
Φορέας: ΥΠ. ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σχόλιο:

Η διαπίστωση εκπλήρωσης των δεσμεύσεων του ΥΠΕΠΘ σε σχέση με τους 
τιθέμενους στόχους, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, είναι αρκετά δύσκολη 
επειδή:

1. Οι περισσότερες από τις ενέργειες δεν προσδιορίζονται χρονικά ώστε να 
καταστεί δυνατός ο βαθμός υλοποίησής τους στα δεδομένα χρονικά όρια.
2. Η αντιστοιχία στόχων του προγράμματος δράσης και του απολογισμού του 
έργου του ΥΠΕΠΘ δεν είναι πλήρης.

Ωστόσο, από τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του υπουργείου, για το μήνα 
Μάϊο, προκύπτει ότι δρομολογήθηκε ήδη η υλοποίηση πολλών από τους βασικούς 
του στόχους, με την προώθηση νομοθετικού έργου και την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού του προγράμματος στο Β. ΚΠΣ.

ν έρ γ ε ια
Χ ρ ό ν ο ς

υ λ ο π ο ίη σ

ης

Π ρ ο β λ ή μ α τα  ή
Ε π ιμ ή κυ νσ η
π ερ ιό δ ο υ

Π ο ρ ε ία -Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η Σ η μ α ν τ ικ ο ί
ητα

ναρξη λειτουργίας 
θνικού Συμβουλίου 
αιδείας

-4/96 Δεν λειτουργεί 
ακόμη

Ιδρύθηκε το ΕΣΥΠ. Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος, μετά από έγκριση της 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

ναρξη λειτουργίας 
έντρου Εκπαιδευτικής 
ρευνας

-4/96 Δεν λειτουργεί 
ακόμη

Ιδρύθηκε το Κέντρο. Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των Κ.Ε.Ε μετά από 
έγκριση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής

νστιτούτο Διαρκούς 
κπαίδευσης Ενηλίκων

Ιδρύθηκε και λειτουργεί ήδη

ελική έγκριση 
πισκόπησης ελληνικού 
κπαιδευτικού 
υστήματος στην 
λομέλεια του ΟΟΣΑ

-4/96 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και της 
Ελληνικής Κυβέρνησης. Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της 
επισκόπησης από όλους τους αντιπροσώπους των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ.

υγκρότηση 
ιακομματικής 
πιτροπής για την 
αιδεία ,

-4/96 Θεσμοθετήθηκε

ροετοιμασία ελληνικής 
πάντησης στην 
υρωπαϊκή Λευκή Βίβλο 
ια την κοινωνία της 
νώσης

-5/96

εο σύστημα γενικών 
ξετάσεων

-6/96 Εφαρμογή από 
9/96

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού 
Απολυτηρίου. Πραγματοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση και θα 
θεσμοθετηθεί μέχρι τέλος θέρους

•

ήφιση Νόμου για την 
λληνική παιδεία στο 
ξωτερικό και 
ιαπολιτισμική 
κπαίδευση

-3/96 >5/96 Ψηφίστηκε ο Νόμος για τον απόδημο ελληνισμό και τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση,
Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης
Επεκτάθηκε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό

•



νέρ γε ια
Χ ρ ό ν ο ς

υλοττο ίησ

πς

Π ρ ο β λή μ α τα  ή
Ε π ιμή κυνσ η
π ερ ιό δ ο υ

Π ο ρ ε ία -Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η Σ η μ α ν τ ικ ο ί
ητα

ατάθεση Νόμου για την 
αλύτερη λειτουργία ΙΕΚ 
Τεχνική Επαγγελματική 
ατάρτιση

-4/96 Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των δημοσίων ΙΕΚ κατά ειδικότητα. 
Μειώθηκαν τα εξάμηνα κατάρτισης σε τέσσερα, για την προσαρμογή 
μας στα κοινοτικά δεδομένα.
Τροποποιήθηκε ο κανονισμός μετεγραφής από τα ιδιωτικά στα 
δημόσια ΙΕΚ.
Σύσταση Επιτροπών για τη μελέτη και αλλαγή του πλαισίου των 
κανονισμών των ΙΕΚ, των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
μηχανοργάνωσης των ΙΕΚ και τη μεταβίβαση μελλοντικά των 
δημοσίων ΙΕΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

έο θεσμικό πλαίσιο για 
ην τριτοβάθμια 
κπαίδευση. Τελική 
γκριση από ΕΕ των 
ροτάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ για 
ρηματοδότηση από Β. 
ΠΣ.

-3/96 Ενισχύθηκε με διορθωτικές παρεμβάσεις το θεσμικό πλαίσιο τω ν ΑΕΙ, η 
διαφάνεια και η αντιπροσωπευτικότητα των οργάνων και βελτιώθηκε η 
λειτουργία της διοίκησης των σπουδών.
Υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται πρόγραμμα αξιολόγησης των ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θεσμοθετήθηκε η πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΑΕΙ.
Μειώθηκε στον ένα χρόνο ο ελάχιστος χρόνος μεταπτυχιακών 
σπουδών
Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ.
Διαμορφώθηκε το νέο θεσμικό πλαίσο των ΤΕΙ:
Κανονισμός σπουδών των ΤΕΙ
Τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων πτυχιούχων TEA από το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997.
Θεσμοθετήθηκε η επέκταση των σκοπών του οδικού λογαριασμού του 
ΥΠΕΠΘ έτσ , ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια του Β. ΚΠΣ. 
Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΚ 
και εγκρίθηκαν 12 δελτία ενεργειών (πάνω από 130 δισ.δρχ.)

*

έο πλαίσιο για την 
ρωτοβάθμια και 
ευτεροβάθμια 
κπαίδευση. Δημιουργία 
νιαίου Προγράμματος 
πουδών (ΕΠΣ). 
ημιουργία πρότυπων 
ιβλίων

-4/96

-5/96
ειτουργία Ανοικτού 
ανεπιστημίου. 
ομικές ρυθμίσεις για τη 
ια βίου εκπαίδευση

-12/96

-9/96

ημιουργία Μορφωτικών 
έντρων Στήριξης για την 
πιμόρφωση και την εξ 
ποστάσεως εκπαίδευση

-6/96



νέργεια
Χ ρόνος

υλοποίησ
πς

Προβλήματα ή
Επιμήκυνση
περιόδου

Πορεία-Ο λοκλήρω ση Σημαντικότ
ητα

ροετοιμασία νέου 
εσμικού πλαισίου για 
ην Τριτοβάθμια 
κπαίδευση, που αφορά: 
Υπηρεσιακή κατάσταση 
ελών ΔΕ Π των 
ανεπιστημίων 
Εθνικό Κεφάλαιο 
αιδείας για τα Ιδρύματα 
ριτοβάθμιας 
κπαίδευσης 
Φοιτητική Μέριμνα και 
ρόσβαση σε 
υγγράμματα

-8/96 Το αρχικό κεφάλαιο του “Κεφαλαίου Εθνικής Παιδείας" ανέρχεται σε 
200 δισ.δρχ.

•


