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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Στόχος του Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία
ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης
απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ο από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων
εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να
συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους,
καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής
οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της
χώρας, έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020:
(α)
(β)
(γ)

2.

Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
Περιφέρειες Σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ
Ε.Π.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΜΕ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

Το Ε.Π. αναμένεται να συμβάλλει αμέσως ή εμμέσως στους εθνικούς στόχους που
έχουν τεθεί για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την
εκπαίδευση, στο πλαίσιο της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και συγκεκριμένα στην αύξηση του
ποσοστού της απασχόλησης στο 70%, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που
βρίσκονται σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας/ή και κοινωνικού αποκλεισμού κατά
450.000 άτομα (έμμεση συμβολή), τη μείωση του ποσοστού της πρόωρης
εγκατάλειψης σχολείου στο 9,7% και την αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 32%.
Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς
περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που εντάσσονται στη δεύτερη χρηματοδοτική
προτεραιότητα αναφορικά με την «ανάπτυξη και την αξιοποίηση ικανοτήτων του
ανθρώπινο δυναμικού-ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση» και καλείται να
αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την
ανεργία και τη φτώχεια.
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Κατά το σχεδιασμό του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις που διατυπώνονται στο
επικαιροποιημένο
Μνημόνιο
Συνεννόησης
στις
Συγκεκριμένες
Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Μάιος 2013), σύμφωνα με τις οποίες
κατά την περίοδο 2014-2020 απαιτείται η επιτάχυνση των προσπαθειών, ώστε να
αποτραπεί η μετατροπή της ανεργίας σε μόνιμη, με εστίαση στην ενίσχυση της
ενσωμάτωσης κυρίως των μακροχρόνια ανέργων, των μειονεκτούντων ατόμων,
καθώς και των ατόμων με μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη εισοδήματος, στη
μείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, στη διευκόλυνση της
κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ επαγγελμάτων και τομέων και στην
τόνωση της κοινωνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, κατά την κατάρτιση του Ε.Π.
ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή στοχευμένων
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας για 50.000 ωφελούμενους, την
ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», την υλοποίηση της
πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισόδηματος», με
στόχο την υποστήριξη των ωφελούμενων για την ένταξη ή την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας, καθώς και τον (επανα)σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης.
Παράλληλα, στην εκπόνηση του Ε.Π. λήφθηκε υπόψη το Κείμενο Θέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θέτει τις προκλήσεις
που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, καθώς και τις κύριες προτεραιότητες
χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Επίσης, η στρατηγική του Ε.Π. σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση του
Συμβουλίου της ΕΕ περί της αρχής «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (προσφορά
απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτική
άσκηση σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών εντός περιόδου τεσσάρων
μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη
εκπαίδευση) και ιδίως το «Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη
Νεολαία», το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. αρχικά τον Δεκέμβριο 2013 και εκ νέου
το Μάιο 2014.
Τέλος, η στρατηγική του Ε.Π. βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με το νέο Εθνικό
Αναπτυξιακό Πρότυπο «Ελλάδα 2021», αναφορικά τόσο με τον προσδιορισμό
των τομέων που αναμένεται να έχουν σημαντική συμβολή στην οικονομική
ανάπτυξη, όσο και με τις οριζόντιες πολιτικές (ευελιξία στην αγορά εργασίας,
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής), για την
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, τη
διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας.
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3.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ Ε.Π.

Οι παρεμβάσεις του Ε.Π. αναμένεται να συμβάλλουν στην κάλυψη των ακόλουθων
αναγκών:
1.

Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και
ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού σε όλες
τις Περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με μεγάλα
ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών)

2.

Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με
στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, ιδίως άτομα με χαμηλά τυπικά
προσόντα

3.

Μείωση της ανεργίας των νέων 15 έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός δομών
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην
αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους

4.

Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

5.

Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

6.

Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο πλαίσιο
της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

7.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας

8.

Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

9.

Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο - επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας

10. Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
11. Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο
12. Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
13. Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε
αυτήν
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Π. – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Το Ε.Π. διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι
περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους
(ΘΣ) 8, 9 και 10 του Κανονισμού ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Ειδικότερα:
Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠ 1

Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας

ΑΠ 2

Βελτίωση
Προοπτικών
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΠ 3

Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

ΑΠ 4

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΑΠ 5

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απασχόλησης

και

Ανάπτυξης

Δεξιοτήτων

Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠ 6

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος

ΑΠ 7

Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

ΑΠ 8

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

ΑΠ 9

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Α.Π. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π.
ΑΠ 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ (11 Περιφέρειες)
ΑΠ 11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠ 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Στρατηγική επιλογή του Ε.Π. αποτελεί η εμπροσθοβαρής υλοποίηση των
δράσεων τα πρώτα έτη της νέας προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης, ιδιαίτερα στον τομέα
της απασχόλησης, δεδομένου ότι σε περιόδους κρίσης οι πόροι των διαρθρωτικών
ταμείων αποτελούν την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης. Σε κάθε
περίπτωση, προβλέπεται η κατά το δυνατόν, ευθυγράμμιση του συνόλου των
δράσεων, εμπροσθοβαρών και μη, με τις ανάγκες των αναγνωρισμένων στο ΕΣΠΑ
αναπτυξιακών κλάδων της οικονομίας, με στόχο τη βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων, την υποστήριξη του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας και τη
συμβολή στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της
ΕΕ2020.
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5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

6.1

ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 υποστηρίζει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και
αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, ενώ
παράλληλα περιλαμβάνει
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων
που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας
των πολιτών, στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας
Επενδυτική προτεραιότητα 8.7: Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της
αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, με
καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας
μεταξύ των θεσμικών φορέων και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών
Ειδικός στόχος (i): Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και
της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας
Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
-

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

-

Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ

-

Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ)

-

Ανάπτυξη
και
λειτουργία
Μηχανισμού
για
την
αποτελεσματική
παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής

-

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

-

Αναβάθμιση, επέκταση και λειτουργική ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους
τομείς της απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κοινωνικής
προστασίας

Ειδικός στόχος (iι): Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας
Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
-

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών
εταιρών ή/και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
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6.2

ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

κα ι

Ανάπτυξης

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση
της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη
δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες,
άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 30-44 ετών).
Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της
φτώχειας, μέσω κυρίως της ενίσχυσης ή και ανάπτυξης και προώθησης της
κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μέσω
στοχευμένων παρεμβάσεων / μέτρων στήριξης των δικαιούχων της πιλοτικής
εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την βελτίωση των
προοπτικών / ευκαιριών ένταξης ή/και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Επενδυτική προτεραιότητα 8.1 Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες
θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την
αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων·
Ειδικός στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση
σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών
Ενδεικτικές δράσεις
-

Προγράμματα ΝΘΕ για ανέργους και για ειδικές ομάδες ανέργων

-

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, συνολικού (εμπροσθοβαρής δράση
που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας)

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και
ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ενδεικτικές δράσεις
-

Στοχευμένα Προγράμματα σύνδεσης κατάρτισης - πρακτικής άσκησης και
απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που οδηγούν
σε πιστοποίηση

-

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με
εγγυημένη απασχόληση (εμπροσθοβαρής υλοποίηση).
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Επενδυτική προτεραιότητα 8.4 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους
τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την
εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής
και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

Ειδικός στόχος (i): Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών,
με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας
Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
-

Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής & επαγγελματικής
ζωής 2014-2020 (τμήμα της παρέμβασης έχει εμπροσθοβαρή υλοποίηση)

-

Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις.

Επενδυτική προτεραιότητα 9.1 Ενεργές πολιτικές ένταξης µε στόχο τη
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

Ειδικός στόχος (i): Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην
αγορά εργασίας δικαιούχων της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος
Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο πλαίσιο της
πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω παρεμβάσεων
-

συμβουλευτικής

-

κατάρτισης

-

τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας

Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ειδικός στόχος (i): Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω
ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

της

Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
-

Δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και
προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων (εμπροσθοβαρής υλοποίηση)

-

Ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία των κοινωνικών
επιχειρήσεων μέσω επιχορηγήσεων ή/και με την αξιοποίηση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων
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6.3

ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων
έως 29 ετών

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς
αυξανόμενης ανεργίας των νέων & ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης & στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά
εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) & λαμβάνοντας υπόψη το
Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth
Guarantee).

Επενδυτική προτεραιότητα 8.2 Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων,
ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισηςΠΑΝ

Ειδικός στόχος i: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων NEETS έως 24
ετών
Ενδεικτικές δράσεις
Ο ειδικός στόχος (i) αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του
Σχεδίου Εγγύηση για τη Νεολαία και στις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό.
Ειδικότερα, προβλέπονται:
-

Δράσεις Μαθητείας

-

Δράσεις κατάρτισης

-

Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

-

Δράσεις επιχειρηματικότηταςκαι

-

Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για α) κατάρτιση ή
απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) ή γ) αυτό-απασχόληση

β)

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων 25-29 ετών
Ενδεικτικές δράσεις
-

Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

-

Δράσεις επιχειρηματικότητας και

-

Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας

Επενδυτική προτεραιότητα 8.2 Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων,
ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισηςΕΚΤ

Ειδικός στόχος i: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών
(ΕΚΤ)
Ενδεικτικές δράσεις (μετά την απορρόφηση των πόρων της ΠΑΝ)
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-

6.4

Προγράμματα απασχόλησης για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας
Προγράμματα κατάρτισης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
Προγράμματα για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός
Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που
ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περιφερειών σε Μετάβαση, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο Άξονας 4
περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για
τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και περιλαμβάνονται στους Άξονες
Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους και
ενδεικτικές παρεμβάσεις.
6.5

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός
Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που
ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περισσότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο
Άξονας 5 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν
επιλεγεί για τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και περιλαμβάνονται στους Άξονες
Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους και
ενδεικτικές παρεμβάσεις.
6.6

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας
και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση
της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της υποστήριξης των φοιτητών
και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Η αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης
και η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελούν τις βασικές δράσεις για τη
βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη
των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα
χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης,
η ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από
πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην
αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Επενδυτική προτεραιότητα 10.1 Μείωση και πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής
ποιότητας
προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Ειδικός στόχος i: Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως
σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ (πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου)
Ενδεικτικές δράσεις
-

-

Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής
διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής
εκπαίδευσης
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
Ενδεικτικές δράσεις
-

Νέο Σχολείο - Σχολείο του 21ου αιώνα
Ψηφιακό Σχολείο
Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ
Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων – ΑΔΙΠΔΕ
Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών - προμήθεια και
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Ενδεικτικές δράσεις
-

Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Δράσεις επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για ΑμεΑ.

Ειδικός στόχος iv: Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Ενδεικτικές δράσεις
-

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας
Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Επενδυτική
προτεραιότητα
10.2
Βελτίωση
της
ποιότητας,
της
αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά
για μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος i: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων
από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Ενδεικτικές δράσεις
-

Δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών
Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ / ΑΔΙΠ)

Ειδικός στόχος ii: Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
-

6.7

Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ενίσχυση προγραμμάτων μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας
Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας
της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 εστιάζεται στην ανάπτυξη του συστήματος της διά
βίου μάθησης με στόχο τόσο την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας
εκπαίδευσης όσο και τη διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού
μέσα από την εφαρμογή πλαισίων και συστημάτων αναγνώρισης προσόντων και
διά βίου συμβουλευτικής. Επιπλέον, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και του
επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης, της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας καθώς
και δράσεων διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού
και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων
ικανοτήτων

Ειδικός στόχος i: Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Ενδεικτικές δράσεις
-

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Δήμοι)
Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης
Εκροών
Επέκταση συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού
Εφαρμογή εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών
αξιολόγησης στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου ΣΥΕΠ
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Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς
τους, μεταξύ άλλων μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των
προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης
με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας.

Ειδικός στόχος i: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
Ενδεικτικές δράσεις
-

Ανασχεδιασμός
των
Προγραμμάτων
Μαθητείας
για
150
ειδικότητες/επαγγέλματα
Εκπόνηση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ
και των ΙΕΚ
Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων του
ΕΠΑΛ
Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών
Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ
Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΙΕΚ
Λειτουργία των ΣΕΚ – Ανάπτυξη & εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας σε
όλους τους φοιτούντες σε ΣΕΚ

Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο
Ενδεικτικές δράσεις
-

6.8

Προγράμματα Πρακτικής άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

ΑΠ 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με
την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός
Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που
ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περιφερειών σε Μετάβαση, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο Άξονας 8,
περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για
τον Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ6
«Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και ενίσχυση της
συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας». Συγκεκριμένα
στον 8ο Άξονα Προτεραιότητας, προσεγγίζονται συνολικά και οι τέσσερις (4)
επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ, [10.1,
10.2 , 10.3 και 10.4) για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της
εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με το σύνολο των προτεινόμενων
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παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των τεθέντων
ειδικών στόχων.
6.9

ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με
την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός
Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που
ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περισσότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο
Άξονας 9, περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν
επιλεγεί για τον Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες
Προτεραιότητας ΑΠ6 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και
ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας».
Συγκεκριμένα στον 9ο Άξονα Προτεραιότητας, προσεγγίζονται συνολικά και οι
τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10
του ΕΠ, [10.1, 10.2 , 10.3 και 10.4) για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών
του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με το σύνολο των
προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των
τεθέντων ειδικών στόχων.
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π.
Η συνολική κοινοτική συνδρομή του Ε.Π. ανέρχεται σε 2,1 δις € (πόροι ΕΚΤ
και Youth Employment Initiative -YEI), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 2,7 δις €.

Α.Π

ΤΙΤΛΟΣ Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

%
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

EKT

24.241.680,00

6.060.421,00

30.302.101,00

80,00%

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

EKT

711.265.487,00

177.816.373,00

889.081.860,00

80,00%

EKT

47.262.520,00

11.815.632,00

59.078.152,00

80,00%

3

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΠΑΝ

343.034.058,00

49.685.038,00

392.719.096,00

87,35%

ΣΥΝΟΛΟ

390.296.578,00

61.500.670,00

451.797.248,00

86,39%

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΤ

34.324.135,00

34.324.135,00

68.648.270,00

50,00%

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΤ

11.024.402,00

11.024.402,00

22.048.804,00

50,00%

1.171.152.282,00

290.726.001,00

1.461.878.283,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤ

486.064.634,00

121.516.159,00

607.580.793,00

80,00%

7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤ

362.876.582,00

90.719.146,00

453.595.728,00

80,00%

8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΤ

37.184.848,00

37.184.849,00

74.369.697,00

50,00%

9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΤ

12.063.969,00

12.063.969,00

24.127.938,00

898.190.033,00

261.484.123,00

1.159.674.156,00

ΕΚΤ

33.634.628,00

8.408.658,00

42.043.286,00

80,00%

ΕΚΤ

1.507.824,00

1.507.824,00

3.015.648,00

50,00%

ΕΚΤ

441.771,00

441.772,00

883.543,00

50,00%

35.584.223,00

10.358.254,00

45.942.477,00

2.104.926.538,00

562.568.378,00

2.667.494.916,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
10
11
12

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του ΕΠ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
του ΕΠ -ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.
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50,00%

78,91%

