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους
βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο
φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της
πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους
δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4
εκδίδεται εντολή µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο
λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η
µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών
αυτών.
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Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την
επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα
τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ
προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που
προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του
ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που
διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους
δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή
πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην
παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από
αίτηµά της.

5.6.

Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η
διαχειριστική αρχή του Ε.Π., θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο
καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που
αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης
και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο
πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς
ελέγχους και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων
∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό
σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων),
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει
δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που
αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και
θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων
µε την Επιτροπή.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006
και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη,
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θα αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα
καλύπτει και τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και
ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί
πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk. Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και
θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις
ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί
πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.

5.7.

∆ιασφάλιση της εταιρική σχέσης

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των
στόχων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των
ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και
οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα
επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
- Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε
στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών
ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού
διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
- Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά
και β΄ βαθµού στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία
αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την διασφάλιση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί
µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς.
Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το
βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την
εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη
προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και
υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των
διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.

5.8.

Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και διασφάλιση της αρχής της
µη διάκρισης

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν
την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της
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διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων
των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε
διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού
κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της
πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες
αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις
διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
- Την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης
του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες για
θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών
οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)
- Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά
το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση.
Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των
προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε
όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία
διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και
προϋποθέσεων για τη λήψη της.
- Τη παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του
ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα
µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του
ΕΠ, την αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης.
- Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά
την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση.

5.9.

Ρήτρα ευελιξίας

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση
µόνο από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το
Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά
συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του
κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό
τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής
χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα
προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα
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προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες
σταδιακής εισόδου).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω
του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το
καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά
µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα
προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης
της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου
συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.

5.10. Ειδικά θέµατα (αφορά µόνο τα προγράµµατα του ΕΚΤ για το στόχο
«Σύκλιση»
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και
των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη
στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση
την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών
οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση
των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσιάζει αδυναµίες, ασυνέχεια,
αλλά ταυτόχρονα και µία αναµφισβήτητη δυναµική η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
- στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
- στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων
- στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).
Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς
εταίρους για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο
την ενίσχυση του ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και
βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει
έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες
ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την
υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
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5.11. Μέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο
44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.

5.12. Έργα γέφυρες
Οι πράξεις που η περίοδος εκτέλεσής τους εµπίπτει στην περίοδο επιλεξιµότητας των
δαπανών δύο προγραµµατικών περιόδων (2000-2008) και (2007-2015) µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ των αντίστοιχων περιόδων εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιµα
στάδια ή τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε διακριτό οικονοµικό και
φυσικό αντικείµενο για κάθε ΕΠ
- πληρούνται οι όροι χρηµατοδότησης και επιλεξιµότητας των πράξεων
- τηρούνται ενδεχόµενοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί για τις πράξεις.

5.13. Λοιπά θέµατα
Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες
ευκαιρίες και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς
θα προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής.

∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των
φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση
κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι
απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας και για ειδικές κατηγορίες
πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική
επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισµού.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους
επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική
συµφωνία των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται
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ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η
οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που
στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα,
προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές
περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από
το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την
παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και
οικονοµική τεκµηρίωση.
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