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σελ. 1

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

1. Δπηζθόπεζε Πξνόδνπ Έξγνπ
Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πινπνίεζεο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί θαη ζην πξψην
παξαδνηέν, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα.
ηάδην 1. Πξνεπηινγή Φνξέσλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ.
ηάδην 2. Αλάπηπμε Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο Φνξέσλ.
ηάδην 3. Δθαξκνγή ησλ Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο.
ηάδην 4. Σερληθή ππνζηήξημε ησλ Γηαδηθαζηψλ πγρσλεχζεσλ.
ηάδην 5. Καηάξηηζε Οδηθνχ Υάξηε πινπνίεζεο ησλ πγρσλεχζεσλ.
Σν πξψην παξαδνηέν αθνξνχζε ζηελ πινπνίεζε ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ.
πγθεθξηκέλα, αξρηθά έγηλε θαηαγξαθή κίαο νκάδαο απφ πξνεπηιεγκέλνπο θνξείο, νη
νπνίνη παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά ηθαλά λα δηαζθαιίζνπλ έλα
επηηεχμηκν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο - ζπγρψλεπζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε έλα
ζχζηεκα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ
πξνηεηλφκελσλ θνξέσλ γηα αλαδηάξζξσζε – ζπγρψλεπζε, ψζηε λα βειηησζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ.
Σν παξφλ παξαδνηέν εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηαδίσλ 3 θαη 4, ζε επηκέξνπο
νκάδεο θνξέσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο πνπ πξν-επηιέρζεθαλ ζην πξψην
παξαδνηέν, θαη θαηαιήγεη ζε κηα πξφηαζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε – ζπγρψλεπζε
ησλ νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα δχν αλσηέξσ ζηάδηα,
ζπγθεληξψλνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνπο πξνεπηιεγκέλνπο θνξείο θαη κέζσ
ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ εληνπίδνληαη εθείλνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο
σξηκφηεηαο γηα πηζαλή αλαδηάξζξσζε - ζπγρψλεπζε. ηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία
κε ην ΤΠΓΒΜΘ πξνζδηνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία πνπ
ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ
θνξέσλ, θαη θαηαξηίδεηαη ην ζρέδην δξάζεο πινπνίεζεο γηα ηελ άκεζε ζπγρψλεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ.
Αληηθείκελν απηήο ηεο έθζεζεο, πνπ απνηειεί θαη ην δεχηεξν ζπκβαηηθφ παξαδνηέν,
είλαη ε παξνπζίαζε ελφο πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ
ζπγρσλεχζεσλ πςειήο σξηκφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο, ε δηαηχπσζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ λέσλ θνξέσλ, ην
πξνηεηλφκελν ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην θαη ν εληνπηζκφο θξίζηκσλ ζεκάησλ
πξνο επίιπζε.
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σελ. 2

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν πξψηεο νκάδεο θνξέσλ

ππνςήθηεο πξνο

ζπγρψλεπζε ππνδείρζεθαλ απφ ην ΤΠΓΒΜΘ.

2. Δθαξκνγή Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο (ηάδην 3)
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ παξαδνηένπ, αλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα
θξηηεξίσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγνχληαη νη πξνεπηιεγκέλνη πξνο αλαδηάξζξσζε
θνξείο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζθνπηκφηεηα – σθειηκφηεηα ησλ δπλεηηθψλ
αλαδηαξζξψζεσλ - ζπγρσλεχζεσλ.
Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο απηά είλαη ηα εμήο:
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Δπηπέδνπ

Κξηηήξηα Οκαδνπνίεζεο

εκαληηθόηεηαο

πκπιεξσκαηηθφηεηα

εκαληηθφηεηα Ρφινπ / Αξκνδηνηήησλ

Ύπαξμε

Οξγαλσηηθήο

Γνκήο

θαη

ή

/

θαη

αιιεινεπηθάιπςε αληηθεηκέλνπ
Αξηζκφο

Δμππεξέηεζε

πξνηεξαηνηήησλ

πξνζσπηθνχ

ζρεδηαδφκελσλ πνιηηηθψλ

Γηάζξσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζε φηη αθνξά

Γπλαηφηεηα

ηε ζρέζε εξγαζίαο

ΔΠΑ

Αξηζκφο Παξεκβάζεσλ / Έξγσλ γηα ηα νπνία

Δμνηθνλφκεζε

είλαη δηθαηνχρνη ζην ΔΠΑ

ππνδνκψλ

Αληαπνδνηηθφηεηα Λεηηνπξγίαο

Θεζκηθνί Πεξηνξηζκνί

πινπνίεζεο

πφξσλ

παξεκβάζεσλ

θαη

αμηνπνίεζε

Δθηθηφηεηα Τινπνίεζεο

Η εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνξέσλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε
θαη αμηνιφγεζε θαηαγεγξακκέλσλ πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε θνξέα, νη
νπνίεο αθνξνχλ ζην ζθνπφ θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζηελ πθηζηάκελε ζηειέρσζε
θαη νξγάλσζε, ζην παξαγφκελν έξγν θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπ.
ε δεχηεξν ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
εθηθηφηεηα αλαδηάξζξσζεο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ θνξέσλ.
Σν ζχζηεκα ησλ θξηηεξίσλ εθαξκφδεηαη ζε κία θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο
ηεο θάζε κεηαβιεηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη απφ ηξεηο βαζκίδεο:
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σελ. 3

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

1. Υακειφο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο
2. Μέηξηνο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο
3. Τςειφο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο
Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνπ αμηνινγείηαη θαη ηελ θιίκαθα κε
ηελ

νπνία

βαζκνινγείηαη,

πξνθχπηεη

ε

ζθνπηκφηεηα

θαη

ε

κεζνδνινγία

αλαδηάξζξσζεο - ζπγρψλεπζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο θνξέαο ζην θξηηήξην
ζεκαληηθφηεηα ξφινπ – αξκνδηνηήησλ ραξαθηεξίδεηαη σο «πςεινχ βαζκνχ
ζεκαληηθφηεηαο», ηφηε ην πηζαλφηεξν είλαη λα κελ απνηειέζεη ζηφρν θαηάξγεζεο
αιιά λα ελζσκαηψζεη ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ην αληηθείκελν άιισλ θνξέσλ, νη
νπνίνη παξνπζηάδνπλ ρακειή βαζκνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, θαη εθφζνλ νη
θνξείο απηνί αμηνινγεζνχλ σο ζρεηηθνί πξνο νκαδνπνίεζε ζε έλαλ εληαίν θνξέα,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο θξηηεξίσλ
«νκαδνπνίεζεο θνξέσλ».
Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζηνπο ππφ αμηνιφγεζε θνξείο πνπ ππνδείρζεθαλ
απφ ην ΤΠΓΜΘ, πξνέθπςαλ δχν βαζηθέο νκαδνπνηήζεηο:
1. Η πξψηε

νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο «Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην»,

«Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο» θαη ηνλ «Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο
Δθπαηδεπηηθψλ». Μέζα απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, πξνθχπηεη
έλα λέν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ξφιν ηελ επηηειηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ δηακφξθσζε θαη
εμεηδίθεπζε πνιηηηθψλ ζηα ζέκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
2. Η δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο «Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ
Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ», «Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ
Βηβιίσλ» θαη «Ιλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ». ηελ αλσηέξσ νκαδνπνίεζε
πξνβιέπεηαη θαη ε ελζσκάησζε ησλ ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ

ηνπ

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ
εληαίν θνξέα, ν νπνίνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, θαη ζα
ππνζηεξίδεη

ηηο

απαξαίηεηεο

θπζηθέο

ππνδνκέο

πιεξνθνξηθήο

θαη

επηθνηλσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ απνζέκαηνο, πξνσζψληαο ηελ πινπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ
«ςεθηαθνχ βηβιίνπ».
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σελ. 4

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

Η ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επηθεληξψζεθε ζηνπο θνξείο, νη νπνίνη, ζε
ζπκθσλία κε ηελ ΤΠΓΒΜΘ, θξίζεθαλ σο νη πην ψξηκνη γηα λα απνηειέζνπλ
ππνθείκελα

αλαδηάξζξσζεο.

πγθεθξηκέλα,

νη

απαηηνχκελεο

πιεξνθνξίεο

ρνξεγήζεθαλ απεπζείαο απφ ην ΤΠΓΒΜΘ θαη ηνπο ππνςεθίνπο πξνο ζπγρψλεπζε
θνξείο.
Γεδνκέλεο, κάιηζηα, ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ σο
πςειήο σξηκφηεηαο, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο
εξγαιείν επηβεβαίσζεο ηεο επηινγήο απηήο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε
δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, πεξηειάκβαλε ζπλερείο ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο ηνπ
πκβνχινπ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηιεγκέλσλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπνπο ηνπ
ΤΠΓΒΜΘ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ππήξμε δηαξθήο επηζθφπεζε ηεο
δηαδηθαζίαο απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, κε ακνηβαία αληαιιαγή απφςεσλ
θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θνξείο πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα αλαδηάξζξσζε ζπγρψλεπζε.
Η ηειηθή δηακφξθσζε ηεο νξηζηηθήο πξφηαζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ έγηλε κε ηελ
ζπκβνιή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ελψ ζπιινγηθά θξίζεθε σο πςειφ ην επίπεδν
σξηκφηεηαο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηιεγκέλσλ θνξέσλ.
Αθνινπζνχλ θαησηέξσ νη ζρεηηθνί πίλαθεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ:
Κπιτήπια Ππο-αξιολόγησηρ Επιπέδος Σημαντικότηταρ
Αξρηθά εθαξκφζηεθαλ ηα Κξηηήξηα Πξν-αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηπέδνπ εκαληηθφηεηαο
ησλ πξν- επηιεγκέλσλ θνξέσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ
θξηηεξίσλ γηα ηηο δχν νκάδεο.
Οκάδα

Α:

Δθαξκνγή

θξηηεξίσλ

πξν-αμηνιόγεζεο

ηνπ

Δπηπέδνπ

εκαληηθόηεηαο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

Π.Ι.

Κ.Δ.Δ

Ο.ΔΠ.ΔΚ

εκαληηθόηεηα Ρόινπ / Αξκνδηνηήησλ

3

1

2

3

1

1

3

1

1

3

1

2

2

1

1

Ύπαξμε

Οξγαλσηηθήο

Γνκήο

θαη

Αξηζκόο πξνζσπηθνύ
Γηάζξσζε ησλ απαζρνινύκελσλ
Αξηζκόο Παξεκβάζεσλ / Έξγσλ γηα ηα
νπνία είλαη δηθαηνύρνη ζην ΔΠΑ
Αληαπνδνηηθόηεηα Λεηηνπξγίαο
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Οκάδα

Β:

Δθαξκνγή

θξηηεξίσλ

πξν-αμηνιόγεζεο

ηνπ

Δπηπέδνπ

εκαληηθόηεηαο

εκαληηθόηεηα

Ρόινπ

/

Αξκνδηνηήησλ
Ύπαξμε Οξγαλσηηθήο Γνκήο θαη
Αξηζκόο πξνζσπηθνύ
Γηάζξσζε

ησλ

απαζρνινύκελσλ

Δ.Α.Ι.Σ.Τ.

Ο.Δ.Γ.Β.

I.Δ.Λ.

3

2

1

3

3

1

2

2

2

3

1

1

3

1

1

Αξηζκόο Παξεκβάζεσλ / Έξγσλ
γηα ηα νπνία είλαη δηθαηνύρνη ζην
ΔΠΑ
Αληαπνδνηηθόηεηα Λεηηνπξγίαο

Κπιτήπια Ομαδοποίησηρ
Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ Πξν-αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηπέδνπ εκαληηθφηεηαο
ζην επίπεδν ησλ θνξέσλ μερσξηζηά, εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά ζε φιε ηελ νκάδα πξνο
ζπγρψλεπζε ε δεχηεξε νκάδα θξηηεξίσλ, ηα Κξηηήξηα Οκαδνπνίεζεο.
Οκάδα Α

Οκάδα Β

3

3

3

3

3

2

2

3

Θεζκηθνί Πεξηνξηζκνί

1

2

Δθηθηόηεηα Τινπνίεζεο

3

3

πκπιεξσκαηηθόηεηα ή / θαη
αιιεινεπηθάιπςε αληηθεηκέλνπ
Δμππεξέηεζε

πξνηεξαηνηήησλ

ζρεδηαδόκελσλ πνιηηηθώλ
Γπλαηόηεηα

πινπνίεζεο

παξεκβάζεσλ ΔΠΑ
Δμνηθνλόκεζε

πόξσλ

αμηνπνίεζε ππνδνκώλ

θαη
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ηεο επηινγήο
θαη νκαδνπνίεζεο ησλ θνξέσλ πξνο ζπγρψλεπζε..
Οη δχν (2) λένη θνξείο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππιψλεο
ππνζηήξημεο αθελφο ηνπ ρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ
Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηά βίνπ
κάζεζε.

Ο πξψηνο θνξέαο απνηειεί

ηνλ «Φνξέα ρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθήο

Πνιηηηθήο» θαη ν δεχηεξνο θνξέαο απνηειεί ηνλ «Φνξέα Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζε».
ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πξνθαηαξηηθά ζρέδηα ησλ πιαηζίσλ πινπνίεζεο ησλ
ζπγρσλεχζεσλ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ θνξέσλ.

3. Σερληθή ππνζηήξημε ησλ Γηαδηθαζηώλ πγρσλεύζεσλ
(ηάδην 4)
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη πξνθαηαξηηθά ζρέδηα ηνπ πιαηζίνπ
πινπνίεζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ θνξέσλ
πνπ θξίζεθαλ σο πςειήο σξηκφηεηαο.

3.1.

Πιαίζην Τινπνίεζεο πγρώλεπζεο Πξώηεο Οκάδαο Φνξέσλ

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πξψηε νκάδα ζπγρψλεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπο
αθφινπζνπο θνξείο:
Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Π.Ι.)
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.)
Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.)
Η ζπλνιηθφηεξε θηινζνθία ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξηψλ θνξέσλ
ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάξγεζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
δεκνζίνπ δηθαίνπ,

ην νπνίν ζα είλαη επηζηεκνληθφ – επηηειηθφ φξγαλν ηνπ

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζηφρν ηε δηαξθή
επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζηα
δεηήκαηα κεηάβαζεο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Όπσο ζα θαλεί θαη απφ ηελ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, ην ζρέδην πινπνίεζεο ηεο
ζπγρψλεπζεο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο :
1. Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
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2. Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή επειημία
3. Δλζσκάησζε ζηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ ησλ ελλνηψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ
θαη ηεο αμηνιφγεζεο.
Η θαηάξηηζε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηνπ λένπ Φνξέα
πεξηειάκβαλε ζπλερείο ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο ηνπ πκβνχινπ κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, κε βάζε ηηο ήδε νξηζηηθνπνηεκέλεο επηινγέο ζε επίπεδν πνιηηηθήο.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ππήξμε δηαξθήο επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο
απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, κε ακνηβαία αληαιιαγή απφςεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θνξείο πνπ επξφθεηην λα αλαδηαξζξσζνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηνπ λένπ
Φνξέα ζα επεμεξγαζηεί απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ.
3.1.1. Βαζηθνί Παξάκεηξνη ηνπ Πιαηζίνπ Τινπνίεζεο ηεο πγρώλεπζεο
Σα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο πξψηεο νκάδαο
ζπγρψλεπζεο είλαη ηα εμήο:
Ο λένο Φνξέαο ζα απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ν Γεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Σν έξγν ηνπ λένπ απηνχ θνξέα ζα ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο ράξαμεο θαη
εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Γη’
απηφ ην ιφγν θαη έρνπλ πξνβιεθζεί ηδηαίηεξα πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα
θαη εκπεηξία γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λένπ
απηνχ θνξέα πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα
ηήξημεο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, ή ινηπψλ θνξέσλ ηνπ Κξάηνπο κε
αληίζηνηρε απνζηνιή, ζηνρεχνληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία ελφο εμσζηξεθνχο
νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζα αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία θαη γλψζε άιισλ θνξέσλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο .
Σν ζρέδην πξνβιέπεη επίζεο ηε ζχζηαζε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ ζψκαηνο, ην
νπνίν ζα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
εθπαίδεπζεο,

ιεηηνπξγψλ

ηεο

πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

ξφινο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη λα ππνβάιιεη ηηο εηζεγήζεηο -

γλσκνδνηήζεηο ζηα ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ην λέν θνξέα. Με ηελ
REMACO A.E. – PricewaterhouseCoopers

σελ. 8

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

πξφβιεςε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ζπιινγηθνχο
θνξείο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Γηα λα εληζρπζεί ν εμσζηξεθήο ραξαθηήξαο ηνπ λένπ θνξέα έρεη, επίζεο,
πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία ζέζεσλ επί ζεηεία ελφο έηνπο, νη νπνίεο
θαιχπηνληαη απφ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη
απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα, ψζηε αθελφο κελ λα εηζάγνληαη ζην θνξέα
λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ, αθεηέξνπ δε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε έκπεηξα ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο λα επηκνξθψλνληαη ζηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε απφζπαζε δχν ζηειερψλ ηνπ λένπ θνξέα γηα έλα
δηδαθηηθφ έηνο ζε έθηαθηεο ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηε
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιινπλ αλαιακβάλνληαο θαη δηδαθηηθφ έξγν.
Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε εηζξνή ζην θνξέα άκεζεο εκπεηξίαο γηα ηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πξσηνγελή γλψζε πξνβιεκάησλ
θαη επηηεπγκάησλ ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο πξάμεο θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή
αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ
νπνία ζα ππεξεηήζνπλ.
Θεζκνζεηείηαη ε δηαδηθαζία κέζν-καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα
ιεηηνπξγεί ν λένο θνξέαο ζηε βάζε ελφο πξνγξακκαηηθνχ ζρεδίνπ, ε επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγείηαη ηαθηηθά.
εκαληηθφ, επίζεο, ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θνξέα είλαη ε
πξφβιεςε γηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ θνξέα θαζψο επίζεο
θαη ε πξφβιεςε γηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Μάιηζηα,
πξνβιέπεηαη ε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ πνπ δελ έρεη ρξήζεη ζεηηθήο
αμηνιφγεζεο αλά πεληαεηία.
Η δηνίθεζε ηνπ λένπ θνξέα ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθξφηεζε επηακεινχο
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα,
θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεο Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο απνηειεί
εθηειεζηηθφ φξγαλν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ραξάζζεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηε ζέζε
ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή έρνπλ πξνβιεθζεί πνιχ απζηεξά θξηηήξηα ζηειέρσζήο
ηνπο απφ άηνκα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ
θαη εκπεηξίαο.
Η νξγάλσζε ηνπ λένπ θνξέα πεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηελ νξγάλσζε ησλ
θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ (θπξίσο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηνπ
Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο) θαη εηζάγεη έλα επηπξφζζεην δνκηθφ
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ζηνηρείν κεηξηθήο νξγάλσζεο, ηηο νκάδεο έξγνπ, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηε
θηινζνθία ηνπ λένπ θνξέα νη βαζηθέο αξρέο ηεο «δηνίθεζεο έξγνπ».
Σα αλσηέξσ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ην πξνθαηαξθηηθφ
ζρέδην πινπνίεζεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξηψλ θνξέσλ, πεξηγξάθνληαη ζε
ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 19 άξζξα σο αθνινχζσο:

Άξζξα 1 – 3
Πεξηγξάθνληαη ε λνκηθή κνξθή, ε επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ λένπ θνξέα, ν ζθνπφο
θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ. Πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, δηάηαμε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ.
Άξζξν 4 – 9
Πεξηγξάθνληαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ λένπ θνξέα (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
Γεληθφο Γηεπζπληήο), ν ηξφπνο επηινγήο ηνπο, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη
αξκνδηφηεηέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή .
Άξζξα 10 – 12
Πξνζδηνξίδνληαη νη ζέζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηα
ηεξαξρηθά θιηκάθηα, ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ
πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη πιήξσζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ,
νη ακνηβέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, εηδηθέο δηαηάμεηο απνζπάζεσλ –
κεηαηάμεσλ, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη νη βαζηθέο
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Φνξέα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ

θαη ην απηνηειέο γξαθείν

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Άξζξν 13
Πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε θπιηφκελνπ ηξηεηνχο ρεδίνπ Γξάζεο θαη αλαιχεηαη ην
πεξηερφκελφ ηνπ θαη ε κεζνδνινγία εμεηδίθεπζήο ηνπ ζε εηήζηα βάζε.
Άξζξν 14
Πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ λένπ Φνξέα
Άξζξν 15
Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ πεγψλ άληιεζεο πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ, ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ.
Άξζξν 16
REMACO A.E. – PricewaterhouseCoopers

σελ. 10

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο θαη νξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαη νη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ, ν ηξφπνο
ππνβνιήο ησλ απφςεσλ ηνπ θαη ηα δεηήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα εθθέξεη γλψκε.
Άξζξν 17
Πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα εμεηδηθεχεη
ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, θαζψο επίζεο θαη ε ζχληαμε
θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνκήζεηεο ηνπ
θνξέα θαη ζα ζπλάπηνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.

Άξζξν 18
Πξνβιέπνληαη

ξπζκίζεηο κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα επί εηδηθψλ ζεκάησλ, φπσο

δηαηήξεζε βαζκψλ, κηζζνινγηθψλ θαη άιισλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ
επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, θαηάξγεζε
πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, θαη θαηάηαμε

ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ

θαηαξγνχκελνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηνλ πξνο ίδξπζε
Φνξέα. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ξπζκίζεηο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα, ηηο εθθξεκφηεηεο ησλ ππφ
θαηάξγεζε θνξέσλ θαη ηηο επζχλεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, νη
νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηνλ ππφ ίδξπζε Φνξέα.

Άξζξα 19 - 20
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο – δηαηάμεηο, πνπ πξέπεη λα
θαηαξγεζνχλ, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη πξφβιεςε γηα
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.

3.1.2. Θέκαηα Πξνο Οξηζηηθνπνίεζε
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηεο
ζπγρψλεπζεο ησλ θνξέσλ, ζα πξέπεη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
Καζνξηζκφο ακνηβψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ
Πξνζσπηθνχ.
Ρχζκηζε δεηεκάησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
κεηαθέξεηαη απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζην Νέν Φνξέα πνπ
απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
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Γηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ έξγσλ
απαηηήζεσλ

δηαρεηξηζηηθήο

επάξθεηαο

ΔΠΑ κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ
ηνπ

λένπ

Φνξέα

(Καηάιιειε

πξνζαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο).
Γπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ησλ πεγψλ εζφδσλ ηνπ

3.2.

Πιαίζην
Φνξέσλ

Τινπνίεζεο

πγρώλεπζεο

Γεύηεξεο

Οκάδαο

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε δεχηεξε νκάδα ζπγρψλεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπο
αθφινπζνπο θνξείο:
Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Δ.Α.Ι.Σ.Τ.)
Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.)
Ιλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ (Ι.Δ.Λ.)
Λεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (Π..Γ.)
Η βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνξέα, ν
νπνίνο

ζα

ζπκβάιιεη

ζηελ

απνηειεζκαηηθή

αμηνπνίεζε

ησλ

Σερλνινγηψλ

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ Φεθηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Μέζσλ ζηελ πξσηνβάζκηα
θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ δηα βίνπ κάζεζε. Κεληξηθφο άμνλαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα απηνχ ζα είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ζέκαηα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ, ε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ
Γηθηχνπ, ε ιεηηνπξγία, αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ν
ζπληνληζκφο ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, βηβιίσλ θαη
εληχπσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηε ιατθή επηκφξθσζε, θαζψο θαη γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, ηφζν ζε έληππε, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
κε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ηέινο ε
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ απνζέκαηνο.
Ο θνξέαο απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ Δ.Α.Ι.Σ.Τ, ην νπνίν δηαηεξείηαη σο λνκηθφ
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κεηνλνκάδεηαη. Σαπηφρξνλα θαηαξγνχληαη ν
Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη ην Ιλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ
ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο θαη ππνδνκέο ηνπο κεηαθέξνληαη ζην λέν θνξέα.
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Η θαηάξηηζε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηνπ λένπ Φνξέα
πεξηειάκβαλε ζπλερείο ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο ηνπ πκβνχινπ κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ,

εθπξνζψπνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ

ΤΠΓΒΜΘ, κε βάζε ηηο ήδε νξηζηηθνπνηεκέλεο επηινγέο ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Καζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ππήξμε δηαξθήο επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ
φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, κε ακνηβαία αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ
γηα ηνπο θνξείο πνπ επξφθεηην λα αλαδηαξζξσζνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηνπ λένπ
Φνξέα ζα επεμεξγαζηεί απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ.

3.2.1. Βαζηθνί Παξάκεηξνη ηνπ Πιαηζίνπ Τινπνίεζεο ηεο πγρώλεπζεο
Σα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο πξψηεο νκάδαο
ζπγρψλεπζεο είλαη ηα εμήο
Η λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηαζθαιίδεη
ηε δηαηήξεζε ηεο επειημίαο ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ ελ
γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ζην κνληέιν δηαρείξηζεο
Η δηαηήξεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν
θνξέαο λα εμππεξεηεί κε ην βέιηηζην ηξφπν ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζε
Η

νινθιεξσκέλε

πξνζέγγηζε

ησλ

ηερλνινγηψλ

πιεξνθνξηθήο

θαη

επηθνηλσληψλ, σο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο θνξέαο, ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη εληαία
ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο εθδνηηθέο ππνδνκέο θαη ζα ππνζηεξίδεη
ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ θαη ινηπψλ εθδφζεσλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε
Η δηαζθάιηζε ηεο δηαλνκήο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ

απνζέκαηνο

θαη

ε

ηζφηηκε

πξφζβαζε

καζεηψλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ ζην ςεθηαθφ απφζεκα
Η ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζν-καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα
ιεηηνπξγεί ν λένο θνξέαο ζηε βάζε ελφο πξνγξακκαηηθνχ ζρεδίνπ, ε επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγείηαη ηαθηηθά.
εκαληηθφ, επίζεο, ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θνξέα είλαη ε
πξφβιεςε γηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ θνξέα, θαζψο επίζεο
θαη ε πξφβιεςε γηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
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Η δηνίθεζε ηνπ λένπ θνξέα ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθξφηεζε ελλεακεινχο
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα,
θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεο Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο απνηειεί εθηειεζηηθφ
φξγαλν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ραξάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο
επηκέξνπο ξφινπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ λένπ θνξέα, πξνβιέπνληαη ζέζεηο Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
κε αξκνδηφηεηα ζηνλ εθδνηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Γηα ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή έρνπλ
πξνβιεθζεί πνιχ απζηεξά θξηηήξηα ζηειέρσζήο ηνπο απφ άηνκα εγλσζκέλνπ
θχξνπο θαη πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο.
Σα

αλσηέξσ

δνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά

θαη

θαηλνηνκίεο

πνπ

εηζάγεη

ην

πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην πινπνίεζεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξηψλ θνξέσλ
πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 16 άξζξα
σο αθνινχζσο:

Άξζξα 1 – 2
Πεξηγξάθνληαη ε λνκηθή κνξθή, ε επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ λένπ θνξέα, θαζψο θαη ν
ζθνπφο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ.
Άξζξα 3 – 7
Πεξηγξάθνληαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ λένπ θνξέα (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
Πξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο), ν ηξφπνο επηινγήο ηνπο, ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα,

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή .
Άξζξα 8 – 9
Πξνβιέπνληαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ θνξέα θαη νη βαζηθέο
ξπζκίζεηο ηεο ζηειέρσζεο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ θνξέα κε άιινπο εμσηεξηθνχο
θνξείο. ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ θνξέα πεξηιακβάλεηαη απηνηειήο ππεξεζηαθή
κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε άκεζε ππαγσγή ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Άξζξν 10
Πξνβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ λένπ Φνξέα

Άξζξν 11
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Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ πεγψλ άληιεζεο πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ, ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ. Ρπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ

Άξζξα 12 - 13
Πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα εμεηδηθεχεη
ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηηο θαηεγνξίεο θαη ζέζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ θαη ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, θαζψο επίζεο θαη ε ζχληαμε θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ, βάζεη
ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνκήζεηεο ηνπ θνξέα θαη ζα ζπλάπηνληαη νη
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
Άξζξν 14
Πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε θπιηφκελνπ ηξηεηνχο ρεδίνπ Γξάζεο θαη αλαιχεηαη ην
πεξηερφκελφ ηνπ, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία εμεηδίθεπζήο ηνπ ζε εηήζηα βάζε.
Άξζξν 15
Γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαηάμεηο πνπ ζα παξέρνπλ κηα νκαιή κεηάβαζε ζηελ λέα
θαηάζηαζε

θαη

αθνξνχλ

ζηηο

ζπκβαηηθέο

ππνρξεψζεηο,

δηθαηψκαηα,

θαη

εθθξεκφηεηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε θνξέσλ, ζηελ κεηαβίβαζε ππνδνκψλ θαη ινηπσλ
πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ζηνλ

λέν

θνξέα θαη

ζηηο

επζχλεο

πινπνίεζεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην ππφ ίδξπζε Ιλζηηηνχην.
Δπίζεο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππφ θαηάξγεζε θνξέσλ.
Άξζξα 16 - 17
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο – δηαηάμεηο,

πνπ πξέπεη λα

θαηαξγεζνχλ, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη πξφβιεςε γηα
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.

3.2.2. Θέκαηα Πξνο Οξηζηηθνπνίεζε

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ηεο
ζπγρψλεπζεο ησλ θνξέσλ, ζα πξέπεη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:

α. Θέκαηα Γηνίθεζεο – Γηαρείξηζεο
REMACO A.E. – PricewaterhouseCoopers

σελ. 15

Σεχνικόσ φμβουλοσ για την Τποςτήριξη τησ υγχώνευςησ των Φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λένπ θνξέα, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
εκαληηθφο εκπνξηθφο ραξαθηήξαο πνπ νθείιεηαη ζηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, πξνκήζεηεο
ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκν θαη
ζπρλέο αλαζέζεηο έξγσλ - ππεξεζηψλ ζε
ηξίηνπο.
Παξνρή κεγάινπ εχξνπο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
(δηαρείξηζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, δηαρείξηζε θπζηθψλ
ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσληψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ
απνζέκαηνο, θηι.).
Πεξηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξνηήησλ ηφζν
ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζεκαληηθά ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απφ
ην ΤΠΓΒΜΘ είλαη ηα αθφινπζα:
Δχξνο αξκνδηνηήησλ
o Απνζαθήληζε ηνπ βαζκνχ – εχξνπο εκπινθήο ηνπ λένπ θνξέα ζηελ έξεπλα
γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε :
o Πιήξεο δηαρσξηζκφο ησλ εμνπζηψλ ζε επνπηηθφ θαη εθηειεζηηθφ επίπεδν, ψζηε
λα ππάξρεη ζαθέο πιαίζην αλαθνξάο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξέα, φζν θαη
ζηηο ζρέζεηο κε εμσηεξηθνχο θνξείο. Δλδεηθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο δηαρσξηζκνχ
ησλ εμνπζηψλ είλαη νη εμήο :


Γηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., φπσο γηα παξάδεηγκα ε
αλάζεζε ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ (επνπηηθφο ξφινο) θαη ηνπ
Δθηειεζηηθνχ πκβνχινπ
κε αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Γηεπζπληή
(εθηειεζηηθφο ξφινο) ζε δηαθνξεηηθά πξφζσπα



Γηαρσξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθηειεζηηθψλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
(πρ Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληέο, θηι) απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ
Γ.., νη νπνίεο ηνπο αθνξνχλ

o ηειέρσζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ λένπ θνξέα, κε αμηνπνίεζε ζηειερψλ
πνπ δηαζέηνπλ, εθηφο απφ ην ηερλνινγηθφ / εξεπλεηηθφ ππφβαζξν, θαη
εθηεηακέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
o Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο λα κελ είλαη
απαγνξεπηηθά γηα ζηειέρε κε εμίζνπ ζεκαληηθά πξνζφληα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ή / θαη εθηφο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ.
β). Θέκαηα πξνζσπηθνχ
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Γηαδηθαζία επηινγήο θαη κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ πξνο ην λέν θνξέα.
Γηαδηθαζία επηινγήο θαη κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ πξνο ηε Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
ΤΠΓΒΜΘ, ή / θαη άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
γ). Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
Δπηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ πνπ
θαηαξγνχληαη ζην λέν θνξέα
Δπηινγή ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ ησλ
θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη.
Υξνληθή δηάξθεηα δηαηήξεζεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ πνπ
ελνπνηνχληαη.
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