ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΕΚΡΟΕΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Δωρεές

23.500,00

Ταμειακά διαθέσιμα
προηγούμενων χρήσεων

93.568,83

Τόκοι καταθέσεων /
τοκομερίδια

150.000,00

Αμοιβές Προσωπικού (μετά
εργοδοτικών εισφορών)

Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού συμβούλου,
Ορκωτών ελεγκτών, νομικού
συμβούλου, λοιπές αμοιβές για
υπηρεσίες στους διαδικτυακούς
κόμβους, τεχνικών Η/Υ και
λογισμικού, κ.λ.π )
Ενοίκια χώρων γραφείων,
αποθήκης, κοινόχρηστα,
καθαρισμός

ΟΤΕ, ΔΕΗ, Κινητή τηλεφωνία
Δαπάνες λειτουργίας γραφείων
(ταχυδρομικά, συνδρομές, γραφική
ύλη, διάφορα αναλώσιμα, έξοδα
τραπεζών, επισκευές εξοπλισμού,
διάφορα έξοδα)
Ειδικό τέλος 0,005 επί των εσόδων
ετους 2013
Ειδικό τέλος 0,005 επί των εσόδων
ετους 2014
Ειδικό τέλος 0,005 επί των εσόδων
ετους 2015
Λοιπά απρόβλεπτα

ΣΥΝΟΛΟ Ι

ΣΥΝΟΛΟ Ι

267.068,83

Β. ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
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115.000,00
37.000,00

12.000,00
10.000,00
14.747,62
2.641,37
978,51

1.218,33

13.000,00

206.585,83

6.000,00
6.000,00

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μελέτη και πιλοτική
εφαρμογή για την
καλλιέργεια του
εθελοντισμού στα σχολεία
- α΄φαση
Μελέτη και πιλοτική
εφαρμογή για την
καλλιέργεια του
εθελοντισμού στα σχολεία
- β΄φαση

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

28.000,00

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για
την καλλιέργεια του εθελοντισμού
στα σχολεία - α΄φαση

30.000,00

34.165,00

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για
την καλλιέργεια του εθελοντισμού
στα σχολεία - β΄φαση

70.198,00

Μελέτη ανίχνευσης αναγκών και
χαρτογράφησης του τομέα του
Αγροτουρισμού στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Μελέτη σκοπιμότητας
ενδυνάμωσης των μεταναστριών
ως μέσου κοινωνικής ένταξης και
ενίσχυσης της ενεργού
πολιτειότητας τους και δημιουργία
μοντέλου ενδυνάμωσης
Μελέτη και επεξεργασία πλαισίου
και δημιουργία υλικού
συμβουλευτικής καθοδήγησης των
νέων για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης TEDxYOUTH και
πιλοτική εφαρμογή
Μελέτη συστηματοποίησης και
αναβάθμισης της ποιότητας των
θεσμών της πρακτικής άσκησης και
της μαθητείας.
Μελέτη για την αναβάθμιση των
μαθησιακών ευκαιριών των
μαθητών της περιφέρειας

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

62.165,00

Γ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Λοιπά έσοδα

Έσοδα πωλήσεων (βιβλία)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ
[Ι+ΙΙ+ΙΙΙ]

Ενίσχυση και αναβάθμιση των
διαδικτυακών εφαρμογών και του
περιεχομένου του δικτυακού τόπου
www.migrants.gr
Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής
για την ενίσχυση της ομαλής
μετάβασης των μαθητών από την
πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
ΣΥΝΟΛΟ IΙΙ

4.000,00
3.500,00

7.000,00
2.500,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
124.198,00

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5.000,00
3.000,00

8.000,00
337.233,83

Πληρωμή συγγραφικών
δικαιωμάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΙV

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (I+II+III+IV)
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450,00
450,00
337.233,83

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

 ΕΙΣΡΟΕΣ
Δωρεές – 23.500,00 ευρώ
Δωρεές από φυσικά πρόσωπα προς το Ι.Λ για την επιτέλεση των σκοπών του.
Χρησιμοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου εις νέον – 93.568,83 ευρώ
Άντληση ποσού 93.568,83 ευρώ από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ι.Λ. για την κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Ι.Λ.

Τόκοι καταθέσεων – 150.000,00 ευρώ
Πρόβλεψη τόκων από τις επενδύσεις των χρηματικών διαθεσίμων του Ι.Λ.

Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων & μελετών- 62.165,00 ευρώ
Έσοδα από χρηματοδοτήσεις για την εκπόνηση μελετών συνοδευόμενων από πιλοτικές εφαρμογές
στους τομείς της εκπαίδευσης.

Έσοδα πωλήσεων (βιβλία) – 3.000,00 ευρώ
Αναμενόμενα έσοδα από την διάθεση της έκδοσης του Ι.Λ. (Ε.Ε.Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη)
Λοιπά έσοδα - 5.000,00
Αναμενόμενα έσοδα από παροχή υπηρεσιών

[3]

2. ΕΚΡΟΕΣ
Λειτουργικά έξοδα
Αμοιβές προσωπικού – 115.000,00 ευρώ
Πρόκειται για τις αμοιβές και τις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού του Ι.Λ., όπως αναλύονται
παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α/α
1

Ονοματεπώνυμο
Σεβαστή-Σοφία
Ανθοπούλου

Ειδικότητα
Eπιστημονικό
Προσωπικό

Ετήσιο συνολικό
κόστος
37.841,30

Διευθύντρια
2

Δήμητρα
Παπαγεωργοπούλου

3

Φιλοκτήμων Μωραΐτης

4

Μώκου Κωνσταντίνα

5

Επιστημονικός συνεργάτης

Γραμματέας

25.634,42

Υπάλληλος γραφείου

20.075,58

Λογίστρια

22.836,10

Ερευνητής

8.612,60

Σύνολο

115.000,00

Αμοιβές τρίτων – 37.000,00 ευρώ
Αμοιβές για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, Ορκωτών Ελεγκτών, νομικών
υπηρεσιών, εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης και συντήρησης των
διαδικτυακών κόμβων του Ι.Λ., για την συντήρηση των Η/Υ, των λογισμικών προγραμμάτων κ.λ.π.
Ενοίκια χώρων γραφείων, αποθήκης, κοινόχρηστα– 12.000,00 ευρώ
Ενοίκιο χώρων γραφείων-7.329,60 ευρώ
Επί της οδού Αναγνωστοπούλου 5 – Αθήνα – 610,80 Χ 12 μήνες = 7.329,60
Ενοίκιο αποθήκης 20τ.μ. - 621,60 ευρώ
Αποθήκη επί της οδού Δήμητρας 11 και Φιλικής Εταιρείας στην Ακαδημία Πλάτωνος – 51,80 Χ 12
μήνες = 621,60.
Κοινόχρηστα– 4.000,00
ΟΤΕ – ΔΕΗ – Κινητή τηλεφωνία – 10.000,00 ευρώ
Πρόβλεψη εξόδων για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και για την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος των γραφείων του Ι.Λ.
Δαπάνες λειτουργίας γραφείων – 14.747,62 ευρώ
Πρόκειται για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του Ι.Λ όπως ταχυδρομικά, συνδρομές, γραφική ύλη,
αγορά αναλωσίμων, έξοδα τραπεζών, επισκευές εξοπλισμού και διάφορα έξοδα.
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Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2013 – 2.641,37 ευρώ
Βάση του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των
Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Το έτος 2013 το Ίδρυμα Λαμπράκη είχε έσοδα 755.221,80 €
εκ των οποίων το ποσό των 226.947,80 € ήταν δωρεά υπό τρόπο με βάση το άρθρο 503 ΑΚ .

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2014 – 978,51 ευρώ
Βάση του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των
Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Το έτος 2014 το Ίδρυμα Λαμπράκη είχε έσοδα 225.702,51 εκ
των οποίων οι 30.000,00 € ήταν επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2015 - 1.218,33 ευρώ
Βάση του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των
Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Για το έτος 2015 προβλέπονται 337.233,83€ εκ των οποίων
93.568,83€ είναι έσοδα παρελθόντων ετών τα οποία βρίσκονται σε ταμειακά διαθέσιμα σε
καταθέσεις.

Λοιπά απρόβλεπτα – 13.000,00 ευρώ
Πρόβλεψη κονδυλίου για απρόβλεπτες δαπάνες.
Πάγιος εξοπλισμός- 6.000,00 ευρώ
Πρόβλεψη κονδυλίου για αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.
Δαπάνες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών – 124.198,00 ευρώ
Δαπάνες για την υλοποίηση των κάτωθι ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με βάση τις
συμβατικές υποχρεώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της ενεργού πολιτειότητας, της
διαπολιτισμικής κατανόησης και της ανάπτυξης.
Πληρωμή παλαιών συγγραφικών δικαιωμάτων ( Γ. Μπαμπινιώτης)- 450,00 ευρώ
Πρόκειται για τα συγγραφικά δικαιώματα του Γ. Μπαμπινιώτη που προκύπτουν από τις κατά την
χρήση 2015 εκτιμώμενες πωλήσεις του Ελληνικού Εγχειριδίου της Γλώσσας.
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Ανάλυση ποσού Ταμειακά διαθέσιμα Προηγουμένων Χρήσεων
Σε συνέχεια της από 24/6/2015 επικοινωνίας μας με την υπηρεσία σας, διευκρινίζουμε την
προέλευση των ποσών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό σαν «χρησιμοποίηση μέρους
αποθεματικού κεφαλαίου» αντί της ορθής διατύπωσης «ταμειακά διαθέσιμα προηγούμενων
χρήσεων», η οποία απεικονίζει την πραγματικότητα.
Ως προκύπτει και από το Π.Δ. σύστασής του, το Ίδρυμα Λαμπράκη έχει ως κύριες πηγές εσόδων
Δωρεές, έσοδα από την διαχείριση των κεφαλαίων του, έσοδα από επιχορηγήσεις και, σε πολύ
μικρότερο ποσοστό, έσοδα από πώληση βιβλίων και παροχή υπηρεσιών. Επίσης πολλά έργα τα οποία
εκπονεί είναι χρηματοδοτούμενα από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), μέσω των οποίων
καλύπτονται μέρος των εξόδων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια (από το 2011) τα ποσά των δωρεών ήσαν αυξημένα ( 380.000 € το
2011,70.000 το 2012, 578.447,35 € το 2013 και 65.000€ το 2014 ) ως επίσης και τα έσοδα από
χρηματοδοτούμενα έργα 972.501,67€ το 2011, 411.598,62€ το 2012, 8.483,34€ το 2013 και
30.000€ το 2014 ).
Επίσης το 2012 πραγματοποιήθηκε και η πώληση των υπολοίπων μετοχών του ΔΟΛ που είχαν
δωρηθεί στο Ίδρυμα από τον συνιδρυτή του Χρήστο Λαμπράκη.
( 22.478.555 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 0,174 = 3.593.022,57 – ΕΞΟΔΑ 10.151,29.= 3.582.871,28 €)
Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι η ακόλουθη :
ΕΤΟΣ
2011
2012
2013
2014
31/07/2015

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΣΥΝΟΛΟ
690,71
406.070,56
0
406.761,27
489,06
283.738,94
3.293.221,98
3.577.449,98
289,31
3.702.987,76
119.760,00
3.823.037,07
367,73
444.074,35
3.288.921,00
3.733.363,08
1.444,54
321.279,93
3.458.621,00
3.781.345,47

Συνεπώς είναι εμφανές ότι το ποσό των 59.000,00 € που αναφέρεται στα ταμειακά έσοδα στον
προϋπολογισμό για το έτος 2015 προέρχεται από αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγουμένων
χρήσεων , πλέον του ποσού των 3.582.871,28 που αφορά το τίμημα από την πώληση των
μετοχών.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τους απολογισμούς και τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών
λογιστών, που έχουν κατατεθεί και στην υπηρεσία σας, εντός των προβλεπόμενων ανά έτος
προθεσμιών.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, το Ίδρυμα, προκειμένου να λυθεί η όποια αμφισβήτηση ως προς την
αληθή βούληση του δωρητή Χρήστου Λαμπράκη σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης του
κεφαλαίου της δωρεάς, έλαβε την απόφαση, ακολουθώντας και δική σας υπόδειξη, προσφυγής κατά
το αρθρ. 10 ν. 4182/2013, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου (Εφετείου Αθηνών), το οποίο και θα
αποφανθεί επί της του θέματος.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Ο προγραμματισμός του κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος Λαμπράκη για το έτος 2015
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μελετών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων στους τομείς της
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία μορφωτικού υλικού. Για
την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών το Ίδρυμα Λαμπράκη θα αξιοποιήσει το δίκτυο των
επιστημονικών συνεργατών του και θα συμπράξει με έγκυρους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ο προγραμματισμός του έργου του Ιδρύματος για το
2015 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία - α΄ φάση
Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των καλών πρακτικών διδασκαλίας του εθελοντισμού στο
δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο και επεξεργασία πλαισίου και υλικού διδασκαλίας. Πιλοτική
δοκιμή του υλικού σε 5 δημοτικά σχολεία και σε 5 γυμνάσια στην περιοχή της Αττικής. Το έργο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα και συντονίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
που εξέδωσε και σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργα με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση
της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση “Δεσμός” και με το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο συντονιστήκαμε για το σχεδιασμό και
τον προγραμματισμό του έργου.
Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία - β΄φάση
Καθώς προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της εγκυρότητας του αποτελέσματος της πιλοτικής δοκιμής
του υλικού που θα παραχθεί από την α’ φάση του προγράμματος για τον εθελοντισμό, το Ι.Λ., ο
Δεσμός και το Υπουργείο Παιδείας έκριναν απαραίτητη την επέκταση της πιλοτικής δοκιμής, ώστε το
υλικό, το οποίο έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας,
να υποστεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές πριν αξιοποιηθεί ευρέως στα σχολεία. Η
ενίσχυση της εγκυρότητας επιβάλλει την αύξηση του αριθμού των σχολείων και τη διασφάλιση της
αντιπροσωπευτικότητάς τους (τύποι σχολείων, γεωγραφική θέση, προσβασιμότητα κ.ά.
χαρακτηριστικά). Για το λόγο αυτό θα επεκταθεί η δοκιμή σε 50 σχολεία σε όλη τη χώρα και το Ι.Λ. θα
παρακολουθεί την εφαρμογή του και θα καταγράφει τα πορίσματα από τη δοκιμή του. Παράλληλα,
κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης πλαισίου εισαγωγής του εθελοντισμού οργανικά στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Η μελέτη αυτή θα αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για
την προοπτική ένταξης της διδασκαλίας του εθελοντισμού στη ε΄και στ΄ τάξη του δημοτικού και στις
α΄και β΄ τάξεις του γυμνασίου.

Μελέτη και επεξεργασία πλαισίου και δημιουργία υλικού συμβουλευτικής καθοδήγησης των
νέων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης TEDxYouth
Το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με το TEDxAcademy για την αναβάθμιση των μορφωτικών
ευκαιριών των νέων ηλικίας 15-21 ετών και της πολιτειακής συνείδησής τους. Η συνεργασία αυτή
προβλέπει την επεξεργασία και παρουσίαση του πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης μιας
εκδήλωσης στην οποία νέοι άνθρωποι θα επιχειρηματολογήσουν για θέματα που αφορούν τους
ίδιους και το μέλλον τους. Μεταξύ άλλων το Ίδρυμα θα δημιουργήσει την πλατφόρμα υποστήριξης
των συμμετεχόντων, η οποία θα φιλοξενεί υλικό χρήσιμο για τη δραστηριοποίηση των υποψηφίων
ομιλητών.
Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα που συνδέονται με την
κοινωνία και την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των μορφωτικών ευκαιριών και προοπτικών των
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Ελλήνων πολιτών, το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και άλλους φορείς για την
ανάληψη πρωτοβουλιών και την οργάνωση εκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα Λαμπράκη δραστηριοποιείται ως χορηγός ή εταίρος επικοινωνίας σε
καινοτόμες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν σχολεία και άλλοι μορφωτικοί φορείς, καθώς και φορείς
της κοινωνίας, όπως το TEDxAcademy

Μελέτη ανίχνευσης αναγκών και χαρτογράφησης του τομέα του Αγροτουρισμού στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Συνεχίζοντας το έργο του αείμνηστου Χρήστου Λαμπράκη στον αγροτουρισμό και αξιοποιώντας τα
προγράμματα και τις δράσεις που έχει υλοποιήσει το Ίδρυμα Λαμπράκη στο χώρο αυτό από το 1998,
το Ι.Λ. εκπόνησε το 2014 μελέτη, η οποία περιλαμβάνει ιστορική ανασκόπηση και σύντομη
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα του αγροτουρισμού στην Ελλάδα. Η μελέτη
παρουσιάστηκε στη Γιορτή Αγροτουρισμού της Επιδαύρου, όπου ως αποτέλεσμα των συζητήσεων
και διεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, εκφράστηκε η ανάγκη συμβουλευτικής
υποστήριξης της ευρύτερης περιοχής για την ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης στον τομέα του
αγροτουρισμού. Κατόπιν αυτού το Ι.Λ. σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκτίμηση των αναγκών,
χαρτογράφηση και εκπόνηση στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης στον τομέα του αγροτουρισμού για τη
συγκεκριμένη περιοχή. Σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί μέσα στο 2015 μελέτη ανίχνευσης των
αναγκών και χαρτογράφησης του τομέα του Αγροτουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μελέτη της σκοπιμότητας ενδυνάμωσης των μεταναστριών ως μέσου κοινωνικής ένταξης και
ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητάς τους και δημιουργία μοντέλου ενδυνάμωσης
Το Ίδρυμα Λαμπράκη θα εκπονήσει μελέτη πεδίου για την αξία και το αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης
των γυναικών μεταναστών ως μέσου κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητάς
τους. Θα προτείνει τομείς και μεθόδους ενδυνάμωσης, κάνοντας σχετικές πιλοτικές εφαρμογές, ως
μέρος ενός μοντέλου προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μελέτη συστηματοποίησης και αναβάθμισης της ποιότητας των θεσμών της πρακτικής
άσκησης και της μαθητείας
Για την ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, το Ίδρυμα Λαμπράκη
υλοποιεί πρόγραμμα συστηματοποίησης και αναβάθμισης της ποιότητας των θεσμών της πρακτικής
άσκησης και της μαθητείας. Στόχος του Ιδρύματος Λαμπράκη είναι να προτείνει ένα αναβαθμισμένο
πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, το οποίο να δίνει έμφαση στο στοχευμένο
μαθησιακό αποτέλεσμα και το αμφίπλευρο όφελος. Το πρόγραμμα θα αξιοποιεί καλές πρακτικές από
το εξωτερικό – και ιδιαίτερα το διττό σύστημα πρακτικής άσκησης της Γερμανίας-, τις οποίες θα
προσαρμόσει στις ελληνικές συνθήκες και ανάγκες με την ενεργή συμμετοχή φορέων που υλοποιούν
την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία στην Ελλάδα, όπως είναι τα ΕΠΑΛ, τα ΙΕΚ, τα ΤΕΙ, τα ΑΕΙ και οι
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και επιμελητηρίων. Η μαθητεία και η πρακτική άσκηση, όταν
εφαρμόζονται σωστά, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων.
Στη χώρα μας το πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι συγκεχυμένο και πάντως
ξεπερασμένο. Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διαμόρφωση και διατύπωση ενός
σύγχρονου και έγκυρου μοντέλου πρακτικής άσκησης και μαθητείας.
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Αναβάθμιση των μαθησιακών ευκαιριών για μαθητές της περιφέρειας
Μελέτη πλαισίου αναβάθμισης της πρόσβασης των μαθητών του Λαμπρακείου Γυμνασίου Βάμου,
του νομού Χανίων σε πολιτιστικά αγαθά και διατύπωση σχήματος ενίσχυσης των μαθησιακών
ευκαιριών τους σε θέματα αισθητικής αγωγής – πιλοτική εφαρμογή.

Ενίσχυση και αναβάθμιση των διαδικτυακών εφαρμογών και του περιεχομένου του δικτυακού
τόπου www.migrants.gr
Ο διαδικτυακός τόπος www.migrants.gr λειτουργεί από το 2003 με ευθύνη του Ι.Λ. Αναγνωρίζοντας
τη σημασία των στρατηγικών που ενεργοποιεί μια κοινωνία για την ένταξη των μεταναστών, το
www.migrants.gr συμβάλλει στη βελτίωση της μεταναστευτικής πολιτικής και των συνθηκών
υποδοχής και διαβίωσης των μεταναστών στην Ελλάδα, προσφέροντας έγκυρο περιεχόμενο σε
μετανάστες, πρόσφυγες, ερευνητές και σε εκείνους που σχεδιάζουν πολιτικές για τη μετανάστευση.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα αυτό κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση
και αναβάθμιση του περιεχομένου και των λειτουργιών του δικτυακού τόπου, ώστε να ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες ενημέρωσης και έρευνας των ενδιαφερόμενων.
Ενίσχυση της ομαλής μετάβασης των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο απασχολεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο
την επιστημονική κοινότητα, αφού έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τόσο την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
όσο και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Το Ίδρυμα Λαμπράκη σχεδιάζει τη δημιουργία
ψηφιακής εφαρμογής για μαθητές, η οποία τους δραστηριοποιεί στην κατεύθυνση της σύνδεσης των
υφιστάμενων με της επερχόμενες μαθησιακές εμπειρίες.
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