ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

«Σο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο
και ο ρόλοσ του ςτο ΕΠΑ
2007 - 2013»

Σο ενθμερωτικό κείμενο που ακολουκεί και διατίκεται από το ΣΕΕ,
ςτο πλαίςιο τησ δράςησ
«Κατάρτιςη με επιχορήγηςη (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β΄
τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» *κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744+
ςφμφωνα με το κεφ. 4.1 τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ
[αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η+
*αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι+,

προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί από τα ΚΕΚ
για την ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ςτην ωσ άνω δράςη
κατά την ζναρξη των Σμημάτων Κατάρτιςησ

Πηγή: www.esfhellas.gr
Ευχαριςτοφμε τθν ΕΤΕΚΣ για τθ διάκεςθ των ςτοιχείων ςχετικά με το ΕΚΣ
και τθ ςυνεργαςία τθσ ςτο παρόν κείμενο

Δράςη με τίτλο: «Κατάρτιςη με επιχορήγηςη (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό
τομζα Β΄τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» *κωδ. ΟΠ 374743 & 374744+

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Σι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο [ΕΚΣ];
Σο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο *ΕΚΣ+ είναι το βαςικό χρθματοδοτικό εργαλείο μζςω
του οποίου θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ [EE] επενδφει ςτον πολυτιμότερο πόρο τθσ, τον
άνκρωπο, ςτοχεφοντασ ςιμερα ςτθν υποςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ με τθ δθμιουργία
περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ και ςτθ διαςφάλιςθ πιο δίκαιων
ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ.
Σο ΕΚΣ είναι επίςθσ το αρχαιότερο από τα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ ΕΕ, κακϊσ
ιδρφκθκε το 1957 με τθ υνκικθ τθσ Ρϊμθσ με τθν οποία ιδρφκθκε και θ Ευρωπαϊκι
Οικονομικι Κοινότθτα *ΕΟΚ+, με ςκοπό τότε να βελτιϊςει τισ ευκαιρίεσ εργαςίασ,
προωκϊντασ τθν απαςχόλθςθ και αυξάνοντασ τθ γεωγραφικι και επαγγελματικι
κινθτικότθτα των εργαηομζνων.
ιμερα, πενιντα και πλζον χρόνια μετά, θ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
εξακολουκεί να αποτελεί για το ΕΚΣ πρϊτθ προτεραιότθτα. Σο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Σαμείο [EKT], μαηί με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ [ΕΣΠΑ] αποτελοφν
πλζον τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ, με κοινό ςτόχο τθ μείωςθ των ανιςοτιτων που
παρουςιάηονται ςτα κράτθ μζλθ και τισ περιφζρειεσ τθσ ΕΕ, ωσ προσ το επίπεδο
διαβίωςθσ, τθν ανάπτυξθ και τθν οικονομικι και κοινωνικι ευθμερία.
τον κοινό αυτό ςτόχο, τα δφο Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ ςυμβάλλουν, το μεν ΕΚΣ
επενδφοντασ ςτον άνκρωπο, το δε ΕΣΠΑ επενδφοντασ κυρίωσ ςε υποδομζσ και
εξοπλιςμό, μζςω τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ δεκάδων τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν
δράςεων και ζργων ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΚΣ ςτθ δ/νςθ http://ec.europa.eu/esf/

Πώσ ςυνδζεται το ΕΚΣ με το ΕΠΑ;
Σο ΕΠΑ [Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ] αποτελεί, με απλά λόγια, το
αναπτυξιακό πρόγραμμα που ςυμφωνικθκε με τθν ΕΕ και εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα για
τθν περίοδο 2007-2013, ςε ςυνζχεια του Γ’ Κοινοτικοφ Πλαιςίου τιριξθσ *Γ’ ΚΠ+ που
αφοροφςε ςτθν περίοδο 2000-2006.
Σο ΕΠΑ επικεντρϊνεται ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων: ςτθν προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ, ςτθν
επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και ςε βιϊςιμεσ υποδομζσ, κακϊσ και ςτθν
αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Σο ΕΠΑ υλοποιείται μζςω 9 Σομεακϊν και 5 Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν
Προγραμμάτων [ΕΠ+, κακϊσ και 14 Προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ.
Για τθν υλοποίθςι του διατίκενται κοινοτικοί πόροι από τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ
κι επομζνωσ από το ΕΚΣ, κακϊσ και εκνικοί πόροι από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων *ΠΔΕ+.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΠΑ ςτθ δ/νςθ www.espa.gr
2

Δράςη με τίτλο: «Κατάρτιςη με επιχορήγηςη (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό
τομζα Β΄τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» *κωδ. ΟΠ 374743 & 374744+

Σο ΕΚΣ ςυμμετζχει ςτο ΕΠΑ ςυγχρθματοδοτϊντασ τα παρακάτω τζςςερα *4] από τα
Σομεακά Επιχειρθςιακά του Προγράμματα *ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ+:


ΕΠ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» *ΕΠΑΝΑΔ+
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΠΑΝΑΔ ςτθ δ/νςθ www.epanad.gov.gr



ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ 2007-2013» *ΕΠΕΔΒΜ+
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΠΕΔΒΜ ςτθ δ/νςθ www.edull.gr



ΕΠ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013» *ΕΠΔΜ+
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΠΔΜ τθ δ/νςθ www.epdm.gr



ΕΠ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων 2007-2013» *ΕΠΕΑΑ+
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΠΕΑΑ ςτθ δ/νςθ
http:// www.espa.gr/el/pages/staticOPNationalContingencyReserve.aspx

Κακζνα από τα τζςςερα *4+ ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ ςχεδιάηει και προωκεί τθν υλοποίθςθ
παρεμβάςεων, προγραμμάτων ι/και δράςεων, ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ και
ειδικοφσ ςτόχουσ που ζχουν ςυμφωνθκεί και τουσ κανόνεσ που ζχουν τεκεί.

Ποιζσ είναι οι παρεμβάςεισ του ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα;
Σο ΕΚΣ, ζχοντασ ωσ βαςικό του ςτόχο τθν επζνδυςθ ςτον άνκρωπο, διακζτει τουσ πόρουσ
του ςε τομείσ που ενιςχφουν τθν κοινωνικι πολιτικι κάκε χϊρασ και απευκφνονται ςε
μεγάλο αρικμό Ομάδων Πλθκυςμοφ [Ομάδεσ ςτόχοσ].
Οι παρεμβάςεισ που ςυγχρθματοδοτεί ςτθν Ελλάδα καλφπτουν ζνα ευρφτατο πεδίο
τομζων που αφοροφν:
(α)

τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και τθν προςαρμογι του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των
επιχειριςεων,
(β) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
(γ) τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ και των
ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
(δ) τθν ενίςχυςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ,
(ε) τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ, κακϊσ και
(ςτ) τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
των πολιτϊν.
Οι δράςεισ που ςυγχρθματοδοτεί το ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα, ενδεικτικά είναι:









Προγράμματα αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι δράςεισ κατάρτιςθσ με τθ
μζκοδο τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ (training voucher)
Δομζσ φφλαξθσ και κοινωνικισ φροντίδασ παιδιϊν και θλικιωμζνων
Προγράμματα επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ανζργων
Δράςεισ ςτιριξθσ επιχειρθματιϊν
Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ
Εμπλουτιςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Ερευνθτικά προγράμματα
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Δράςεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ
Δράςεισ για τθ ςτιριξθ μειονεκτοφντων ατόμων
Δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, και άλλεσ.

Σι ςθμαίνει ‘ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα’ από το ΕΚΣ;
Ο όροσ «ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα» από το ΕΚΣ ζχει κακιερωκεί ςτθν πράξθ και
χρθςιμοποιείται κυρίωσ από τουσ πολίτεσ, αντί για τον όρο «πράξθ» ι «υποζργο» που
είναι ο κεςμοκετθμζνοσ τεχνικόσ όροσ και χρθςιμοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Η ζννοια «ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα» από το ΕΚΣ είναι ςυνϊνυμθ με τισ
ζννοιεσ «παρζμβαςθ», «πρόγραμμα», «ενζργεια», «δράςθ», «δομι», «ζργο» ι
«μελζτθ», κακϊσ το ΕΚΣ ςυγχρθματοδοτεί «άχλεσ» ενζργειεσ, όπωσ πχ θ υλοποίθςθ ενόσ
Σμιματοσ Κατάρτιςθσ ι θ επιδότθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ενόσ ανζργου, ςε αντίκεςθ με
άλλεσ ενζργειεσ, όπωσ πχ ζνα ζργο υποδομισ, μια γζφυρα ι ζνασ δρόμοσ.
το παρόν κείμενο, για πρακτικοφσ λόγουσ, χρθςιμοποιείται αντί για τον όρο
«ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα», ο όροσ «δράςθ».
«υγχρθματοδοτοφμενο Πρόγραμμα» από το ΕΚΣ είναι επομζνωσ κάκε δράςθ που
υλοποιείται από τα παραπάνω τζςςερα *4+ ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ και ςυγχρθματοδοτείται
από το ΕΚΣ *ΕΕ+ και από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων *ελλθνικό δθμόςιο+.
Σα «ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα» από το ΕΚΣ διζπονται από τουσ ειδικοφσ
κανόνεσ που ζχουν τεκεί από τθν κοινοτικι και τθν εκνικι νομοκεςία, θ τιρθςθ των
οποίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθ χρθματοδότθςθ του ΕΚΣ και ελζγχεται από τα
αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα.

Ποιοφσ ωφελεί το ΕΚΣ;
Σο ΕΚΣ μπορεί να ωφελιςει όλουσ τουσ πολίτεσ ανεξαρτιτωσ φφλου, θλικίασ ι
μορφωτικοφ επιπζδου, αφοφ οι παρεμβάςεισ που ςυγχρθματοδοτεί ςτοχεφουν ςτθν
υποςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ με τθ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων
εργαςίασ και ςτθ διαςφάλιςθ πιο δίκαιων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ για όλουσ τουσ
πολίτεσ.
Κατά τθν περίοδο 2007-2013, οι δράςεισ του επικεντρϊνονται ςτο να «εξοπλίςουν» το
ανκρϊπινο δυναμικό τθσ χϊρασ, ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ
που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτισ Ομάδεσ Πλθκυςμοφ
που κινδυνεφουν περιςςότερο να βρεκοφν εκτόσ αγοράσ εργαςίασ ι και να
περικωριοποιθκοφν κοινωνικά, όπωσ:







Νζοι που ειςζρχονται για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά εργαςίασ
Άτομα με δυςκολίεσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ
Μακροχρόνια άνεργοι
Εργαηόμενοι μεγάλθσ θλικίασ
Γυναίκεσ που δυςκολεφονται να ενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω τθσ
φφλαξθσ εξαρτθμζνων ατόμων (όπωσ παιδιά και θλικιωμζνοι)
Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
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Μετανάςτεσ
Μειονότθτεσ.

Πόςα χριματα διακζτει το ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο
2007-2013;
Οι πόροι που διακζτει το ΕΚΣ για τθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο 2007–2013 ανζρχονται
ςτο ςυνολικό ποςό των 4.363.800.403€.
Η αντίςτοιχθ Δθμόςια Δαπάνθ, όπωσ λζγεται το άκροιςμα τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ και
τθσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ [ςυμμετοχι ΕΚΣ], ανζρχεται ςτο ποςό των 5.133.883.219€. Σα
ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ κακορίηονται με μια ςειρά οικονομικοκοινωνικά κριτιρια.
τον πίνακα που ακολουκεί, αποτυπϊνονται οι πόροι του ΕΚΣ, οι εκνικοί πόροι και το
ςφνολο τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, για κακζνα από τα 4 Επιχειρθςιακά Προγράμματα που
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ και ςυνολικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΗΜ/ΣΗΗ ΕΚΣ
(€)

ΕΘΝΙΚΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗΗ
(€)

ΤΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΠ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ *ΕΠΑΝΑΔ+

2.404.653.617

424.350.951 2.829.004.568

ΕΠ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ *ΕΠΕΔΒΜ+

1.440.000.000

254.117.722 1.694.117.122

ΕΠ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ
*ΕΠΔΜ+

370.346.383

65.355.248

435.701.631

ΕΠ Εκνικό Αποκεματικό
Απροβλζπτων *ΕΠΕΑΑ+

148.800.403

26.258.895

175.059.298

φνολο

4.363.800.403 2.974.205.641 5.133.883.219

Οι πόροι του ΕΚΣ αποτελοφν οικονομικό βοικθμα;
Σο ΕΚΣ και γενικότερα θ ΕΕ επιδιϊκουν με τουσ πόρουσ που διακζτουν ςε κάκε χϊρα να
υλοποιοφνται δράςεισ που προςδίδουν προςτικζμενθ αξία, που παρζχουν δθλαδι ζνα
πρόςκετο και περιςςότερο μακροπρόκεςμο όφελοσ, όπωσ πχ τθν απόκτθςθ μιασ νζασ
δεξιότθτασ ωσ πρόςκετο προςόν και δεν περιορίηονται να ‘ανακουφίςουν’ από κάποιο
άμεςο και τρζχον πρόβλθμα με ζνα οικονομικό βοικθμα, όπωσ πχ με τθν καταβολι ενόσ
επιδόματοσ.
Με άλλα λόγια, οι πόροι του ΕΚΣ δεν προορίηονται για να αποτελζςουν ζνα οικονομικό
βοικθμα, αλλά για να δοκοφν νζεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ ςτουσ πολίτεσ, που δεν κα
5
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δίνονταν από τουσ εκνικοφσ πόρουσ. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΚΣ ςυμβάλει ςτθ μείωςθ
των ανιςοτιτων μεταξφ των πολιτϊν, των περιφερειϊν και των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ.

Ωφελοφνται τελικά οι πολίτεσ και πώσ;
Οι πολίτεσ ωφελοφνται από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται
από το ΕΚΣ. υμμετζχοντασ ςε μια τζτοια δράςθ, μπορεί κανείσ να αποκτιςει νζεσ
δεξιότθτεσ ι υποςτιριξθ για εφρεςθ απαςχόλθςθσ ι ςτιριξθ για κοινωνικι ζνταξθ.
Επίςθσ, από τισ δράςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ μποροφν να ωφελθκοφν
και επιχειριςεισ ι οργανιςμοί, καταρτίηοντασ πχ το προςωπικό τουσ ι εφαρμόηοντασ
νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ εργαςίασ.
Εκτόσ όμωσ από το άμεςο όφελοσ των ςυμμετεχόντων ςτισ δράςεισ, το ΕΚΣ επενδφοντασ
ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο κάκε χϊρασ, παρζχει ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ, κοινωνικισ ζνταξθσ και τελικά κοινωνικισ ευθμερίασ, που
αποτελοφν πολφτιμα αγακά για κάκε κράτοσ και κάκε πολίτθ.

Β. ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΡΑΕΙ ΕΚΣ
Ποιόσ διαχειρίηεται τουσ πόρουσ του ΕΚΣ;
Η διαχείριςθ των πόρων του ΕΚΣ, που διατίκενται μζςω των τεςςάρων *4] ΕΠ/ΕΚΣ ςτο
ΕΠΑ, αςκείται από τισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ [ΕΤΔ] ι αλλιϊσ Διαχειριςτικζσ
Αρχζσ, που ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν για το ςκοπό αυτό ςτα αντίςτοιχα
Τπουργεία. Οι Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ, κατά τθν περίοδο 2007-2013, είναι:


ΕΤΔ του ΕΠ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013», ςτο Τπουργείο
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ [www.epanad.gov.gr]



ΕΤΔ του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ 2007-2013», ςτο Τπουργείο
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων [www.edull.gr]



ΕΤΔ του ΕΠ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013», ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ [www.epdm.gr]



Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων,
για το ΕΠ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων 2007-2013», ςτο Τπουργείο
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
[http:// www.espa.gr/el/pages/staticOPNationalContingencyReserve.aspx ]

Ποιόσ υλοποιεί τισ δράςεισ του ΕΚΣ;
Σθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΕΚΣ αναλαμβάνουν δθμόςιοι ι ιδιωτικοί οργανιςμοί,
φορείσ ι επιχειριςεισ που ορίηονται ωσ «Δικαιοφχοι Φορείσ» των ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ,
αφοφ πιςτοποιθκοφν για τθν καταλλθλότθτά τουσ να υλοποιιςουν δράςεισ ΕΚΣ. Σθν
ιδιότθτα Δικαιοφχου φορζα ενδεικτικά ζχουν: ο ΟΑΕΔ, θ ΕΤΕ/ΕΚΣ, Διμοι, Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, το ΣΕΕ και άλλοι φορείσ.
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Κατάλογοσ των δικαιοφχων φορζων δθμοςιοποιείται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα κάκε
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ, μαηί με τα ςτοιχεία των ζργων που
αναλαμβάνει να υλοποιιςει.
Ζτςι κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται όχι μόνο για το ποιά ζργα
χρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ και με τι προχπολογιςμό το κακζνα, αλλά και ποιόσ είναι
ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν υλοποίθςθ κάκε ζργου.

Πώσ ςυμμετζχει κάποιοσ ςε δράςεισ του ΕΚΣ;
Κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ ι επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ για να ςυμμετζχει ςε δράςθ
που ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΚΣ κα πρζπει να εκδθλϊςει το ενδιαφζρον του, ςε
Πρόςκλθςθ ι Προκιρυξθ που δθμοςιοποιεί ζνασ Δικαιοφχοσ Φορζασ.
Η όλθ διαδικαςία ακολουκεί τα παρακάτω βιματα:
-

Κάκε Ειδική Υπηρεςία Διαχείριςησ ςχεδιάηει τισ δράςεισ, ςφμφωνα με τουσ
ςτρατθγικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του ΕΠ *πχ κατάρτιςθ ανζργων], προγραμματίηει
τθν υλοποίθςι τουσ και απευκφνεται για το ςκοπό αυτό με δθμόςια πρόςκλθςθ
ςτουσ Δικαιοφχουσ Φορείσ τθσ, προκειμζνου να υποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ
*Σεχνικά Δελτία+, θ ζγκριςθ *ζνταξθ+ των οποίων προκφπτει μετά από διαδικαςία
αξιολόγθςθσ.

-

Ο Δικαιοφχοσ Φορζασ ςτον οποίο εγκρίκθκε θ δράςθ, αναλαμβάνει ςτθ ςυνζχεια τθν
υλοποίθςι τθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ζγκριςθσ. Για το ςκοπό αυτό εκδίδει
Προκιρυξθ ι Πρόςκλθςθ, τθν οποία δθμοςιοποιεί ςτα μζςα ενθμζρωςθσ [sites,
τφποσ, κ.ά.+ για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων.
τθν Προκιρυξθ ι τθν Πρόςκλθςθ αυτι ο δικαιοφχοσ φορζασ αναφζρει
υποχρεωτικά και αναλυτικά το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
δράςθσ, ποιοί ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ, τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ, τα
κριτιρια επιλογισ, κακϊσ και όλουσ τουσ όρουσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ.

-

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτεσ ι επιχειριςεισ ι οργανιςμοί, που ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ, μποροφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ να ςυμμετζχουν ςτθ
δράςθ αυτι και να επιλεγοφν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ ι
Πρόςκλθςθσ αυτισ.

Σι άλλο πρζπει να γνωρίηει ζνασ πολίτθσ για το ΕΚΣ;
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των δράςεων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτθν Ελλάδα,
αλλά και θ χρθματοδότθςι τουσ από το ΕΚΣ γίνεται υπό τθν προχπόκεςθ, ότι τθροφνται
υποχρεωτικά και ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ,
εκτόσ των άλλων και οι παρακάτω υποχρεϊςεισ:

Α.

Αξιολόγηςη

Η αξιολόγθςθ των ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ και των δράςεων του ΕΚΣ αποτελεί ζνα ςθμαντικό
εργαλείο για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των ςτόχων που τίκενται κάκε φορά και τθν
αποδοτικότερθ χρθςιμοποίθςθ των πόρων του ΕΚΣ, προςφζρει δε μια ανεξάρτθτθ κρίςθ
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για τθν προςτικζμενθ αξία που αυτά παρζχουν, κακϊσ και για άλλα κριτιρια που
τίκενται.
Η αξιολόγθςθ, που μπορεί να διενεργείται πριν (ex-ante), κατά τθ διάρκεια (on going) και
μετά τθν υλοποίθςθ (ex-post) των δράςεων, αποτελεί μια από τισ κφριεσ προτεραιότθτεσ
τθσ ΕΕ και διενεργείται ςφμφωνα με τισ μεκοδολογικζσ τθσ κατευκφνςεισ.

Β.

Πληροφόρηςη & Δημοςιότητα

Η πλθροφόρθςθ των ενδιαφερομζνων, αλλά και τθσ κοινισ γνϊμθσ τθσ χϊρασ με κάκε
τρόπο *ζντυπα, εκδθλϊςεισ, sites, μζςα ενθμζρωςθσ κ.ά.] αποτελεί κεςμικι υποχρζωςθ
όλων των φορζων που διαχειρίηονται και υλοποιοφν δράςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται
από το ΕΚΣ.
Η υποχρζωςθ αυτι βαςίηεται ςτο ότι «οι πολίτεσ ζχουν δικαίωμα ςτθν ενθμζρωςθ για
τθν Ευρϊπθ και τα ζργα τθσ, δικαίωμα να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ για τθν Ευρϊπθ
και οι απόψεισ αυτζσ να ακοφγονται» και ςτοχεφει ςτθν:


Ανάδειξθ του ρόλου τθσ Κοινότθτασ & του ΕΚΣ, κακϊσ και ςτθν προβολι τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ που παρζχει θ κοινοτικι ςυνδρομι ςε κάκε δράςθ.



Διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ,
δθλαδι ςτο να είναι διαφανείσ οι διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ χορθγοφνται οι
κοινοτικοί πόροι προσ τουσ δικαιοφχουσ φορείσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ.

Με βάςει τα παραπάνω, κάκε φορζασ που διαχειρίηεται ι υλοποιεί δράςεισ ΕΚΣ είναι
υποχρεωμζνοσ να αναλαμβάνει εκείνεσ τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, ϊςτε θ κοινι γνϊμθ
και ιδίωσ οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ αυτζσ, αφενόσ να
ενθμερϊνονται εγκαίρωσ για να ζχουν τθν ευκαιρία τθσ ςυμμετοχισ, αφ’ ετζρου να
πλθροφοροφνται για τα αποτελζςματα των δράςεων για να γνωρίηουν ποιά είναι θ
προςτικζμενθ αξία τουσ.
Επίςθσ, κάκε φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί ςε κάκε ζγγραφο, ζντυπο,
αφίςα, site, ι άλλο υλικό, τα αντίςτοιχα λογότυπα και τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του
ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ, ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ από το ΕΚΣ να
γνωρίηουν:
-

από ποιό από τα τζςςερα ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ υλοποιείται θ δράςθ που ςυμμετζχουν,
και ότι θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΚΣ.

το υποςζλιδο του παρόντοσ κειμζνου διακρίνεται θ επικοινωνιακι ταυτότθτα του
ΕΠΑΝΑΔ, ωσ παράδειγμα για τα παραπάνω.

Ποιά είναι θ πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων του ΕΚΣ;
Η πρόοδοσ υλοποίθςθσ που ζχει ςυντελεςτεί μζχρι και τισ 14.03.2014 ανά Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα του ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ και ςυνολικά παρουςιάηεται ςε επίπεδο ποςοςτϊν
απορρόφθςθσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, δθλαδι κοινοτικισ και εκνικισ ςυμμετοχισ, ςτον
παρακάτω πίνακα:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΠ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ *ΕΠΑΝΑΔ+

2.829.004.568 1.609.319.376

56,89%

ΕΠ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ *ΕΠΕΔΒΜ+

1.694.117.722

959.161.662

56,62%

ΕΠ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ
*ΕΠΔΜ+

435.701.631

338.294.562

77,64%

ΕΠ Εκνικό Αποκεματικό
Απροβλζπτων *ΕΠΕΑΑ+

175.059.298

112.938.867

64,51%

5.133.883.219 3.019.714.467

58,82%

φνολο

ΠΡΑΓΜ/Ε
ΔΑΠΑΝΕ(€)

ΠΟΟΣΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

Ποιά είναι θ ΕΤΕΚΣ;
Η Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων του Ευρωπαϊκοφ
Κοινωνικοφ Σαμείου *ΕΤΕΚΣ+ είναι υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν και Άλλων Πόρων *ΓΓΔΚ&ΑΠ+ του Τπουργείου Εργαςίασ, που ζχει τθν
αρμοδιότθτα του ςυντονιςμοφ, τθσ διαχείριςθσ και τθσ υλοποίθςθσ παρεμβάςεων που
αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ και
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ, κακϊσ και από άλλα εκνικά ι/και ευρωπαϊκά
χρθματοδοτικά μζςα.
Η ΕΤΕΚΣ, ωσ υπθρεςία τθσ ΓΓΔΚ&ΑΠ αςκεί, μεταξφ άλλων, από τθ ςφςταςι τθσ *2001]
τθν αρμοδιότθτά του ςυντονιςμοφ των παρεμβάςεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το
ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα και υλοποιοφνται από τα τζςςερα *4] ΕΠ/ΕΚΣ ςτο ΕΠΑ, δθλαδι τα:
 ΕΠ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013»
 ΕΠ «Εκπαίδευςθ & Δια βίου Μάκθςθ 2007-2013»
 ΕΠ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013»
 ΕΠ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων 2007-2013».
Μεταξφ των ςκοπϊν τθσ ΕΤΕΚΣ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν
του ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ
τθσ εξζλιξθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των αντίςτοιχων δράςεων.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ΕΚΣ ςτθν Ελλάδα ςτθ δ/νςθ www.esfhellas.gr,
ιςτοςελίδα που διαχειρίηεται θ ΕΤΕΚΣ.

9

