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1. Δπηηειηθή χλνςε 

Α. Δπηζθφπεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

Γεληθά ηνηρεία γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί 
έλα απφ ηα ζπλνιηθά είθνζη (20) Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα [επηά (7) Σνκεαθά θαη δεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά] 
ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020.  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπηνκεαθφ θαη κνλνηακεηαθφ Πξφγξακκα (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν ΔΚΣ θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ ΠΑΝ) πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ 
αληίθηππνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε κε ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ  ηνπ ΔΚΣ, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο δεθαεηνχο ηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξψπε 2020» γηα κία έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 
απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη ηελ αληίζηνηρε επηθέληξσζε ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή ζηνπο ζηφρνπο 
απηνχο. 

Οη δξάζεηο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 
ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» αλέξρεηαη ζε 2.104.926.538 επξψ  θαη θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ Θεκαηηθψλ 
ηφρσλ 8, 9, 10 ηεο ηερληθήο βνήζεηαο θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ). 

 

Αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 

Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο 
νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 13 αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1 Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα 
ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο 
(γπλαίθεο, καθξνρξφληα άλεξγνη). 

2 Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε. 

3 Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 29 εηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ 
ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

4 πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. 

5 Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

6 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

7 πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ –Αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο 
εθπαίδεπζεο, εθαξκνγή ησλ λέσλ  ηερλνινγηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ηεο ρψξαο. 

8 Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

9 Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

10 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

11 Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
θφζκν. 
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12 Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Σερληθν - επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

13 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ.  

 

ηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη ε κείσζε 
ηεο αλεξγίαο, ε δεκηνπξγία βηψζηκεο απαζρφιεζεο, ε δηακφξθσζε πνηνηηθψλ δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο, ε 
ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 
θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ ην Δ.Π. δηαξζξψλεηαη ζε 4 άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο (πιελ ηεο Σερληθήο 
Βνήζεηαο): 

– Βειηίσζε Πξννπηηθψλ Απαζρφιεζεο θαη Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

– Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ έσο 29 εηψλ 

– Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 
θαη θαηλνηνκίαο. 

– Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο εθηηκάηαη φηη είλαη απφιπηα 
νξζνινγηθή κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ ΔΓΔΣ θαη ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο απηνχ. ινη 
νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εθηφο απφ ηνλ πξψην πεξηιακβάλνπλ επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο απφ έλα κφλν Θεκαηηθφ 
ηφρν, ζηνηρείν πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κία απιή θαη εχιεπηε δνκή. 

ην πιαίζην ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ 8, 9 θαη 10 επηιέγνληαη 9 επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 16 εηδηθνί ζηφρνη. ηηο 
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 
πξνηεξαηνηήησλ είλαη επαξθήο ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ είλαη νξζά δηαηππσκέλε. 

 

πλεθηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σν ζχλνιν ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ, φπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, 
εκθαλίδνπλ πιήξε ζπλάθεηα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα «Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο» ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
2020» θαζψο θαη κε ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία  «Έμππλε Αλάπηπμε» ζην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ Δθπαίδεπζε.  
Ζ κέζε ζπλάθεηα γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» είλαη ηδηαίηεξα 
ηθαλνπνηεηηθή. 

Ζ ζπλάθεηα ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο πζηάζεηο γηα ηε ρψξα (δειαδή ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ) 
είλαη πνιχ πςειή. 

Ο κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο πέληε ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 
πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο είλαη πςειφο. 

Οη πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ. 

Ο κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη 
πνιχ πςειφο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην βαζκφ ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ζηφρσλ. 

Οη νξηδφληηεο αξρέο νη νξηδφληηεο αξρέο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη κε δηάθξηζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ 
εληνπηζκφ  ησλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
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Γηαπηζηψλεηαη πιήξεο ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ, ησλ 
επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

Βαζηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαιχπηνληαη ζην πιαίζην 
άιισλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη: 

– ην ΔΠΑλΔΚ, κε δηάζεζε πφξσλ ζην Θ8 γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ηνκείο αηρκήο 

– ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, κε θαηαλνκή πφξσλ ΔΚΣ ζην Θ8 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
έμππλεο εηδίθεπζεο θαη ζην Θ10 (ΔΣΠΑ) γηα ηελ αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ.   

 

Δθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ο βαζκφο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη πςειφο. Πνιχ πςειφηεξνη βαζκνί 
εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζεκεηψλνληαη ζε επίπεδν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Πξνθχπηεη επίζεο φηη νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπλέξγεηαο. Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 
θαινχληαη λα παίμνπλ νη ζρεηηθέο δξάζεηο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

ην δηαζέζηκν ζρέδην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο 
ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ απηνχ θαη ησλ δξάζεσλ άιισλ πξνγξακκάησλ/κέζσλ. Ζ άπνςε ηνπ ζπκβνχινπ 
αμηνιφγεζεο είλαη φηη ε ΔΤΔΚΣ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη απηφ ην ζπληνληζηηθφ ξφιν κε ηηο αθφινπζεο δχν 
πξνυπνζέζεηο: α) ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηειέρσζήο ηεο θαη β) ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο 
πνπ πινπνηνχληαη εθηφο Δ. εκαληηθφ ξφιν επίζεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ε Τπνεπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 
Πφξσλ θαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεο νπνίαο ν Καλνληζκφο είλαη ππφ δηακφξθσζε.  

Δληνπίδνληαη ζπλέξγεηεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» κε ηα 
εμήο Δ.Π. ηνπ Δ: 

– Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» 

– Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» 

– Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε» 

– Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο» 

– Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

πλέξγεηεο εληνπίδνληαη επίζεο κε άιια πξνγξάκκαηα θαη κέζα εθηφο Δ: 

– Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (Σ.Δ.Β.Α) 

– Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

– Erasmus+ 

– πξφγξακκα «Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα» 

– EURES (γηα ηελ  επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα) 

– Eπξσπατθφ πξφγξακκα πιαίζην γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία “HORIZON 2020”. 

– Πξνγξάκκαηα ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μέζνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2009 – 2014. 

– Πξφγξακκα «Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Καηλνηνκία». 

Δπίζεο, ην Δ.Π. αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ζηε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 
Δλζσκάησζε ησλ ROMA θαη ην πξφγξακκα “HORIZON 2020”.  
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Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί ην απνθιεηζηηθφ κέζν 
ζηελ Διιάδα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (Youth Employment Initiative). 
Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. θαη 
ηνπ Διιεληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο πνπ αθνξά ηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» (Youth Guarantee). 

 

Αμηνιφγεζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ινγηθνχ πιαηζίνπ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

– Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη θαζαξή 

– ιεο νη δηαπηζησζείζεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. 

– Οη εηδηθνί ζηφρνη εληάζζνληαη ζηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη θπζηθά ζηνπο επηιεγέληεο 
ζεκαηηθνχο ζηφρνπο. 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη θαηά θαλφλα ζπλαθείο κε ηνπο ηεζέληεο εηδηθνχο ζηφρνπο. Χζηφζν, ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο είλαη ζηελ νπζία δείθηεο εθξνψλ θαη φρη δείθηεο απνηειέζκαηνο.  

– Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ 
ζηφρσλ. Χζηφζν, κία εθ ησλ πζηέξσλ (ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο) αμηνιφγεζε παξφκνησλ δξάζεσλ, νη 
νπνίεο πινπνηήζεθαλ (πινπνηνχληαη) ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζα θαζηζηνχζε ηελ εθηίκεζε απηή 
πεξηζζφηεξν αζθαιή. ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη είλαη ήδε ζε εμέιημε νη απνηηκήζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ 
Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο θαη Δπηηαγήο Δηζφδνπ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ κπνξεί 
λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα. 

– Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ είλαη θαηά θαλφλα θαηάιιεινη θαη κεηξήζηκνη. 

Ο θπξίαξρνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ απφθηεζε ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνπο σθεινχκελνπο 
ή ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο απφ απηνχο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία (ή θαη 
αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο) ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο. ε επίπεδν Δ απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» θαη δεπηεξεπφλησο ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ησλ ΠΔΠ.  

 

Οξηδφληηεο Αξρέο 

Οη νξηδφληηεο αξρέο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π., ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ελζσκαηψλεηαη δξάζε γηα: 

– ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ηελ ηζφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ βίν θαη ηελ εθαξκνγή 
ζρεδίσλ ηζφηεηαο  

– ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη κία απφ ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζα 
δνζεί έκθαζε ηελ πεξίνδν 2014-2020 

ελψ αθφκε ε δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ηνπ θχινπ ιακβάλεηαη ππφςε, σο φθεηιε θαη ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππήξμε δηαβνχιεπζε κε θνξείο ηζφηεηαο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
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Β. Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε θπξίσο σο πξνο ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπ. Ο 
χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ εθάξκνζε ηε κεζνδνινγία 
SMART ψζηε λα δηαηππψζεη κηα πξψηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ: 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο θαηά γεληθή νκνινγία εθθξάδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπιιάβνπλ ηε κεηξήζηκε δηάζηαζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο - λα δηεπθνιπλζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ θαη αλ κηα αιιαγή έιαβε ρψξα ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε.  

– Οη δείθηεο εθξνψλ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο θαη παξεκβάζεηο θαη είλαη θαηάιιεινη, ζπλαθείο θαη κεηξήζηκνη. 

– Σν Πξφγξακκα εκθαλίδεη επαξθή αξηζκφ δεηθηψλ, θαη ην ζχζηεκά ηνπο (απνηειέζκαηα θαη εθξνέο) εθηηκάηαη σο 
ζπλεθηηθφ. Δθηηκάηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαιχπηνληαη απφ εηδηθνχο 
δείθηεο, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο νη θνηλνί δείθηεο απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΚΣ. 
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ γηα ηελ ΠΑΝ 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο αθνινπζνχλ γεληθά ηε ινγηθή 1:1 κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκψληαη φηη είλαη θαηάιιεινη θαζψο αληαλαθινχλ ηηο 
παξεκβάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα  αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιηηηθή 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο θξίλεηαη φηη είλαη αξθεηά ζαθείο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαληηθφηεξε επηδησθφκελε 
αιιαγή ηνπ  ΔΠ δειαδή κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ κε αξθεηή αθξίβεηα ηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξνπλ νη 
επηδησθφκελεο παξεκβάζεηο. 

– Δθηηκάηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ δεηθηψλ δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί ππεξβνιηθά απφ αθξαίεο ηηκέο νπφηε θαη 
επηβεβαηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπο ελψ θξίζεθε φηη δελ ππάξρεη δείθηεο γηα ην νπνίν  νη ηηκέο δελ 
πνζνηηθνπνηνχληαη κέζσ επίζεκσλ πεγψλ ή κέζσ εξεπλψλ. ρεηηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, νη πεγέο απφ 
ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα θξίλνληαη επαξθείο, αιιά κε επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηηο αλαθνξέο γηα 
δηεμαγσγή εξεπλψλ, σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλψλ,  
πξνηείλεηαη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ. 

– Οη δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ δελ είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνη. 

– ην βαζκφ νξηζηηθνπνίεζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ κηθξέο βειηηψζεηο κπνξνχλ λα 
γίλνπλ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο. 

 

Γ. Αμηνιφγεζε ηεο πλέπεηαο ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Καηαλνκψλ 

Δθηηκάηαη φηη θαη΄ αξρήλ ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π.  θαη ησλ Θεκαηηθψλ 
ηφρσλ είλαη νξζνινγηθή ιακβαλνκέλσλ ππφςε α) ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηφζν ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο  θαη β) 
ηεο εκβέιεηαο ηεο ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθήο ησλ δχν ηνκέσλ. Χζηφζν, αζθαιήο εθηίκεζε γηα ηε ζπλέπεηα ησλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ θαηαλνκψλ ζα είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζεί εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
ηφζν ζε επίπεδν δεηθηψλ εθξνψλ φζν θαη ζε επίπεδν δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. 

Έλα πξφβιεκα, ην νπνίν θαζίζηαηαη εκθαλέο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, είλαη νη 
πεξηνξηζκέλνη πφξνη (ζπγθξηηηθά κε ηηο αλάγθεο) πνπ  δηαηίζεηαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. χκθσλα κε ηελ 
ππάξρνπζα θαηαλνκή ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή θαη Νφηην Αηγαίν) δηαηίζεηαη ην 17,57% 
ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Π., πνζνζηφ πνιχ κηθξφ αλ ιεθζεί ππφςε ε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο δπλάκεη 
σθεινχκελσλ ζηελ Αηηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη αχμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ  γηα ηελ 
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Αηηηθή πνζνχ (κε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ) ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ θαλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ. 

 

Γ. πκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020 
ιφγσ ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηεο θχζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

– Δπελδχζεηο ζε Δ&Α (% ηνπ ΑΔΠ) 

– Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (ειηθίεο 20-64) 

– Πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (%) 

– Οινθιήξσζε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (%) 

– Μείσζε αξηζκνχ αηφκσλ ζε θαηάζηαζε ή ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή απνθιεηζκνχ 

O ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε κία πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Δ.Π. 
ζηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο ζε επφκελε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π. φηαλ ζα είλαη δηαζέζηκε ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ. 
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2. Executive Summary 

A. Summary of the Operational Program “Human Resources Development, Education 
and Lifelong Learning” Strategy 

General comments on the Operational Program 

The Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” is among the twenty 
(20) Operational Programs [seven (7) Sectoral and thirteen (13) Regional] of the Partnership Agreement 2014-2020. 

It is a multidisciplinary and single-funded program (co-funded by the ESF and the YEI) aiming at achieving the 
maximum impact on growth and employment enhancement through the efficient use of ESF resources, in 
accordance to the objectives of the EU Strategy "Europe 2020" for Smart, Sustainable and Inclusive Growth and the 
corresponding focus and dedication of the EU Cohesion Policy towards these goals.  

The interventions of the OP "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" cover all Regions of 
the country.  

The European Union support for the Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong 
Learning" amounts to 2,104,926,538 Euros distributed between the Thematic Objectives 8, 9, 10, the Youth 
Employment Initiative (IYE ) and Technical Assistance. 

 

Developmental Needs  

The analysis of the current situation in the fields of employment, education and lifelong learning led to the 
identification of 13 developmental needs, to follow:  

1. Immediate, short-term measures to tackle unemployment and boost employment for the entire 
workforce with emphasis on specific target groups facing high rates of unemployment (women, long 
term unemployed). 

2. Development of knowledge and skills for the unemployed through vocational training programs leading 
to certification.  

3. Reduction of youth unemployment, aged up to 29 years, by the facilitation of labor market access and 
enhancement of their skills.  

4. Reconciliation of work and family life.  

5. Modernization and further strengthening of labor market institutions.  

6. Strengthening social cohesion and social inclusion of vulnerable target groups.  

7. Continuation and support of systemic reforms- Upgrading all actors in education, implementation of new 
technologies and quality assurance at all levels of the educational system.  

8. Combat of early school leaving.  

9. Promotion of the timely completion of studies in higher education.  

10. Amplification of research and innovation - Empowerment the human research potential.  

11. Strengthening the links between higher education, labor market and the business world.  

12. Upgrade and interconnect Technical - Vocational Education and Vocational Training to the labor 
market.  

13. Upgrade the system of lifelong learning and increase participation in it. 
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Objectives and Priorities  

The main objective of the OP "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" is the reduction of 
unemployment, the creation of sustainable employment, the development of quality educational opportunities, the 
enhancement of the linkage between education and training to the labor market, the strengthening of social cohesion 
and the support of the development of the Greek economy and society.  

In order for the main objective to be achieved, the OP has been organised into four Priority Axes (excluding technical 
assistance):  

– Improvement of Employment Prospects and Development of Human Resources Competences and Skills 

– Facilitation of access to Youth Employment, for young people aged to 29 years  

– Improvement of the quality and effectiveness of the education system and strengthening of research and 
innovation.  

– Development of lifelong learning and improvement of the link between education and labor market 

The structure of the Operational Program on Priority Axes is estimated to be rational and in accordance to the 
directions of the ESIF regulations and its monitoring needs. All priority axes, but the first, include a single Thematic 
Objective, an entry resulting in a simple and understandable structure.  

In the TO8, TO9 and TO10 nine Investment Priorities are selected in relation to 16 Specific Objectives. In most 
cases, the justification for the selection is adequate, whereas the majority of the specific objectives are worded 
clearly, addressing specific needs. 

 

Assessment of internal and external coherence of the Program 

The internal consistency of the Operational Program degree is high. A still higher degree of internal consistency is 
assessed at Priority Axes level. The specific Objectives of the Program present high synergies. The latter indicates 
the critical role that the related interventions have to play in achieving the objectives of the Operational Program. 

In the Operational Program Draft (26/7/2014) there is no reference to specific coordination mechanisms with other 
programs and instruments.   EYSEKT - ESF Actions Coordination and Monitoring Authority is considered as able to 
play this coordinating role with the following two conditions: a) completion of staffing and b) training of personnel 
regarding actions to be implemented outside the Partnership Agreement. Additionally, another significant task has to 
be satisfied by the sub-Committee on Human Resources and the OP Monitoring Committee to be appointed. 

Identified synergies of the OP "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" with the following 
OP of the Partnership Agreement are listed:  

– Operational Program on "Competitiveness, Entrepreneurship, Innovation"  

– Operational Program on “Reforming the Public Sector” 

– Program for the "Rural Development"  

– Operational Program on "Fisheries and Sea"  

– Regional Operational Programs  

Synergies are also identified with other programs and Funds outside the PA:  

– Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)  

– European Globalization Adjustment Fund (EGF)  
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– Erasmus +  

– Program on "Rights, Equality and Citizenship"  

– Asylum and Migration Fund  

– EURES (for job mobility)  

– EU Framework Program for Research and Innovation "HORIZON 2020".  

– Financial instrument programs of the European Economic Area (EEA) 2009-2014.  

– Program on "Employment and Social Innovation".  

Moreover, the OP is expected to contribute to Smart Specialization strategies, the National Strategy for Integration of 
ROMA and the Program "HORIZON 2020".  

The OP "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" is the exclusive agent in Greece for the 
implementation for the Youth Employment Initiative. It appears to be a close connection between the activities of the 
related Priority Axis of the OP and the Greek Action Plan on 'Youth Guarantee'. 

 

Evaluation of the Operational Program Intervention Logic 

The applied matrix for the logical framework resulted in the following main conclusions:  

– All identified needs are covered by respective specific objectives.  

– The specific objectives are included in the selected investment priorities and certainly in the selected thematic 
objectives.  

– Result indicators are generally consistent with the stated specific objectives. However, in some cases some 
result indicators are practically output indicators.  

– The actions proposed are estimated to lead to the achievement of the respective specific objectives. However, 
one post (or on –going) evaluation should contribute to a more secure justification 

–  The proposed output indicators are generally appropriate and measurable.  

The dominant external factor affecting the beneficiaries to apply for a job or to protect their current employment 
position is the actual economic situation, in particular the creation (or increase) of jobs in existing businesses and the 
creation of new positions through new businesses. In terms of the PA, the latter it is closely linked to the success of 
the objectives of the Operational Program "Competitiveness, Entrepreneurship, Innovation" and secondarily to the 
respective objectives of ROP s(Regional Operational Programs).   

 

Horizontal principles 

The horizontal principles of gender equality, equal opportunities and non-discrimination have been taken into account 
sufficiently in all phases of the design of the OP that is in the analysis of the existing situation, in the identification of 
the developmental needs and while setting Specific Objectives.  

It should also be noted that the Operational Program embodies different actions for: 

–  the reconciliation of work and family life, equality in employment and implementation of equality plans 

–  the development and operation of the mechanism for an effective monitoring and implementation of social 
inclusion, in the 2014-2020 period 

whereas the gender perspective is considered, as it ought to, in the monitoring of the Operational Program.  
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Finally, it should be mentioned that consultation with equality bodies in the preparation stage of the OP was 
performed. 

 

B. Assessment of the indicator system and the monitoring and evaluation system  

The indicator system at the 24th/6/2014 was being processed mainly on its quantification. The ex ante evaluation 
applied the SMART methodology in order to make an initial assessment on the suitability of the proposed indicators 
both results and output:  

– Result indicators are aligned with most important results deriving from Investment Priorities of the Program. They 
mean to capture their measurable dimension - to facilitate the evaluation on whether progress has been made 
towards achieving the specific objectives and whether a change occurs in the desired direction.  

– Output indicators relate to interventions and operations of the OP being specific, appropriate and measurable. 

– The program displays a sufficient number of indicators, and their system (outcomes and outputs) is estimated as 
coherent. It is also estimated that all aspects are covered by specific indicators, being also defined, while 
common output and results indicators derive from ESF Regulation. The set of indicators for YEI are also 
included.   

– Result indicators generally follow the logic of 1:1 to the specific objectives.  

– Result indicators are considered as appropriate, reflecting the operations and objectives of the priorities as well 
as Program‟s Strategy. Additionally, it is estimated that they are explicit, in relation to the pursued change of the 
OP. They configure adequately the expected change from the interventions.   

– The majority of indicators cannot overly be influenced by external factors and risks so their robustness is 
confirmed. The evaluation considers that, there is no indicator risking not being able to be quantified through 
official statistical sources or through surveys. Concerning data collection, the presented sources are found to be 
sufficient and reliable as to the objectivity of their results. However, for the case surveys, it is suggested that a 
provision should be taken in order to assure the reliability, control and objectivity of the conducted assessment. 

– The output and outcome indicators are not yet quantified.  

– Small improvements can be made to certain specific indicators to the extent of finalization and quantification of 
the indicator system. 

 

C. Assessment of OP Financial Distributions‟ Consistency 

The evaluation considers that the allocation of resources among the OP Priority Axes, and its related Thematic 
Objectives, is rational taking into account: 

– the nature, acuteness and importance of the challenges facing both employment and education and lifelong 
learning sectors  

– the scope of the proposed Strategy for the sectors.  

However, a safe estimation for the consistency of the financial allocation will be drawn, once upon Specific 
Objectives and Interventions are quantified and output and results indicators are finalized.  

A severe problem occurs, regardless the above mentioned data‟s availability that is available resources related to the 
important needs for Attica Region. According to the existing distribution, in more developed regions (Attica and 
Southern Aegean), the allocation is set to 17, 57%, admittedly a very small percentage given the concentration and 
the needs of population, and therefore the very large potential of beneficiaries in Attica. For this reason, it is 
suggested that the distribution should be reviewed, in parallel with the examination of new ways to increase the 
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available amount for Attica (e.g. reallocation of resources among Operational Programs) and in accordance to the 
constraints of the funding framework and regulations of the ESIFs.  

 

D. Contribution to the 'Europe 2020' Objectives 

The Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" 2014-2020 due to the 
target setting and the nature of its interventions will partly contribute to achieve the objectives of the 'Europe 2020'.  

– Investments in R & D (research and development (% of GDP)  

– Employment rate (ages 20-64)  

– Early school leaving (%)  

– Completion of tertiary education (%)  

– Reduce the number of people suffering or at risk of poverty or exclusion  

The ex ante evaluation will be able to carry out a quantitative assessment of the OP contribution, regarding the above 
objectives, in the next designing phase of the OP when there is availability on the quantification of its objectives 
according to specific interventions. 
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3. πλνπηηθή Δπηζθφπεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ 2014-2020» 

1.1  Γεληθή παξνπζίαζε 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί 
έλα απφ ηα ζπλνιηθά είθνζη (20) Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα [επηά (7) Σνκεαθά θαη δεθαηξία (13) Πεξηθεξεηαθά] 
ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020.  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπηνκεαθφ θαη κνλνηακεηαθφ Πξφγξακκα (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν ΔΚΣ θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ ΠΑΝ) πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ 
αληίθηππνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε κε ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ  ηνπ ΔΚΣ, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο δεθαεηνχο ηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξψπε 2020» γηα κία έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 
απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη ηελ αληίζηνηρε επηθέληξσζε ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή ζηνπο ζηφρνπο 
απηνχο. 

Οη δξάζεηο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 
ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, έηζη φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ (ΚΚΛ) 
ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020:  

– Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο (Αηηηθή , Νφηην Αηγαίν). 
– Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε (Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Ηφληα  Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν, 

Κξήηε). 
– Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή 

Διιάδα). 

Ζ ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» αλέξρεηαη ζε 2.104.926.538 επξψ  θαη θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ Θεκαηηθψλ 
ηφρσλ 8, 9 , 10 ηεο ηερληθήο βνήζεηαο θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) σο εμήο: 
 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηεο ελίζρπζεο ηεο Έλσζεο αλά Θεκαηηθφ ηφρν. 

Θεκαηηθφο ηφρνο Δλίζρπζεο ηεο Έλσζεο (επξψ) 

8. Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε 
ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

939.635.252 

9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 
θαη θάζε δηάθξηζεο 

60.000.000 

10. Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

898.190.032 

Πφξνη Σερληθήο Βνήζεηαο 35.584.224 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) 171.517.029 

χλνιν 2.104.926.538 
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1.2  Βαζηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 

ην θείκελν ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020 πεξηέρεηαη 
εθηελήο αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ρξήζε θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή 
πξνθχπηεη φηη ην Δ.Π. θαιείηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο λα θαιχςνπλ 
άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο βαζηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο/ δηα 
βίνπ κάζεζεο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. ηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θσδηθνπνηεκέλα ηα θχξηα ζεκεία ηεο αλάιπζεο απηήο. 

Οη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ε εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ, ε βειηίσζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δεκηνπξγία ελφο πην αληαγσληζηηθνχ 
παξαγσγηθνχ ηνκέα θαη ε πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αθνξνχλ ζε:  

– κεηαηξνπή ηνπ «παζεηηθνχ» επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε ελεξγεηηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο   

– λνκνζέηεζε λέσλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ειηθηαθά λέσλ εξγαδνκέλσλ (<24 
εηψλ) θαη αλήιηθσλ  εξγαδνκέλσλ  κε ζπκβάζεηο καζεηείαο θαη ακνηβήο ηνπο κε κηζζνχο θπκαηλφκελνπο κεηαμχ 
70% - 84% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ 

– επηδφηεζε (απφ ηνλ ΟΑΔΓ) ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

– θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο κε παξεκβάζεηο, φπσο ε ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ θνππνληνχ σο 
απνδεκίσζεο γηα ηα επαγγέικαηα ζηα νπνία ε αδήισηε εξγαζία είλαη εθηεηακέλε, ηε κείσζε ηεο 
γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

Έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ φπσο ε επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή 
αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 
πξσηνβνπιίεο απινπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ην ζρεδηαζκφ 
κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θ.α. 

ζνλ αθνξά ηελ Απαζρφιεζε, παξαηεξείηαη: 

– ζπξξίθλσζε απηήο 

– εθξεθηηθή άλνδνο ηεο αλεξγίαο, ηδίσο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

– κεηαβνιή ηεο δηάξζξσζεο αλά επάγγεικα ππέξ ησλ πεξηζζφηεξν εηδηθεπκέλσλ 

– ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα 

– αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ρσξίο πξνζσπηθφ.  

– αχμεζε  ζεζκνχ ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ηδίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

– έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο (ην νπνίν πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ε 
δξάζε ΑΡΣΔΜΗ 

Ζ εθξεθηηθή άλνδνο ηεο αλεξγίαο, ηδίσο ηεο ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη φζσλ βξίζθνληαη 
ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επηβάιιεη ηε ιήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ πιήξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ην πιαίζην απηφ έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αθνχ παξαηεξείηαη πςειφηεξν πνζνζηφ 
αλεξγίαο ζε φζνπο δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν θαη φζνπο έρνπλ ηειεηψζεη κεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ, ελψ ηα 
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ρακειφηεξα πνζνζηά  ζε φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ θαζψο θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο λένπο (15 έσο 29 εηψλ ) ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε κείσζε ηεο αλεξγίαο, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. ηφρνο ησλ κέηξσλ ππνζηήξημεο ησλ λέσλ γηα 
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ / δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 
παξνρή κηαο «πνηνηηθήο» πξνζθνξάο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο πξνο ηνπο λένπο πξνθεηκέλνπ λα 
βειηησζεί ε πξφζβαζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα κεησζνχλ ή λα απαιεηθζνχλ νη πηζαλφηεηεο θηλδχλνπ 
θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο. 

Αλαγθαηφηεηα απνηειεί επίζεο ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ θαη ζηνρεπφκελσλ 
δξάζεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο απηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο ηνπο θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ βαξχλνληαη κε επζχλεο θξνληίδαο εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία. 

Ο εθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο. Πξνο ηνχην απαηηείηαη: 

– νινθιήξσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
ΟΑΔΓ 

– παξεκβάζεηο «ζπζηεκηθνχ» ραξαθηήξα 

– ελδπλάκσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

– Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

– αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο ησλ Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο 

– πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

– ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ θνξέσλ Κνηλσλίαο ησλ 
Πνιηηψλ 

Αδήξηηε αλάγθε απνηειεί επίζεο ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ 
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

– Μείσζε δεκνζίσλ δαπαλψλ 

– Μείσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

– Γχζθνιε κεηάβαζε απφ ζρνιείν ζε εξγαζία 

– Αδχλακνη δεζκνί εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο θαη αγνξά εξγαζίαο 

– Υακειή ζπκκεηνρή ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

– Μεηαξξπζκίζεηο κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα: ην λέν ζρνιείν 

– Πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ νξηαθά κεγαιχηεξα ηνπ 10% ην 2013. 

– Μεγάιε πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο απφ επάισηεο νκάδεο (ΑΜΔΑ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παηδηά Ρνκά, θησρηέο 
νηθνγέλεηεο ή κεηνλνηηθέ νκάδεο πιεζπζκνχ, λένη κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

– Αλάγθε ελίζρπζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 
ηνπο 
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– Τςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθφ δπλακηθφ 

– Υακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο κε ρακειφηεξα απηά πνπ αθνξνχλ άηνκα, ηα 
νπνία απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα θαη εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 
θνηλσληθέο παξνρέο 

 

Ζ πξναλαθεξφκελε αλάιπζε νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 13 αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 
ζηε ζπλέρεηα. Οη απηέο αλάγθεο απνηεινχλ ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεπψο βαζηθή 
εηζξνή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δ.Π.. φπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ηεο εθ 
ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο θαηαγξάθνληαη αξηζκεκέλεο ζηε 
ζπλέρεηα ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνξά ζε απηέο. 

1 Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν 
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο (γπλαίθεο, 
καθξνρξφληα άλεξγνη). 

2 Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε. 

3 Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 29 εηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε 
ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

4 πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. 

5 Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

6 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

7 πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ –Αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο, 
εθαξκνγή ησλ λέσλ  ηερλνινγηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  
ηεο ρψξαο. 

8 Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

9 Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

10 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

11 Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

12 Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Σερληθν - επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

13 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ.  

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ 

Δθηηκάηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ είλαη νξζφο. Χζηφζν πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην εχξνο θαη ηελ 
έληαζε θάζε κίαο αλάγθεο ζα κπνξνχζε λα είραλ δνζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είηε 
πεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία (π.ρ. γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2014) 
είηε αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ (φπσο π.ρ. «ζηελ νινθιήξσζε 
ηεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ»). 

 

Δπηθαηξφηεηα ηεο αλάιπζεο SWOT 

ην πιαίζην ηεο 1εο εγθπθιίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 εθπνλήζεθε αλάιπζε SWOT θαη 
γηα ηηο δχν κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Απαζρφιεζε θαη Δθπαίδεπζε. Ζ αλάιπζε απηή 
απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.  
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PLANET A.E. 20 
  

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε SWOT 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΥΟ 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΠΔΙΛΔ-ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

Πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη 
ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

– Αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) ηνπ 
ΟΑΔΓ, γηα ζχδεπμε ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 
εξγαζίαο. 

– Γηαρεηξηζηηθφ πιαίζην, γηα ηελ πινπνίεζε 
ελεξγεηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο «επηηαγψλ θαηάξηηζεο» 
(voucher). 

– Ηζρπξφ θαη αμηνπνηήζηκν δίθηπν δνκψλ 
πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε (ΚΠΑ)  

– Καζηέξσζε –ζπζηεκαηνπνίεζε ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηα βίνπ 
κάζεζεο- Νφκνο 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

– Δλεξγνπνίεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 
δηαζχλδεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
θαη ηεο Καηάξηηζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο (Ν. 
3191/2003)  

– Αμηφινγν απφζεκα εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ  

– Οινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ζηε ΔΚ (θνξείο, εθπαηδεπηέο, 
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα, 
γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο)  

– Δλεξγνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ 
πεξηγξακκάησλ (Άξζξν 3, ηνπ Νφκνπ γηα ηε Γηα 
Βίνπ Μάζεζε) 

– Τςειφ πνζνζηφ καθξνρξφληα αλέξγσλ.  

– Αδήισηε εξγαζία.  

– Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.  

– Υακειή θηλεηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ.  

– Μεησκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηηθψλ 
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ιφγσ αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ 
θιίκαηνο θαη αδπλακίαο ηήξεζεο πξνυπνζέζεσλ εθ 
κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ.  

– Διιηπήο θνπιηνχξα θαη φρη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 
Απαζρφιεζεο (ΓΤΑ) θαη θνξείο πνπ δχλαηαη λα 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο.  

– Με ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο 
πξνζφλησλ.  

– Γηαθαηλφκελε ιφγσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ΔΠΑ 
αδπλακία ζπλέρηζεο ρξεκαηνδφηεζεο παξεκβάζεσλ 
ΔΚΣ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο Πεξηθέξεηαο ζηφρνπ 2 
(ηεξεά Διιάδα, Νφηηνη Αηγαίν) παξά ηα εληεηλφκελα 
θαηλφκελα αλεξγίαο ζε απηέο.  

– Απνπζία νινθιεξσκέλνπ κεραληζκνχ 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηάζεσλ ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο.  

– Με νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ζπλερηδφκελεο 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ρσξίο επαξθή 
ζηφρεπζε.  

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ 
ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα 
κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη 
θαη νη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ  

– Υακειή γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ . 

– Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην 
πεδίν ηεο νηθνλνκίαο (απειεπζέξσζε 
«θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ).  

– Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ δεκνζίνπ θαη πξννπηηθέο 
απαζρφιεζεο πνπ απνξξένπλ.  

– αθέο θαη νξηνζεηεκέλν πιαίζην 
θαηεπζχλζεσλ θαη πνιηηηθψλ ζε 
επίπεδν Δ.Δ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
απαζρφιεζεο.  

– Αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
σο ελαιιαθηηθή πξννπηηθή 
απαζρφιεζεο.  

– Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη πξνψζεζε ηεο 
ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη 
θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

– πλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη εληεηλφκελε 
αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

– Δληεηλφκελνη θίλδπλνη παχζεο δξαζηεξηφηεηαο 
επηρεηξήζεσλ θαη απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο 
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

– Γεσγξαθηθέο θαη θιαδηθέο κεηψζεηο ηεο 
απαζρφιεζεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο 
παξέκβαζεο.  

– Με έγθαηξε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο.  

– Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαζχλδεζεο ηεο 
εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

– πλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 
κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγία 
ζπιάθσλ αλεξγίαο.  

– Γεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο - γήξαλζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ – 
παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη trafficking, 
θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη εκθάληζε λέσλ 
νκάδσλ ρξεζηψλ, θνηλσληθέο αληηδξάζεηο- κε 
απνδνρή «δηαθνξεηηθνχ» απφ ηελ θνηλσλία.  

Πξνψζεζε ηεο 
Κνηλσληθήο Έληαμεο 
θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο θηψρεηαο 

– Δλεξγνπνίεζε Θεζκνχ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

– Γεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (Ν. 
4019/2011).  

– Γεκηνπξγία ηζρπξψλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ 
ζρεκάησλ κε ηε κνξθή Αλαπηπμηαθψλ 

– Κίλδπλνο θηψρηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ . 

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ 
ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα 
κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη 
θαη νη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.  

– Έιιεηςε πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζηελ παξνρή 

– Γεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Ν. 4019/2011).  

– Δλεξγνπνίεζε θνηλσληθψλ 
αληαλαθιαζηηθψλ θαη αλάπηπμε δνκψλ - 
θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο 

– Γηαπηζησκέλε απμαλφκελε έληαζε (πνζνηηθά 
θαη πνηνηηθά) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο ζε 
δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

– Δλίζρπζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.  

– Γεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο - γήξαλζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ – 
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PLANET A.E. 21 
  

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΥΟ 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΠΔΙΛΔ-ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

πκπξάμεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή 
έληαμε   επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

– Αλάπηπμε επέιηθηνπ θαη δηαθαλνχο ζπζηήκαηνο 
παξνρήο ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο 
ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην 
ελαξκφληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ζε ζρέζε κε ην Γ 
ΚΠ –Καιέο πξννπηηθέο κεηάβαζεο ζε βηψζηκν 
ζχζηεκα.  

– Δθηελέο δίθηπν δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

– πζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε ζρεδίαζε θαη 
πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ λα δηέπνληαη απφ ηηο 
Αξρέο ηεο EQUAL  

– Ηζρπξά άηππα θνηλσληθά δίθηπα (φπσο ε 
νηθνγέλεηα) πνπ ακβιχλνπλ ην θίλδπλν ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ . 

– Δθαξκνγή πηινηηθψλ παξεκβάζεσλ 
απντδξπκαηηζκνχ θαη απηφλνκεο δηαβίσζεο 
ΑκεΑ  

– Δλεξγνπνίεζε πξφηππσλ – θαηλνηφκσλ 
ζρεκάησλ θνηλσληθννηθνλνκηθήο έληαμεο ςπρηθά 
αζζελψλ (ΚΟΗΠΔ.).  

ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 
ζπγθεθξηκέλσλ εππαζψλ νκάδσλ  

– Διιηπήο εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο 
ππεξεζηψλ.  

– Έιιεηςε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
δεκφζησλ θαη εζεινληηθψλ θνξέσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο – Γεκηνπξγία 
πξνυπνζέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν γηα θξίζηκα θνηλσληθά ζέκαηα.  

– Αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
σο ελαιιαθηηθή πξννπηηθή 
απαζρφιεζεο.  

– Αλάπηπμε ησλ  θαηάιιεισλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

– Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη πξνψζεζε ηεο 
ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη 
θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

– Αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 
πηινηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε δηεχξπλζε 
ησλ παξεκβάζεσλ απντδξπκαηηζκνχ 
θαη απηφλνκεο δηαβίσζεο ησλ ΑκεΑ. 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη trafficking, 
θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη εκθάληζε λέσλ 
νκάδσλ ρξεζηψλ, θνηλσληθέο αληηδξάζεηο- κε 
απνδνρή «δηαθνξεηηθνχ» απφ ηελ θνηλσλία.  

– Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο 
ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην 
ελαξκφληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο.  

Πξφιεςε θαη κείσζε 
ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ 
ζρνιείνπ  θαη 
πξνψζεζε ηεο 
ηζφηηκεο πξφζβαζεο 
ζε θαιήο πνηφηεηαο 
πξνζρνιηθή, 
πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε· 

 

– Γηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο ζηα θξαηηθά ζρνιεία 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. 

– Τςειφ πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κε ππνρξεσηηθή), 
ην νπνίν ζπλερίδεη απμαλφκελν. 

– Καζηέξσζε Θεζκνχ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε 
Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 
Αλαζεψξεζε ζεζκνχ  ησλ Πεηξακαηηθψλ 
ρνιείσλ. 

– Θέζπηζε ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Δηδηθήο 
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ δεκφζηαο 
εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

– Υακειέο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζπλερηδφκελε πίεζε γηα 
πεξαηηέξσ κείσζή ηνπο.  

– Υακειφ επίπεδν βαζηθψλ δεμηνηήησλ (φπσο απηή 
κεηξηέηαη απφ PISA). 

– Τςειά πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ζηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο 
νκάδεο πιεζπζκνχ) αιιά κε ηάζε κείσζεο θαη 
ζχγθιηζεο κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-27. 

– Υακειή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 
αιιά κε απμεηηθή ηάζε ιφγσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο 
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν απφ ην 2007 
θαη κεηά. 

– Αξρηθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ 
απηναμηνιφγεζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Πεξηνξηζκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 
ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε κηθξφ 
πνζνζηφ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ζε αλαληηζηνηρία 

– Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ,  ηδηαίηεξα κεηά 
απφ ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηελ 
εηζαγσγή ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ εληαίνπ αλακνξθσκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

– Γηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο 
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

– Ζ ρξήζε ΣΠΔ ζηα ζρνιεία 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
πξφζβαζεο ζην Internet κε ηελ 
νινθιήξσζε θαη επέθηαζε ησλ 
δξάζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ. 

– Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο 
θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο.  

– Αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ 
ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη κε 
δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε 

– Γεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
ζπξξίθλσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

– Γεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη πηέζεηο γηα 
κείσζε ησλ δεκνζίσλ  δαπαλψλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε. 

– Πεξηνξηζκέλνη πφξνη ησλ Γήκσλ γηα θάιπςε 
αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

– Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο 
ηνπ ζρνιείνπ θπξίσο απφ καζεηέο επάισησλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

– Όπαξμε θαηλφκελσλ  αχμεζεο ζρνιηθήο βίαο, 
πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ. 

 

 

 

 



Eθ ησλ πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε (ex ante evaluation) ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 - 2020 

ΔΚΘΔΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

PLANET A.E. 22 
  

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΥΟ 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΠΔΙΛΔ-ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 

–  Αλεπάξθεηα ησλ δνκψλ θαη παξνρψλ γηα ηελ Δηδηθή 
Αγσγή. 

– Καζπζηέξεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

εθπαίδεπζε. 

– Δπηκφξθσζε ζπλφινπ Δθπαηδεπηηθψλ 
κε έκθαζε ζηα λέα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηελ 
παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 
ζρνιηθή ηάμε, ηηο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή 
θνηλφηεηα, θ.ά. 

– Δπέθηαζε ηνπ Θεζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ 
κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 
Πξφγξακκα. 

 

Βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο, ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο 
θαη ηνπ αλνηθηνχ 
ραξαθηήξα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο θαη ηεο 
ηζνδχλακεο κε απηήλ 
εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ 
ηε βειηίσζε ησλ 
επηπέδσλ ζπκκεηνρήο 
θαη νινθιήξσζεο. 

– Γηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο ζηα θξαηηθά 
Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

– Τςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ αλψηαηε 
εθπαίδεπζε. Τςειά πνζνζηά απνθνίησλ ζε 
καζεκαηηθέο, ζεηηθέο θαη επηζηήκεο ηερλνινγίαο. 

– Θεζκφο Αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η. 

– Αξρηθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηνλ Ν4009/2001 
γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Τζηέξεζε ζε εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππνδνκψλ θνηηεηηθήο 
κέξηκλαο. 

– Αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 
εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΑ. 

– Δλίζρπζε ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 
(θνηηεηηθέο εζηίεο, ζίηηζε θνηηεηψλ, 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε). 

– Άλνηγκα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε 
δήηεζε απφ θνηηεηέο εμσηεξηθνχ. 

– Γεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη πηέζεηο γηα 
κείσζε ησλ δεκνζίσλ  δαπαλψλ γηα ηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Μείσζε ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ, εηδηθά ζε 
ζρνιέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν 
δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο ζηέγαζεο, ζίηηζεο, κεηαθίλεζεο). 

– Μείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο κε δίδαθηξα. 

– Υακειέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία. 
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Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε SWOT, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη απηή εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξε. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ex ante Αμηνιφγεζεο, εθηηκάηαη φηη ηφζν ηα δπλαηά θαη 
αδχλαηα ζεκεία ζρεηίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε κεξίδα επξεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηηο 
Αλαπηπμηαθέο Αλάγθεο φπσο απηέο αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη ζην ρέδην Πξνγξάκκαηνο, ελψ θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα επίζεο απνξξένπλ απφ ηα επξήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
ζρεηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

Παξφια απηά ζεκεηψλεηαη ε εμειηθηηθή εμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε έηζη ψζηε, θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα 
γίλεη ε ηεξάξρεζε ησλ Αλαπηπμηαθψλ Αλαγθψλ. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαη κεηά ηελ εθ λένπ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πξνζηέζεθαλ ζην Πξφγξακκα 
ηέζζεξηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο δελ γηλφηαλ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ αλάιπζε SWOT. Οη 
αλάγθεο απηέο θξίλνληαη επίθαηξεο. 

 

Πίλαθαο 3. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο Αλαπηπμηαθήο αλάγθεο κε επξήκαηα αλάιπζεο SWOT 

Αλαπηπμηαθή Αλάγθε ρεηηδφκελν Δχξεκα SWOT 

1. Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη 
ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην 
ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε 
κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο (γπλαίθεο, 
καθξνρξφληα άλεξγνη). 

– πλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη εληεηλφκελε αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

– Τςειφ πνζνζηφ καθξνρξφληα αλέξγσλ.  

– Αδήισηε εξγαζία.  

– Δληεηλφκελνη θίλδπλνη παχζεο δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη απψιεηαο ζέζεσλ 
εξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

– Γεσγξαθηθέο θαη θιαδηθέο κεηψζεηο ηεο απαζρφιεζεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο.  

– Με έγθαηξε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο.  

– Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

– Μεησκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ιφγσ 
αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη αδπλακίαο ηήξεζεο πξνυπνζέζεσλ εθ κέξνπο ησλ 
δηθαηνχρσλ.  

– Υακειή γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε γηα κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη θαη νη εηδηθέο 
νκάδεο πιεζπζκνχ.  

– Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο 
ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ελαξκφληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο. 

– Διιηπήο εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.  

2. Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
ησλ αλέξγσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ 
νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε. 

– Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.  

– Με ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ.  

– Με νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ρσξίο 
επαξθή ζηφρεπζε.  

3. Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 29 
εηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ 
ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε 
ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε γηα κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη θαη νη εηδηθέο 
νκάδεο πιεζπζκνχ 

Δελ ππήξρε ζρεηηθή αλαθνξά ζην πςειό πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ ην νπνίν πθίζηαηαη 

4. πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο δσήο. 

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε γηα κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη θαη νη εηδηθέο 
νκάδεο πιεζπζκνχ.  

5. Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ 
ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο 

– Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε γηα κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη γπλαίθεο, νη λένη θαη νη εηδηθέο 
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Αλαπηπμηαθή Αλάγθε ρεηηδφκελν Δχξεκα SWOT 

εξγαζίαο. νκάδεο πιεζπζκνχ  

– Διιηπήο θνπιηνχξα θαη φρη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε Γεκφζηεο 
Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο (ΓΤΑ) θαη θνξείο πνπ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε 
ηεο απαζρφιεζεο.  

– Απνπζία νινθιεξσκέλνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηάζεσλ ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο.  

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ 
ηνπ πιεζπζκνχ 

– Κίλδπλνο θηψρηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ . 

– Γηαπηζησκέλε απμαλφκελε έληαζε (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο 
ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

– Έιιεηςε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη εζεινληηθψλ θνξέσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

– Υακειή θηλεηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  

– Έιιεηςε πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο θαη 
ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ εππαζψλ νκάδσλ. 

7. πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ –
Αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο 
εθπαίδεπζεο, εθαξκνγή ησλ λέσλ  
ηερλνινγηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ηεο ρψξαο. 

– Αξρηθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηνλ 
Ν4009/2001 γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Αξρηθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ 
απηναμηνιφγεζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Υακειφ επίπεδν βαζηθψλ δεμηνηήησλ (φπσο απηή κεηξηέηαη απφ PISA). 

– Υακειέο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 
ζπλερηδφκελε πίεζε γηα πεξαηηέξσ κείσζή ηνπο.  

– Αλεπάξθεηα ησλ δνκψλ θαη παξνρψλ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή. 

– Καζπζηέξεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.
  

– Τζηέξεζε ζε εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

8. Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

– Τςειά πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ηδηαίηεξα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ) αιιά κε ηάζε κείσζεο θαη ζχγθιηζεο κε ηνλ κέζν φξν 
ηεο ΔΔ-27. 

– Υακειή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά κε απμεηηθή ηάζε ιφγσ ηεο 
ζεζκνζέηεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν απφ ην 2007 θαη κεηά. 

– Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θπξίσο απφ καζεηέο 
επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

9. Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο 
ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε.  

– Μείσζε ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ, εηδηθά ζε ζρνιέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν 
δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηέγαζεο, ζίηηζεο, κεηαθίλεζεο). 

– Μείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε δίδαθηξα. 

– Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππνδνκψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο.  

10. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

– Αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΑ. 

Δελ ππήξρε άιιε ζρεηηθή αλαθνξά 

11. Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 
εξγαζίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Δελ ππήξρε ζρεηηθή αλαθνξά 

12. Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ Σερληθν - επαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο.  

– Πεξηνξηζκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηερληθν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε κηθξφ 
πνζνζηφ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ζε αλαληηζηνηρία κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 

13. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ 
κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
απηήλ.  

Δελ ππήξρε ζρεηηθή αλαθνξά 
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1.3 Σηόρνη θαη πξνηεξαηόηεηεο 

1.3. 1 Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ ζηφρν ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

Ο θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη ε 
κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε δεκηνπξγία βηώζηκεο απαζρόιεζεο, ε δηακόξθσζε πνηνηηθώλ δπλαηνηήησλ 
εθπαίδεπζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ελίζρπζε 
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Ο θεληξηθφο ζηφρνο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πεδίσλ παξέκβαζεο ηνπ Δ.Π. θαη επνκέλσο είλαη ρξεζηηθφο φζνλ 
αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμήο ηνπ. Μεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη παξαζέηεη ηα πεδία παξέκβαζεο ρσξίο λα 
ηα ζπλζέηεη ζε έλαλ εληαίν ζηφρν πνπ ζα νινθιεξψλεη ηηο επηκέξνπο ζηνρεχζεηο θαη ζα βνεζά ζηε δηαηχπσζε ελφο 
ζπλνιηθνχ νξάκαηνο. 

 

1.3.2 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, Θεκαηηθνί ηφρνη θαη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ θεληξηθνχ ζηφρνπ ην ΔΠ δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθνχο Άμνλεο 
Πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη αληηζηνηρνχληαη κε ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο 8, 9 θαη 10 ησλ ΔΓΔΣ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα. ηνλ ίδην πίλαθα παξνπζηάδνληαη  θαη νη επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αλά Θεκαηηθφ 
ηφρν. 
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Πίλαθαο 4. Θεκαηηθνί Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη αληίζηνηρνη Θεκαηηθνί ηφρνη ησλ ΔΓΔΣ. 

 

Θεκαηηθνί Άμνλεο 
Πξνηεξαηφηεηαο 

Θεκαηηθνί ηφρνη ησλ 
ΔΓΔΣ 

Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 

1. Βειηίσζε 
Πξννπηηθψλ 
Απαζρφιεζεο θαη 
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ  
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

8. Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 
απαζρφιεζεο πςειήο 
πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε 
ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

8.1 Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε γηα αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο 
θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί 
καθξφλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθψλ 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

8.4 Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 
κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ 
εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηελ ζπκθηιίσζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 
ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία 

8.7 Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ  εξγαδνκέλσλ 

9. Πξνψζεζε ηεο 
θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηψρεηαο 

9.5 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

2. Γηεπθφιπλζε ηεο 
Πξφζβαζεο ζηελ 
Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ 
έσο 29 εηψλ 

8. Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 
απαζρφιεζεο πςειήο 
πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε 
ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

8.2 Βηψζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ, εηδηθφηεξα γηα 
απηνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ λέσλ απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο 
θνηλφηεηεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο «εγγχεζεο γηα ηε 
λενιαία» 

3. Βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη 
ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 
θαη θαηλνηνκίαο. 

10. Δπέλδπζε ζηελ 
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
γηα ηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

10.1 Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 
ζρνιείνπ θαη πξναγσγή ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο 
πνηφηεηαο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ ηππηθήο, άηππεο, 
κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε 

10.2 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 
πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηζνδχλακε κε απηήλ εθπαίδεπζε, 
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ θνίηεζεο θαη επηηπρίαο, εηδηθά 
γηα κεηνλεθηνχληα άηνκα 

4. Αλάπηπμε ηεο Γηά 
Βίνπ Μάζεζεο θαη 
βειηίσζε ηεο 
ζπλάθεηαο κεηαμχ 
εθπαίδεπζεο θαη 
αγνξάο εξγαζίαο 

10. Δπέλδπζε ζηελ 
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
γηα ηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

10.3 Βειηίσζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε γηα φιεο 
ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή κνξθή, ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη ηελ πξνψζεζε επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, 
κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 
αλαγλψξηζεο ησλ απνθηψκελσλ ηθαλνηήησλ 

10.4 «Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο 
απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηε εξγαζία θαη ηεο βειηίσζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηφηεηάο  ηνπο, 
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Θεκαηηθνί Άμνλεο 
Πξνηεξαηφηεηαο 

Θεκαηηθνί ηφρνη ησλ 
ΔΓΔΣ 

Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 

κεηαμχ άιισλ κέζσ κεραληζκψλ πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ζε 
δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ 
θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε ηελ 
εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηηηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο θαη 
καζεηείαο» 

εκεηψλεηαη φηη ν δεχηεξνο (2νο) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ 
λέσλ έσο 29 εηψλ», απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη εηδηθφηεξα 
απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, θαη ζηε βηψζηκε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο κέζσ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηκέξνπο νκάδαο ζηφρνπ ησλ λέσλ, 
ήηνη 15 έσο 24 εηψλ θαη 25 έσο θαη 29 εηψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ  ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε 
ησλ Νέσλ (Youth Employment Initiative) θαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο 
Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία (Youth Guarantee Implementation Plan). 

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο εθηηκάηαη φηη είλαη απφιπηα 
νξζνινγηθή κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ ΔΓΔΣ θαη ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο απηνχ. ινη 
νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εθηφο απφ ηνλ πξψην πεξηιακβάλνπλ επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο απφ έλα κφλν Θεκαηηθφ 
ηφρν, ζηνηρείν πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κία απιή θαη εχιεπηε δνκή. 

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα αηηηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 
πξνηεξαηνηήησλ 

ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο φζνλ αθνξά 
ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ.  
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Πίλαθαο 5. Δπάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

 

Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθφο 
ζηφρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα Αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο 

Θεκαηηθφο ηφρνο 8: 

«Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 
θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο 
θαη ππνζηήξημεο ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ» 

8.1 Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε γηα αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο θαη 
νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξφληα 
αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξφλ απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη 
ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ· 

ΔΠΑΡΚΖ  

Τθίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 
αλεξγίαο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζή ηεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνπο καθξνρξφληα 
αλέξγνπο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξφλ απφ 
ηελ αγνξά εξγαζίαο. Τθίζηαηαη επίζεο ηθαλνπνηεηηθή 
ηεθκεξίσζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε αλάιεςεο 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

8.2 Βηψζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ, εηδηθφηεξα γηα απηνχο πνπ 
βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

ΔΠΑΡΚΖ 

Τθίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 
αλεξγίαο ησλ λέσλ, ηεο αλάγθεο έληαμεο ησλ NEETs ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο 

8.4 Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ 
φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ζηαδηνδξνκίαο, ηελ ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη 
ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία 

Ζ αηηηνιφγεζε επαλαιακβάλεη νπζηαζηηθά ηνλ ηίηιν ηεο 
επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο. Θα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε 
επηινγή κε πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία . Τπφ ην πξίζκα απηφ 
πνζνηηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία αμηνινγήζεσλ απφ αληίζηνηρεο 
παξεκβάζεηο ηεο πθηζηάκελεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 
ίζσο ήηαλ ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ 
ηελ εμεηδίθεπζε 

8.7 Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ  εξγαδνκέλσλ 

ΔΠΑΡΚΖ  

Ζ παξάζεζε πην ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ηελ 
ηεθκεξίσζε ηεο εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε 
ζηνηρείσλ αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξεκβάζεσλ ζα 
θαζηζηνχζε πην ηζρπξή ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο 

Θεκαηηθφο ηφρνο 9: 
«Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο 
Φηψρεηαο» 

9.5 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

ηελ αηηηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 
πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηνπ «Σξίηνπ Σνκέα 
ηεο Οηθνλνκίαο» ζηελ Διιάδα έλαληη ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., 
ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο 
πνπ ζα είρε ε αλάπηπμε απηή  

Θεκαηηθφο ηφρνο 10: 10.1Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
πξναγσγή ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθή, 

ΔΠΑΡΚΖ 
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Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθφο 
ζηφρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα Αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο 

«Δπέλδπζε ζηελ 
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
γηα ηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ 
κάζεζε» 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δπλαηνηήησλ ηππηθήο, άηππεο, κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο είλαη επαξθήο θαη θαιά 
ηεθκεξησκέλε σο πξνο ην ζθέινο ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ 
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη σο πξνο ην ζθέινο 
ηεο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Πξνηείλεηαη, εληνχηνηο, γηα ην δεχηεξν ζθέινο λα δηεξεπλεζεί 
ε δπλαηφηεηα παξάζεζεο απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο 
δξάζεσλ ηεο πθηζηάκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο.   

10.2 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο 
ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηζνδχλακε κε απηήλ εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 
ησλ επηπέδσλ θνίηεζεο θαη επηηπρίαο, εηδηθά γηα κεηνλεθηνχληα άηνκα 

ΔΠΑΡΚΖ 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί αλ ε «Αχμεζε ζε 32% ησλ 
αηφκσλ 30-34 εηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε» ζα πξνέιζεη κφλν απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 
Δ.Π. ή ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο 
πξνζπάζεηαο, ζην πιαίζην θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 
θαζνξηζηεί 

10.3 Βειηίσζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο 
νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή κνξθή, ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, 
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ πξνψζεζε 
επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απνθηψκελσλ ηθαλνηήησλ 

ΔΠΑΡΚΖ 

Τθίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ην ζέκα ηεο 
πξφζβαζεο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζην ζέκα ηεο 
αλαγλψξηζεο ησλ απνθηψκελσλ ηθαλνηήησλ.   

Πξνηείλεηαη, εληνχηνηο, γηα ην δεχηεξν ζθέινο λα δηεξεπλεζεί 
ε δπλαηφηεηα παξάζεζεο απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο 
δξάζεσλ ηεο πθηζηάκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ.   

10.4 «Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε 
ζηε εξγαζία θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
θαη ηεο πνηφηεηάο  ηνπο, κεηαμχ άιισλ κέζσ κεραληζκψλ πξφβιεςεο ησλ 
αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ 
θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε ηελ εξγαζία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηηηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο θαη καζεηείαο». 

 

ΔΠΑΡΚΖ 

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο είλαη επαξθήο θαη ηεθκεξησκέλε. 

Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην δηαρσξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε καζεηεία ζην πιαίζην θαη ηεο ΔΠ 10.2 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 
επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη επαξθήο θαη ηεθκεξησκέλε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ ηα αίηηα είλαη ηα εμήο: 

– Ζ κε παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάγθε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. Τπφ ην πξίζκα απηφ ηελ πξνηεηλφκελε κεηέπεηηα εμεηδίθεπζε ζα ηε 
δηεπθφιπλε ηδηαίηεξα ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε δξάζεσλ ή/θαη ε ρξήζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ πθίζηαληαη. Ζ 
ηεθκεξίσζε ζα κπνξνχζε εμίζνπ λα αθνξά θαη ζηελ αμηνπνίεζε δξάζεσλ κε ζεκαληηθφ αληίθηππν (δπλαηφ ζεκείν) θαη φρη απνθιεηζηηθά ζε θάιπςε 
αλάγθεο (αδχλαην ζεκείν). 

– Ζ έιιεηςε δηεπθξίληζεο γηα ην αλ νη αλαθεξφκελνη εζληθνί ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ  απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. ή ζα είλαη απνηέιεζκα 
κηαο ζπλνιηθφηεξεο πξνζπάζεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ελδερφκελεο ζπλέξγεηεο κε εζληθέο πνιηηηθέο αιιά θαη Πεξηθεξεηαθέο 
πνιηηηθέο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε πνζνηηθή ηεθκεξίσζε θάλεη ρξήζε αμηφπηζησλ πεγψλ παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα δηεπθφιπλε εληνχηνηο ε 
παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ αλαθνξάο ζε Παξάξηεκα ηνπ ρεδίνπ. 
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1.3.3 Δηδηθνί ηφρνη 

Πίλαθαο 6 Δηδηθνί ζηφρνη Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα 

 

Δπελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο 

Δηδηθνί ζηφρνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα 

 

8.1 8.1.i. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 
ηδίσο  ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ρσξίο εξγαδφκελν 

8.1 8.1.ii. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε ηνκείο αηρκήο 

8.4 8.4.i. Δλίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ 

8.4 8.4.ii. Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

8.7 8.7.i.  Δλδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο θνξέσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 
πνιηηψλ 

9.5 9.5.i. Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

8.2 8.2.i. Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ έσο 29  εηψλ 

10.1 10.1.i. Μείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά ΠΔ 

10.1.ii:  Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο  α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

10.1.iii. Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

10.1.iv. Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ 4-6 ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

10.2 10.2.i. Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ θαη 
αηφκσλ απφ ΔΚΟ θαη ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

10.2.ii. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ 

10.2.iii. Αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ Ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 
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Δπελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο 

Δηδηθνί ζηφρνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα 

 

10.3 10.3.i. Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ (16-66+ εηψλ), κε 
πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ θαη δηαζχλδεζε ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο 

10.4 10.4.i. Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αχμεζε ησλ καζεηψλ / ζπνπδαζηψλ / 
απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

  

 

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ είλαη νξζά δηαηππσκέλε, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο: 

– O εηδηθφο ζηφρνο 9.5.i. «Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ» δείρλεη πεξηζζφηεξν ην είδνο ηεο παξέκβαζεο παξά 
ηα απνηειέζκαηα ζην νπνίν νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε 
αλαδηαηχπσζή ηνπ κε αλαθνξά ζην νηθνζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαζψο απφ ηε δηαθήξπμε 
ηνπ ηξαζβνχξγνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ 2014 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο, θξίζεθαλ ζεκαληηθέο αιιεινζπκπιεξνχκελεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ 
κεραληζκψλ φζν θαη πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.     

– O εηδηθφο ζηφρνο 10.1.ii «Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ» απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ζηφρνπο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα επαλαδηαηππσζεί ή λα ρσξηζηεί ζε δχν 
επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε θξίλεηαη φηη ζα πξέπεη επίζεο λα απνηππσζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπληζησζψλ. ηε δεχηεξε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ ελδείθλπηαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ελφο Δ.Π. (εθηφο αλ είλαη απαξαίηεην) γηαηί απμάλεη 
ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

– Γηα ηνλ εηδηθφ ζηφρν 10.4.i. «Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αχμεζε ησλ καζεηψλ / ζπνπδαζηψλ 
/ απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο» ηζρχεη ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε.   

– Γηα ηνλ εηδηθφ ζηφρν 10.2.ii. «Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ» ηζρχεη ε ηειεπηαία 
παξαηήξεζε εθηφο αλ ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο  ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ. 
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2 Δλφηεηα 1: Αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

2.1 Σπλεθηηθόηεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

2.1.1. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ  πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

Ζ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 έρεη σο ζηφρν λα βγεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ηζρπξφηεξε απφ ηελ θξίζε θαη λα 
κεηαηξαπεί ζε µηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία µε πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, 
παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ζ Δπξψπε 2020 πξνηάζζεη ηξεηο αιιεινεληζρπφµελεο πξνηεξαηφηεηεο:  

– Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία.  

– Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην 
αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.  

– Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: µηα νηθνλνκία µε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα επηηπγράλεη  

– θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή.  

ην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 έρνπλ ζεζπηζηεί νη αθφινπζνη πξσηαξρηθνί ζηφρνη γηα ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε κε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο 2020:  

– 75% ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 20-64 εηψλ πξέπεη λα έρεη απαζρφιεζε.  

– 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ πξέπεη λα επελδχεηαη ζε E&A.  

– Οη ζηφρνη ηνπ «20/20/20» σο πξνο ην θιίκα/ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αχμεζεο ζε 30% ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ).  

– Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 
10% θαη ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ λέσλ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

– Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 20 εθαηνκκχξηα.  

Οη ζηφρνη αληαλαθινχλ ηηο ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο ηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, 
αιιά ην πεδίν ηνπο είλαη επξχηεξν: γηα ηελ επίηεπμή ηνπο ζα απαηηεζεί κεγάιν θάζκα δξάζεσλ ζε εζληθφ, ελσζηαθφ 
θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο θαηαιχηεο 
γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζε θάζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα: 

– «Έλσζε θαηλνηνκίαο», γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαίζην θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα 
ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θαηλνηφκεο ηδέεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

– «Νενιαία ζε θίλεζε», γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

– «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε», γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 
δηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ άληιεζε νθειψλ απφ µηα ςεθηαθή εληαία αγνξά γηα λνηθνθπξηά θαη 
επηρεηξήζεηο.  

– «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο», γηα ηελ απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, 
ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ 
ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.  



Eθ ησλ πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε (ex ante evaluation) ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 - 2020 

ΔΚΘΔΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

PLANET A.E. 34 
  

– «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο βηνκεραληθήο 
βάζεο, ηθαλήο λα αζθεί αληαγσληζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

– «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο», γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηελ 
παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο µέζσ ηεο δηα βίνπ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ µε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη µέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

– «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο», γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη 
εδαθηθήο ζπλνρήο, νχησο ψζηε λα εμαπισζνχλ επξέσο ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα 
άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα απνθηήζνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνχο 
δηαβίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία.  

Οη επηά απηέο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ δέζκεπζε ηφζν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη γηα ηα 
θξάηε µέιε. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ (βιέπε Δλφηεηα 
1.2) κε ηηο ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Οη 
πξναλαθεξζείζεο επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο αληηζηνηρνχληαη ζηνλ πίλαθα σο εμήο: 

– «Έμππλε αλάπηπμε» 

 Καηλνηνκία 

 Δθπαίδεπζε 

 Φεθηαθή Κνηλσλία 

– «Βηψζηκε αλάπηπμε» 

 Κιίκα, ελέξγεηα θαη θηλεηηθφηεηα 

 Αληαγσληζηηθφηεηα 

– «Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο» 

 Απαζρφιεζε θαη δεμηφηεηεο 

 Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη εκβιεκαηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα απφ 1 έσο 3 φπνπ ην 1 δειψλεη ηε ρακειή ή κεδεληθή ζπλάθεηα, ην 2 ηε 
κέζε ζπλάθεηα θαη ην 3 δειψλεη ηελ πςειή ή πιήξε ζπλάθεηα. 
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Πίλαθαο 7. Μήηξα ζπλάθεηαο αλαγθψλ κε ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

Αλάγθεο «Έμππλε αλάπηπμε» «Βηψζηκε αλάπηπμε» «Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο» χλνιν χλνιν 
/κέγηζην 
ζχλνιν = 
χλνιν/21 

Καηλνηνκία Δθπαίδεπζε Φεθηαθή 
θνηλσλία 

Κιίκα, ελέξγεηα θαη 
θηλεηηθφηεηα 

 

Αληαγσληζηηθφηεηα Απαζρφιεζε θαη 
δεμηφηεηεο 

Καηαπνιέ-
κεζε ηεο 
θηψρεηαο 

Αλάγθε 1 1 2 1 1 1 3 3 12 0,57 

Αλάγθε 2 2 3 2 1 2 3 3 17 0,80 

Αλάγθε 3 1 2 1 1 1 3 3 12 0,57 

Αλάγθε 4 1 1 1 1 1 3 3 11 0,52 

Αλάγθε 5 1 1 1 1 1 3 3 11 0,52 

Αλάγθε 6 1 2 1 1 1 2 3 11 0,52 

Αλάγθε 7 2 3 2 1 1 3 3 15 0,71 

Αλάγθε 8 1 3 1 1 1 3 3 13 0,61 

Αλάγθε 9 2 3 2 2 2 3 2 16 0,76 

Αλάγθε 10 3 3 2 2 2 3 2 16 0,76 

Αλάγθε 11 3 3 3 2 2 3 2 18 0,85 

Αλάγθε 12 3 3 3 2 2 3 2 18 0,85 

Αλάγθε 13 2 3 2 1 1 3 3 15 0,71 

χλνιν 23 32 22 17 18 38 35 185 0,68 

χλνιν /κέγηζην 
ζχλνιν = χλνιν/39 

0,59 0,82 0,56 0,44 0,46 0.97 0,90 0,68  
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Σν ζχλνιν ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ, φπσο απηέο  έρνπλ απνηππσζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, 
εκθαλίδνπλ πιήξε ζπλάθεηα κε  ηελ πξνηεξαηφηεηα «Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο» ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
2020» θαζψο θαη κε ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία  πνπ αθνξά ηελ Δθπαίδεπζε.  

Ζ κέζε ζπλάθεηα γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεξαηνηήησλ  αλέξρεηαη ζε 0,68%, πνζνζηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 
ηθαλνπνηεηηθφ. Μεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηε «ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020» εκθαλίδνπλ νη αλάγθεο «Δλδπλάκσζε ησλ 
δεζκψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν» θαη «Αλαβάζκηζε θαη 
δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Σερληθν - επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε 
ηελ αγνξά εξγαζίαο» αθνινπζνχκελεο απφ ηηο αλάγθεο «Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, κέζσ 
πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε» θαη «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε απηήλ». 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αλάγθεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 
επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 
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2.1.2 Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ  πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε  ηηο πζηάζεηο γηα ηε ρψξα 

Ζ κφλε χζηαζε γηα ηε ρψξα είλαη ε ηήξεζε ηνπ «Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο 
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο» (11 Μαΐνπ 2013).  

ην Μλεκφλην αλαθέξνληαη ζπζηάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί 
ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε». ηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη κία αληηζηνίρηζε ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ κε ηηο πξνζδηνξηζζείζεο 
αλάγθεο. 

Πίλαθαο 8. Αληηζηνίρηζε ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ κε ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο 

 

πζηάζεηο Μλεκνλίνπ ρεηηθέο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο  

Ζ θπβέξλεζε πινπνηεί ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
εθπαίδεπζεο 

7. πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ –Αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ 
ηεο εθπαίδεπζεο, εθαξκνγή ησλ λέσλ  ηερλνινγηψλ θαη 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ηεο ρψξαο 

Ζ Κπβέξλεζε επηηαρχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνηξέςεη ε 
αλεξγία λα γίλεη κφληκε θαη λα κεηξηάζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο αλεξγίαο, 
εζηηάδνληαο: ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ καθξνρξφληα 
αλέξγσλ, ησλ λέσλ θαη ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, ζηελ κείσζε ησλ αλαληηζηνηρηψλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
κεηαμχ επαγγεικάησλ θαη ηνκέσλ 

1. Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο 
απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε κεγάια 
πνζνζηά αλεξγίαο (γπλαίθεο, καθξνρξφληα άλεξγνη). 

2. Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, 
κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε. 

3. Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 29 εηψλ, κε ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ 
ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Ζ Κπβέξλεζε επηηαρχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνηξέςεη ε 
αλεξγία λα γίλεη κφληκε θαη λα κεηξηάζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο αλεξγίαο, 
εζηηάδνληαο: … ζηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ κε 
πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ, ζηε ζηφρεπζε ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ 
ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο θαη κε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ζηήξημε ηνπ 
εηζνδήκαηνο 

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ζπλερή ζηήξημε 
ζηηο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα 
ρέδην Γξάζεο κέρξη ην Μάην ηνπ 2013, εζηηάδνληαο: 

ηε ζηήξημε αληηζηνίρηζεο  εξγαζίαο κεηαμχ αλέξγσλ θαη ελ δπλάκεη 
εξγνδνηψλ θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ κέζσ ηεο 
αλακφξθσζεο ηνπ ΟΑΔΓ, κεηαμχ άιισλ, κε ηε δεκηνπξγία ελφο 
επξέσο θάζκαηνο ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα παξάζρνπλ πνηνηηθή 
εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππεξεζίεο απαζρφιεζεο. 

5. Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 
ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ζπλερή ζηήξημε 
ζηηο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα 
ρέδην Γξάζεο κέρξη ην Μάην ηνπ 2013, εζηηάδνληαο: 

ε επηινγέο γηα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 
ππάξρνληνο θάζκαηνο θαη ηεο ππάξρνπζαο πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ καζεηείαο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο 
ζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο εξγνδφηεο. 

12. Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
Σερληθν - επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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πζηάζεηο Μλεκνλίνπ ρεηηθέο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ζπλερή ζηήξημε 
ζηηο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα 
ρέδην Γξάζεο κέρξη ην Μάην ηνπ 2013, εζηηάδνληαο: 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, π.ρ. ζε ζρέζε κε ηελ 
παηδηθή θξνληίδα θαη ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ. 

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

Ζ Κπβέξλεζε μεθηλάεη λα εθαξκφδεη έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην δξάζεο 
πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο θαηά ηεο 
αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. ηνλ ππξήλα ησλ αιιαγψλ 
απηψλ αλακέλεηαη λα είλαη ε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ εληνπηζκνχ ησλ πην 
ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

5. Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 
ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη ε ζπλάθεηα ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο πζηάζεηο γηα ηε 
ρψξα (δειαδή ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ) είλαη πνιχ πςειή. 

 
 
2.1.3 Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ  πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε  ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ  πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-
2020 δεκηνπξγείηαη κήηξα ζπλάθεηαο, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ 
απηψλ κε ηηο πέληε ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ. Οη ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη νη 
εμήο: 

ΥΠ1.  Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), κεηάβαζε 
ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ΥΠ2.  Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

ΥΠ3.  Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ. 

ΥΠ4. Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

ΥΠ5.  Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 
ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα απφ 1 έσο 3 φπνπ ην 1 δειψλεη ηε ρακειή ή κεδεληθή ζπλάθεηα, ην 2 ηε κέζε ζπλάθεηα 
θαη ην 3 δειψλεη ηελ πςειή ή πιήξε ζπλάθεηα. 
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Πίλαθαο 9. Μήηξα ζπλάθεηαο αλαγθψλ κε ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-2020 

 

Αλάγθεο ΥΠ1 ΥΠ2 ΥΠ3 ΥΠ4 ΥΠ5 χλνιν χλνιν /κέγηζην 
ζχλνιν = 
χλνιν/15 

Αλάγθε 1 2 3 1 1 1 8 0,53 

Αλάγθε 2 2 3 2 2 1 10 0,67 

Αλάγθε 3 2 3 1 1 1 8 0,53 

Αλάγθε 4 1 3 1 1 2 8 0,53 

Αλάγθε 5 2 3 1 1 2 8 0,53 

Αλάγθε 6 1 3 1 1 1 7 0,47 

Αλάγθε 7 2 3 2 1 2 10 0,67 

Αλάγθε 8 1 3 1 1 1 7 0,47 

Αλάγθε 9 2 3 2 1 2 10 0,67 

Αλάγθε 10 3 3 2 1 1 10 0,67 

Αλάγθε 11 3 3 2 1 2 11 0,73 

Αλάγθε 12 3 3 2 1 2 11 0,73 

Αλάγθε 13 2 3 1 1 2 9 0,60 

χλνιν 26 39 19 14 20 117 0,60 

χλνιν /κέγηζην 
ζχλνιν = 

χλνιν/39 

0,67 1,00 0,49 0,36 0,51 0,60  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηηο πέληε ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ είλαη πςειφο (0,60%). Τςειφηεξν 
βαζκφ ζπλάθεηαο εκθαλίδνπλ νη αλάγθεο «Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 
εξγαζίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν» θαη «Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Σερληθν - 
επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο» (ζπλνιηθφο βαζκφο 
0,73%) αθνινπζνχκελεο απφ ηέζζεξηο αλάγθεο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ βαζκφ 67%. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο εκθαλίδνπλ πιήξε ζπλάθεηα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή 
πξνηεξαηφηεηα 2 «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή 
ελζσκάησζε». 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο παξαηίζεηαη ε κήηξα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο.  
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Πίλαθαο 10. Μήηξα ζπλάθεηαο Δηδηθψλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-2020 
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8.1.i. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 34 63% 

8.1.ii. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 35 65% 

8.4.i. 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 32 59% 

8.4.ii. 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 27 50% 

8.7.i. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 33 61% 

9.5.i. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 32 59% 

8.2.i. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 37 69% 

10.1.i. 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 44% 

10.1.ii 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 44% 
10.1.iii

. 
1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25 46% 

10.1.iv
. 

1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 43% 

10.2.i. 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25 46% 

10.2.ii. 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 34 63% 
10.2.iii

. 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 31 57% 

10.3.i. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 31 57% 

10.4.i. 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 52% 

                   av 55% 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κήηξαο ζπλάθεηαο, επηβεβαηψλεηαη ε πςειφο βαζκφο ζπλάθεηαο πνπ εκθαλίδεη ην 
Πξφγξακκα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 2 «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – 
ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε». Δληνχηνηο, ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα, κε ρακειφηεξν φκσο δείθηε, εκθαλίδεηαη θαη 
κε ηελ ΥΠ1 θαη ΥΠ5. Ζ πξψηε αθνξά θπξίσο ηελ ππνζηήξημε κε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηελ αλαπηπμηαθή 
πξνζπάζεηα ηεο Υψξαο. Ζ δεχηεξε θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπζηεκηθέο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ 
ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Οη δχν κήηξεο ζπλάθεηαο εκθαλίδνπλ ζπγθξίζηκα ζπλνιηθά πνζνζηά. Ζ κηθξή απφθιηζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
ζηε δεχηεξε ν βαζκφο αλάιπζεο είλαη κεγαιχηεξνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αληηζηνίρεζε είλαη πεξηζζφηεξν 
ζηνρεπκέλε. 
 
 
 
2.1.4 Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα 
Μεηαξξπζκίζεσλ 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) 2014 πξνβιέπεη ζεηξά παξεκβάζεσλ/κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 
αθφινπζα πεδία: 

– Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

– Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ 

– Δμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

– Γεκφζηεο πξνκήζεηεο 

– Τινπνίεζε ΔΠΑ 2007-2013 ζρεδηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

– Δθπαίδεπζε (επίηεπμε ζηφρσλ έηνπο 2020) 

– Γεκφζηα δηνίθεζε 

– Αγνξά εξγαζίαο – θηψρεηα 

– Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

– Πεξηβάιινλ 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» έρεη σο 
πεδία παξέκβαζεο ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε. 

ηε ζπλέρεηα εθηηκάηαη ε ζπλάθεηα ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο επηδησθφκελεο παξεκβάζεηο / 
κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΠΜ ζηα πξναλαθεξφκελα πεδία. Δηδηθφηεξα νη παξεκβάζεηο / 
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΔΠΜ αλά πεδίν είλαη νη εμήο: 

Δθπαίδεπζε 

– Δ1. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν ζε επίπεδα θαηψηεξα ηνπ 
10%. 

– Δ2. Απφθηεζε πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην 40% ησλ λέσλ 30-34 εηψλ (ν εζληθφο ζηφρνο 
είλαη 32%). 

Αγνξά Δξγαζίαο - Φηψρεηα 

– Α1. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 70% γηα ηνλ πιεζπζκφ ειηθίαο 20-64 εηψλ έσο ην έηνο 2020. 
– Α2. Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
– Α3. Πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. 
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– Α4. ηφρνη γηα  ηε θηψρεηα. 
– Α5. Δζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

– 1. Αχμεζε δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην 1,21% ηνπ ΑΔΠ. 
– 2. Πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 1,21% 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ κε ηηο παξεκβάζεηο / κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΠΜ 
ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα απφ 1 έσο 3 φπνπ ην 1 δειψλεη ηε ρακειή ή κεδεληθή ζπλάθεηα, ην 2 ηε κέζε ζπλάθεηα 
θαη ην 3 δειψλεη ηελ πςειή ή πιήξε ζπλάθεηα. 

 

Πίλαθαο 11. Μήηξα ζπλάθεηαο κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 

 

 Δ1 Δ2 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 1 2 ΤΝΟΛΟ  

ΑΝΑΓΚΖ 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 20 74% 

ΑΝΑΓΚΖ 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 17 63% 

ΑΝΑΓΚΖ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 93% 

ΑΝΑΓΚΖ 4 1 1 1 2 1 3 3 1 1 14 52% 

ΑΝΑΓΚΖ 5 2 2 3 3 3 2 2 1 1 19 70% 

ΑΝΑΓΚΖ 6 3 3 3 3 3 3 3 1 1 23 85% 

ΑΝΑΓΚΖ 7 3 3 1 1 1 1 1 2 2 15 56% 

ΑΝΑΓΚΖ 8 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 44% 

ΑΝΑΓΚΖ 9 1 3 1 2 1 1 1 1 1 12 44% 

ΑΝΑΓΚΖ 10 1 2 1 2 1 1 1 3 3 15 56% 

ΑΝΑΓΚΖ 11 1 3 3 3 3 1 1 3 3 21 78% 

ΑΝΑΓΚΖ 12 3 1 3 3 3 1 1 1 1 17 63% 

ΑΝΑΓΚΖ 13 1 1 3 1 3 2 2 1 1 15 56% 

ΤΝΟΛΟ 25 25 29 31 29 24 24 19 19 225  

 64% 64% 74% 79% 74% 62% 62% 49% 49%   

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο εκθαλίδνπλ  ηθαλνπνηεηηθή 
ζπλάθεηα κε ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ. Δηδηθφηεξα 
αλαθέξεηαη φηη ε πςειφηεξε ζπλάθεηα (79%) ζρεηίδεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, αθνινπζνχκελε απφ παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε 
ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο  γηα ηνλ πιεζπζκφ ειηθίαο 20-64 εηψλ ζην70% έσο ην έηνο 2020. Ζ ρακειφηεξε 
ζπλάθεηα εκθαλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε , γεγνλφο αλακελφκελν 
θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 

2.1.5 Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 1.3, νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί ζην πιαίζην ησλ 
Θεκαηηθψλ ηφρσλ 8, 9 θαη 10 είλαη νη αθφινπζεο: 

ΔΠ 8.1  Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε γηα αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξφλ απφ 
ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΔΠ 8.2  Βηψζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ, εηδηθφηεξα γηα απηνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, 
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ησλ λέσλ απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 
«εγγχεζεο γηα ηε λενιαία». 

ΔΠ 8.4  Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 
απαζρφιεζε, ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηελ ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο 
ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία. 

ΔΠ 8.7  Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ  εξγαδνκέλσλ. 

ΔΠ 9.5  Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

ΔΠ 10.1 Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξναγσγή ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε 
θαιήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δπλαηνηήησλ ηππηθήο, άηππεο, κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

ΔΠ 10.2 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηζνδχλακε κε 
απηήλ εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ θνίηεζεο θαη επηηπρίαο, εηδηθά γηα κεηνλεθηνχληα 
άηνκα. 

ΔΠ 10.3 Βειηίσζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε 
ηππηθή κνξθή, ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ 
πξνψζεζε επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απνθηψκελσλ ηθαλνηήησλ. 

ΔΠ 10.4 Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηε εξγαζία θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηφηεηάο  ηνπο, κεηαμχ άιισλ κέζσ κεραληζκψλ πξφβιεςεο ησλ 
αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηηηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο θαη 
καζεηείαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ (βιέπε Δλφηεηα 
1.2) κε ηηο αλσηέξσ επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα απφ 1 έσο 3 φπνπ ην 1 δειψλεη ηε ρακειή 
ή κεδεληθή ζπλάθεηα, ην 2 ηε κέζε ζπλάθεηα θαη ην 3 δειψλεη ηελ πςειή ή πιήξε ζπλάθεηα. 
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Πίλαθαο 12. Μήηξα ζπλάθεηαο αλαγθψλ κε ηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

 

Αλάγθεο ΔΠ 8.1 ΔΠ 8.2 ΔΠ 8.4 ΔΠ 8.7 ΔΠ 9.5 ΔΠ 10.1 ΔΠ 10.2 ΔΠ 10.3 ΔΠ 10.4 χλνιν χλνιν /κέγηζην ζχλνιν = 
χλνιν/27 

Αλάγθε 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 23 0,85 

Αλάγθε 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 21 0,78 

Αλάγθε 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 0,93 

Αλάγθε 4 1 1 3 2 3 1 1 2 2 16 0,59 

Αλάγθε 5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 22 0,81 

Αλάγθε 6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 0,93 

Αλάγθε 7 1 1 2 1 1 3 3 2 3 17 0,63 

Αλάγθε 8 1 3 2 2 1 3 1 2 2 17 0,63 

Αλάγθε 9 1 3 2 2 1 1 3 1 3 17 0,63 

Αλάγθε 10 1 3 2 2 1 1 2 2 2 16 0,59 

Αλάγθε 11 2 3 2 3 1 1 3 2 3 20 0,74 

Αλάγθε 12 2 3 2 3 1 3 1 2 3 20 0,74 

Αλάγθε 13 3 3 2 1 2 1 1 3 1 17 0,63 

χλνιν 27 35 28 31 24 25 25 28 3 256 
 

35 28 31 24 25 25 28 33 256 0,73 

χλνιν /κέγηζην 
ζχλνιν = 

χλνιν/39 

0,69 0,90 0,72 0,79 0,61 0,64 0,64 0,72 0,85 0,73  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηηο επηιεγείζεο 
επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη πνιχ πςειφο (0,73%). Τςειφηεξν βαζκφ ζπλάθεηαο εκθαλίδνπλ νη αλάγθεο «Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 29 εηψλ, κε 
ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο» θαη «Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ».  
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2.1.6 Αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

Ζ ζπλάθεηα ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ κε ηνπο ηεζέληεο εηδηθνχο ζηφρνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 
κήηξαο ζπλάθεηαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο κήηξαο ζπλάθεηαο  
ρξεζηκνπνηείηαη ε αθφινπζε θιίκαθα: 

– Σν 1 δειψλεη ρακειφ ή κεδεληθφ βαζκφ ζπλάθεηαο 

– Σν 2 δειψλεη κέηξην βαζκφ ζπλάθεηαο 

– Σν 3 δειψλεη πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο 
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Πίλαθαο 13. Μήηξα ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

 

ΑΝΑΓΚΔ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΤΝΟΛΟ /MAX 

8.1.i 8.1.ii 8.4.i 8.4.ii 8.7.ii 9.5.i 8.2.i 10.1.i 10.1.ii 10.1.iii 10.1.iv 10.2.i 10.2.ii 10.2.iii 10.3.i 10.4.i 

Αλάγθε 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 36 75% 

Αλάγθε 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 31 65% 

Αλάγθε 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 45 94% 

Αλάγθε 4 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25 52% 

Αλάγθε 5 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 77% 

Αλάγθε 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 46 96% 

Αλάγθε 7 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 73% 

Αλάγθε 8 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 31 65% 

Αλάγθε 9 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 29 60% 

Αλάγθε 10 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 54% 

Αλάγθε 11 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 3 33 69% 

Αλάγθε 12 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 35 73% 

Αλάγθε 13 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27 56% 

ΤΝΟΛΟ 27 27 28 28 31 24 35 25 25 25 25 25 25 25 28 33 436 70% 

/MAX 69% 69% 72% 72% 79% 62% 90% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 72% 85% 70%  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 10 πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ είλαη πνιχ πςειφο θαζψο 
ζην ζχλνιν ε ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε αλέξρεηαη ζην 70%. Δηδηθφηεξα ηε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο  εκθαλίδεη ν εηδηθφο ζηφρνο 10.4.i 
Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αύμεζε ησλ καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ / απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο, ελψ ηε κηθξφηεξε ν εδηθφο ζηφρνο 9.5.i. Ελίζρπζε ηεο ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηώζηκσλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ. Παξαηαχηα ε 
εθηίκεζε είλαη γηα φιεο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ε ζπλάθεηα κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, σο κέζν φξν, θπκαίλεηαη ζε πςειά πνζνζηά. 
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2.1.7 Οξηδφληηεο αξρέο θαη πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ ΓΚ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ νξηδφληησλ αξρψλ, θαη 
ηνπ άξζξνπ 87.3 ην νπνίν ζέηεη αλαιπηηθφηεξεο απαηηήζεηο, ην Δ.Π. δηαζθαιίδεη ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ. Οη νξηδφληηεο αξρέο:  

Α) Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ, θαη 

Β) Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ. Μάιηζηα νξηζκέλεο απφ ηηο αλάγθεο απηέο ζρεηίδνληαη 
άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νξηδφληησλ αξρψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ, θαη 
ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  πξνθχπηεη φηη ηνπιάρηζηνλ 5 απφ απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή 
κηαο ή θαη ησλ δχν νξηδφληησλ αξρψλ. ηνλ πίλαθα 14 θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο απηέο ζε αληηζηνηρία κε ηελ 
νξηδφληηα αξρή (ή ηηο νξηδφληηεο αξρέο) πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα. 

 

Πίλαθαο 14. Αλάγθεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ αξρψλ 

Πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο  Οξηδφληηεο αξρέο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα 

1. Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο 
ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν 
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο 
νκάδεο κε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο (γπλαίθεο, καθξνρξφληα 
άλεξγνη). 

– Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 
(απαζρφιεζε, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, θαηάξηηζε) 

– Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (απαζρφιεζε, 
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) 

4. πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο – Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ηζφηεηα ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν) 

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

– Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 
(δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) 

8. Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ – Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 
(θαηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 
θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ) .    

9. Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

– Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 
βαζηζκέλσλ ζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη νξηδφληηεο αξρέο νη νξηδφληηεο αξρέο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη κε δηάθξηζεο έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ εληνπηζκφ  ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα. Γηα ην ζέκα απηφ γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ 
Δλφηεηα 2.4. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή εηαίξσλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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2.1.8 πλέπεηα αλαγθψλ κε ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

χκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εγθξηζέληνο πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί ην βαζηθφ ηνκεαθφ πξφγξακκα 
γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αληίζεηα, νη 
δξάζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» (ην άιιν 
ηνκεαθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρφιεζε) αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο. 
εκεηψλεηαη φηη πφξνπο απφ ην Θεκαηηθφ ηφρν 8 δηαζέηνπλ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 
(ΠΔΠ). Οη πφξνη απηνί είλαη ζπγθξηηηθά ιίγνη (αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζε 60 εθαη. επξψ ελσζηαθήο ελίζρπζεο) θαη 
πξννξίδνληαη γηα δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε. Δπνκέλσο ε επηινγή ηνπ 
Θεκαηηθνχ ηφρνπ 8 θαη ζην πιαίζην απηνχ ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 8.1, 8.2, 8.7 θαη 8.7 απνηειεί 
νπζηαζηηθά κνλφδξνκν γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 
Βίνπ Μάζεζε». 

Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» δελ 
πεξηειάκβαλε ην Θεκαηηθφ ηφρν 9, νη πφξνη ηνπ νπνίνπ είραλ θαηαλεκεζεί απνθιεηζηηθά ζηα ΠΔΠ, θαη ζην πιαίζην 
ηεο 3εο εγθπθιίνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. Παξά ηαχηα θξίζεθε αλαγθαία ε κεηαθνξά 60 
εθαη. επξψ ζην Θεκαηηθφ ηφρν 9. Σν πνζφ απηφ ζα δηαηεζεί γηα δξάζεηο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα θξίζεθε απαξαίηεην λα ππάξμνπλ θεληξηθά δηαηηζέκελνη πφξνη γηα λα ππνζηεξίμνπλ 
ην αλαδπφκελν ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ εζληθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα 
εληζρχζεη ηνλ ηνκέα απηφ κε κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα πξναλαθεξφκελα 
αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 θαη εηδηθφηεξα ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 9.5 «Πξνψζεζε 
ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο».  

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί ην 
βαζηθφ ηνκεαθφ πξφγξακκα γηα ηηο παξεκβάζεηο ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΣ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 
Δπνκέλσο, ε επηινγή ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 10 θαη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη απηφο ήηαλ 
επηβεβιεκέλε. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη πφξνη γηα ηελ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα 10.4 «Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 
εθπαίδεπζε ζηε εξγαζία θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηφηεηάο  ηνπο, 
κεηαμχ άιισλ κέζσ κεραληζκψλ πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δηηηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο θαη καζεηείαο» δηαηίζεληαη θαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία». Δπνκέλσο, ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ 
δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεί ην θάζε έλα ηνκεαθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξφκελεο 
επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο ζπλέπεηαο ησλ αλαγθψλ κε ηνπο 
ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ν 
ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο. 
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Πίλαθαο 15. Δθηίκεζε ζπλέπεηαο αλαγθψλ κε ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

 

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί 

ηφρνη   
Eπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο 
Δηδηθνί ζηφρνη Δθηίκεζε ζπλέπεηαο 

1. Λήςε άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ 
κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο 
θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην 
ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε 
κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο (γπλαίθεο, 
καθξνρξφληα άλεξγνη). 

Θ 8 

 

ΔΠ.ΠΡ. 8.1 

 

8.1.i. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη 
πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηδίσο  ησλ 
καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ 
λνηθνθπξηψλ ρσξίο εξγαδφκελν. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θπξίσο 
ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

2. Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, κέζσ 
πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε 
πηζηνπνίεζε. 

Θ 8 

 

ΔΠ.ΠΡ. 8.1 

 

8.1.ii. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πηζηνπνηεκέλα 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε 
ηνκείο αηρκήο. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ζπκκεηνρήο αλέξγσλ ζε 
πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
δεμηνηήησλ ηνπο. 

4. πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο δσήο 

Θ 8 

 

ΔΠ.ΠΡ. 8.4 

 

8.4.i. Δλίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 
θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ 
γπλαηθψλ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη 
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ. 

ΔΠ.ΠΡ. 8.4 

 

8.4.ii. Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε 
θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ζηαδηνδξνκίαο. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν. 

5. Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ 
ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο. 

Θ 8 

 
ΔΠ.ΠΡ. 8.7 

8.7.i. Δλδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 
ηθαλφηεηαο θνξέσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  
θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο 
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ ζεζκψλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Τθίζηαηαη ε παξαηήξεζε γηα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζεο.  

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 
θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ 
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Θ 9 

 

ΔΠ.ΠΡ. 9.5 

 

9.5.i. Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ 
επηρεηξήζεσλ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο δείρλεη πεξηζζφηεξν ην είδνο ηεο παξέκβαζεο παξά ην 
απνηειέζκαηα ζην νπνίν νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα 
ζπλεηζθέξνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε 
αλαδηαηχπσζή ηνπ. Τθίζηαηαη πξνγελέζηεξε παξαηήξεζε. 

3. Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έσο 
29 εηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηελ 

Θ 8 

 

ΔΠ.ΠΡ. 8.2 

 

8.2.i. Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απηναπαζρφιεζεο θαη βειηίσζε ησλ 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
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Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί 

ηφρνη   
Eπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο 
Δηδηθνί ζηφρνη Δθηίκεζε ζπλέπεηαο 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. δεμηνηήησλ ησλ λέσλ έσο 29  εηψλ. επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο κείσζεο ηνπ δξακαηηθνχ πνζνζηνχ 
ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο αιιά θαη ηεο αλάγθεο ελεξγνπνίεζεο ησλ NEETs. 

7. πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ –
Αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ 
ηεο εθπαίδεπζεο, εθαξκνγή ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ηεο ρψξαο. 

Θ 10 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

10.1.ii:  Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο 
πνηφηεηαο ηεο  α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο 
εθπαίδεπζεο – Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην 
ηνπ Νένπ ρνιείνπ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

O εηδηθφο ζηφρνο απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ζηφρνπο. Δπνκέλσο ζα 
πξέπεη ελδερφκελα λα αλαδηαηππσζεί ή λα πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα ε 
δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δχν ζπληζηψζεο. Έρεη ήδε δηαηππσζεί θαη ζε 
πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

 

10.1.iii. Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο 
ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ σο κέζν θαη ζπληζηψζα γηα ηελ αλαβάζκηζε  ηεο εθπαίδεπζεο. 

8. Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Θ 10 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.1 

 

10.1.i. Μείσζε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο ζε 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πςειά 
πνζνζηά ΠΔ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γεσγξαθηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΔ.  

ΔΠ.ΠΡ. 10.1 

 

10.1.iv. Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
παηδηψλ 4-6 ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθε γεσγξαθηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΔ απφ ην πξσηαξρηθφ ζηάδην ηεο πξνζρνιηθήο 
εθπαίδεπζεο. 

9. Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο 
νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Θ 10 

 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

10.2.i. Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε 
ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 
ησλ ΑΜΔΑ θαη αηφκσλ απφ ΔΚΟ θαη 
ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξακνλήο ζηελ 
Σξηηνβάζκηα θνηηεηψλ κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δξψληαο ζεηηθά ζηελ 
πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. 

10. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

Θ 10 

 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 
10.2.ii. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

O εηδηθφο ζηφρνο απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ζηφρνπο. Δπνκέλσο ζα 
πξέπεη ελδερφκελα λα αλαδηαηππσζεί ή λα πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα ε 
δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δχν ζπληζηψζεο. Έρεη ήδε δηαηππσζεί θαη ζε 
πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. 

11. Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

Θ 10 ΔΠ.ΠΡ. 10.2 
10.2.iii. Αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ 
Ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 
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Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί 

ηφρνη   
Eπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο 
Δηδηθνί ζηφρνη Δθηίκεζε ζπλέπεηαο 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 

 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 
Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο εμσζηξέθεηαο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πξνο 
ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

12. Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ Σερληθν – επαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο.  

Θ 10 

 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.4 

10.4.i. Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο – Αχμεζε ησλ καζεηψλ / 
ζπνπδαζηψλ / απνθνίησλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

O εηδηθφο ζηφρνο απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ζηφρνπο. Δπνκέλσο ζα 
πξέπεη ελδερφκελα λα αλαδηαηππσζεί ή λα πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα ε 
δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δχν ζπληζηψζεο. Έρεη ήδε δηαηππσζεί θαη ζε 
πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. 

13. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά 
βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. 

Θ 10 

 

ΔΠ.ΠΡ. 10.3 

 

10.3.i. Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
ειθπζηηθφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 
ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ 
(16-66+ εηψλ), κε πηζηνπνίεζε 
πξνζφλησλ θαη δηαζχλδεζε ηππηθήο, κε 
ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΠΔΙΑ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο είλαη επζπγξακκηζκέλνο  κε ην ζεκαηηθφ ζηφρν θαη εμεηδηθεχεη 
επαξθψο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 
Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά είλαη δπλαηφ λα ιερζεί φηη δηαπηζηψλεηαη πιήξεο ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ, ησλ 
επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ. Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ηεζζάξσλ εηδηθψλ ζηφρσλ. 
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2.1.9 Κάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ απφ άιιεο παξεκβάζεηο 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ην  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 
Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί ην βαζηθφ ηνκεαθφ πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θπξίσο ηεο 
πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, εληνπίδνληαη αλάγθεο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα, νη νπνίεο 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη αλάγθεο απηέο, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο θαιχπηνληαη απφ άιια επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ. 
Δηδηθφηεξα: 

– H πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο 
θαηεπζχλζεηο θαιχπηεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 
Καηλνηνκία» (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2). 

– Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηα ΠΔΠ 
δεδνκέλνπ φηη ην ζρεηηθφ πεδίν παξέκβαζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 
Βίνπ Μάζεζε» πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη φηη έρεη ηεξεζεί ε ζεκαηηθή 
ζπγθέληξσζε ζρεηηθά κε ην ειάρηζην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ ΔΚΣ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην 
Θεκαηηθφ ηφρν 9 (20%). 

– Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία, πξφλνηα θαη θνηλσληθή έληαμε (ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) απνηειεί πεδίν παξέκβαζεο ησλ ΠΔΠ. 

– Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο (ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) 
απνηειεί επίζεο πεδίν παξέκβαζεο ησλ ΠΔΠ. 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ βαζηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη 
νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηά Βίνπ Μάζεζε» αιιά θαιχπηνληαη ζην πιαίζην άιισλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ. 
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2.2 Δθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

2.2.1 Δθηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξψλεηαη ε κήηξα ζπλέξγεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα απηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθφινπζε θιίκαθα: 

– Σν 1 δειψλεη ρακειφ ή κεδεληθφ βαζκφ ζπλέξγεηαο 

– Σν 2 δειψλεη κέηξην βαζκφ ζπλέξγηαο 

– Σν 3 δειψλεη πςειφ βαζκφ ζπλέξγεηαο 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, ζπκπιεξσκέλνο κε ηελ αλσηέξσ ινγηθή είλαη ζπκκεηξηθφο. Σα αζξνίζκαηα θάζε ζηήιεο 
δείρλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάζε έλαο εηδηθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπλεξγεί κε ηνπο 
ππφινηπνπο. Σν κέγεζνο /max δείρλεη ην ιφγν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζπλφινπ πξνο ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 
ζπλέξγεηαο θάζε ζηφρνπ. Ο νπνίνο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη (16 -1)*3 = 45. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο είλαη πςειφο (65%). Πνιχ πςειφηεξνη βαζκνί εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζεκεηψλνληαη ζε επίπεδν άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο βαζκνχο ζπλέξγεηαο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ίδηνπ άμνλα). 

Απφ ηνλ ίδην πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη εηδηθνί ζηφρνη πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ ζπλέξγεηαο είλαη νη 10.3.i 
«Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ 
(16-66+ εηψλ), κε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ θαη δηαζχλδεζε ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο» θαη 10.4.i 
«Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αχμεζε ησλ καζεηψλ / 
ζπνπδαζηψλ / απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο». Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη ηνλ θξίζηκν 
ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη ζρεηηθέο δξάζεηο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
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Πίλαθαο 16. Μήηξα ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

Δηδηθνί 

ηφρνη 

8.1.i 8.1.ii 8.4.i 8.4.ii 8.7.i 9.5.1 8.2.i 10.1.i 10.1.ii 10.1.iii 10.1.iv 10.2.i 10.2.ii 10.2.iii 10.3.i 10.4.i 

8.1.i   3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

8.1.ii 3   3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

8.4.i 3 3   3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

8.4.ii 2 3 3   3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

8.7.i 3 3 3 3   2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

9.5.1 3 3 2 2 2   2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

8.2.i 3 3 2 2 3 2   3 2 2 2 3 2 3 2 3 

10.1.i 1 1 1 1 1 1 3   3 3 3 2 2 2 2 2 

10.1.ii 1 1 1 1 1 1 2 3   3 3 2 2 2 2 2 

10.1.iii 1 1 1 1 1 1 2 3 3   3 2 2 2 2 2 

10.1.iv 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3   3 3 3 2 3 

10.2.i 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3   3 3 2 3 

10.2.ii 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3   3 2 3 

10.2.iii 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3   2 3 

10.3.i 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 

10.4.i 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2   

ΤΝΟΛΟ 29 29 27 26 30 25 37 28 27 27 31 29 28 29 33 35 

/max 0.64   0.64   0.60   0.58   0.67   0.56  0.82   0.62   0.60     0.60   0.69  0.64     0.62   0.64   0.73    0.78  
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2.2.2 ηξαηεγηθή Οινθιεξσκέλεο Δδαθηθήο Δπέλδπζεο θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. 

[Υσξίο αληηθείκελν δεδνκέλνπ φηη ζην ζρέδην ηνπ Δ.Π. (Κεθάιαην 4) δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα Οινθιεξσκέλε 
Δδαθηθή Δπέλδπζε]. 

 

2.2.3 Αμηνιφγεζε Μεραληζκψλ πληνληζκνχ 

ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη πξνρσξήζεη ζε κία ηθαλνπνηεηηθή θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ ζπλεξγεηψλ 
κεηαμχ ησλ δξάζεσλ απηνχ θαη δξάζεσλ ηνπ 

– Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (Σ.Δ.Β.Α) 

– Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

– Erasmus+ 

– πξνγξάκκαηνο «Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα» 

– EURES (γηα ηελ  επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα) 

Χζηφζν, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ κεηαμχ 
ησλ δξάζεσλ απηνχ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ/κέζσλ. ην εγθξηζέλ Δ 
θαηνλνκάδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ (ΔΤΔΚΣ) σο αξκφδηα γηα ην 
ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηα Σνκεαθά 
θαη Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη κε απψηεξν ζηφρν ηελ 
ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) θαη ηε 
κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε ΔΤΔΚΣ εληάζζεηαη ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ. 

ην εγθξηζέλ θείκελν ηνπ Δ πεξηγξάθνληαη πέληε (5) φξγαλα ζπληνληζκνχ εηδηθψλ ζεκάησλ1 Χζηφζν θαλέλα απφ 
απηά δελ αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη 
ζην πιαίζην ηνπ Δ αιιά  θαη εθηφο απηνχ. 

Ζ άπνςε ηνπ ζπκβνχινπ αμηνιφγεζεο είλαη φηη ε ΔΤΔΚΣ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη απηφ ην ζπληνληζηηθφ 
ξφιν κε ηηο αθφινπζεο δχν πξνυπνζέζεηο: α) ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηειέρσζήο ηεο θαη β) ηελ θαηάξηηζε ησλ 
ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη εθηφο Δ. 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ε Τπνεπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ε Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεο νπνίαο ν Καλνληζκφο είλαη ήδε ππφ δηακφξθσζε. 

 

2.2.4 ρέζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε άιια κέζα θαη πξνγξάκκαηα 

ηελ παξνχζα θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (θαη ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκάησλ) είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ αθφινπζεο ζπλέξγεηεο: 

α) πλέξγεηεο κε άιια επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ 

– πλέξγεηεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» (Άμνλαο 
Πξνηεξαηφηεηαο 2), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαζψο θαη 

                                                           

1 Πρόκειται για τα δίκτυα (i) υντονιςμοφ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ, (ii) υντονιςμοφ Κρατικών Ενιςχφςεων – 

Χρθματοδοτικών Εργαλείων, (iii) Αξιολόγθςθσ, (iv) Οριηόντιων κεςμικών κεμάτων και  (v) Πλθροφόρθςθσ – 
Δθμοςιότθτασ. 
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παξεκβάζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκηθήο θαη εμσζηξεθνχο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

– πλέξγεηεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα», ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξάζεηο 
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ κε αμηνπνίεζε θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσληψλ ζην δεκφζην ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνλ νπνίν ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα 
είλαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε. 

– πλέξγηεο κε ην Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε», ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ 
δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο. 

– πλέξγεηεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο», ην νπνίν ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ησλ 
αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ ζα πινπνηήζεη δξάζεηο δηα βίνπ κάζεζεο . 

– πλέξγεηεο κε ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα πινπνηήζνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ 
δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο 
(εθηφο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην 
ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε». Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ 
ΠΔΠ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ε δεκηνπξγία 
ππνδνκψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία, πξφλνηα θαη θνηλσληθή έληαμε. 

β) πλέξγεηεο κε άιια πξνγξάκκαηα θαη κέζα εθηφο Δ 

πσο ήδε αλαθέξζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 
Βίνπ Μάζεζε» εκθαλίδεη δπλεηηθέο ζπλέξγεηεο κε ηα αθφινπζα  πξνγξάκκαηα/κέζα: 

– Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (Σ.Δ.Β.Α) 

– Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

– Erasmus+ 

– πξφγξακκα «Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα» 

– EURES (γηα ηελ  επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα) 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, εληνπίδνληαη νη αθφινπζεο ζπλέξγεηεο: 

– πλέξγεηεο κε ην επξσπατθφ πξφγξακκα πιαίζην γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία “HORIZON 2020”. 

– πλέξγεηεο κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μέζνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 2009 – 
2014 ζηνπο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε αλζξψπηλε θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε αθαδεκατθή έξεπλα (ην Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο απνηειεί θαη ην 
ζεκείν επαθήο γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά). 

– πλέξγεηεο κε ην πξφγξακκα «Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Καηλνηνκία». 

 

 

2.2.5 πκβνιή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε άιιεο εζληθέο – πεξηθεξεηαθέο – ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

α) ηξαηεγηθή γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Αλάγθεο: 
Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. Δηδηθφηεξα, γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, κεηαμχ ησλ θχξησλ ζηφρσλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ Έξεπλα, 
Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε «ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
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δπλακηθνχ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ δηδαθηνξηθψλ θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη 
ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 
έμππλεο εμεηδίθεπζεο». 

Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηνπο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π., ην ηειεπηαίν 
αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 
Καηλνηνκία» ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ ζα δηαηεζνχλ πφξνη γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πινπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. 

β) Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ROMA 

Ζ χπαξμε εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ ROMA απνηειεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
αηξεζηκφηεηα, ε νπνία εθπιεξψλεηαη κεξηθψο ζχκθσλα ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηνπ εγθξηζέληνο 
Δ. Δηδηθφηεξα,  ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο ROMA είλαη αλαξηεκέλε ζην site www.esfhellas. ε ζπλέρεηα ηεο 
εζληθήο ζηξαηεγηθήο νινθιεξψζεθαλ 3 πηινηηθέο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο: (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, 
Θεζζαιία θαη Γπηηθή Διιάδα) ελψ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη ππφινηπεο 
πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ ρψξα εθηηκά φηη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζα εθπιεξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ 
θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξίσλ ηεο ελ ιφγσ αηξεζηκφηεηαο. 

Οη εηδηθέο αλαθνξέο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ζηνπο ROMA 
εληνπίδνληαη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν γηα κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν 
«Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα/νκάδεο-ζηφρνη πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν 
απφ δηαθξίζεηο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ».  

Οη αλαθνξέο απηέο ζεσξνχληαη επαξθείο αλ ιεθζεί ππφςε φηη νη πφξνη ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 ηνπ Δ.Π. αθνξνχλ 
απνθιεηζηηθά ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία (ε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη επηιεγεί ζην ΔΠ είλαη ε 9v).  

Ο βαζηθφο θνξκφο δξάζεσλ γηα ηνπο ΡΟΜΑ ελζσκαηψλεηαη ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9ii ηελ νπνία 
πινπνηνχλ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Δπνκέλσο νη δξάζεηο γηα ηνπο ROMA αλακέλεηαη λα 
πινπνηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ. 

γ) Δπξσπατθφ πξφγξακκα πιαίζην γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία “HORIZON 2020” 

Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζην 
πξφγξακκα πιαίζην γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία “HORIZON 2020”, θπξίσο κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
εηδηθφ ζηφρν 10.2.ii. «Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ». Σν γεγνλφο φηη απηφο ν εηδηθφο ζηφρνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 16 ζπλνιηθά εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δ.Π. 
είλαη θαλεξφ φηη ε ζπκβνιή απηή ζα είλαη αλάινγε ησλ ζρεηηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

δ) χλδεζε Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ κε ηελ Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία   

Σέινο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠ ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ πεξί ηεο αξρήο 
«Δγγπήζεηο γηα ηε λενιαία» (πξνζθνξά απαζρφιεζεο θαιήο πνηφηεηαο, ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, καζεηείαο ή 
πξαθηηθή άζθεζε ζε φινπο ηνπο λένπο ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ εληφο πεξηφδνπ ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ζηηγκή 
πνπ θαζίζηαληαη άλεξγνη ή εμέξρνληαη απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε) θαη ηδίσο ην Δζληθφ ρέδην Τινπνίεζεο ησλ 
Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία ην νπνίν ππνβιήζεθε αξρηθά ηνλ Γεθέκβξην 2013 θαη επαλππνβιήζεθε ην Μάην 2014.  

Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» απνηειεί ην απνθιεηζηηθφ κέζν 
ζηελ Διιάδα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (Youth Employment Initiative). 
Δηδηθφηεξα, ν δεχηεξνο  Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. κε ηίηιν «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε 
ησλ λέσλ έσο 29 εηψλ» απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη εηδηθφηεξα 
απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαη ζηε βηψζηκε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο κέζσ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηκέξνπο νκάδαο ζηφρνπ ησλ λέσλ, 

http://www.esfhellas/
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ήηνη 15 έσο 24 εηψλ θαη 25 έσο θαη 29 εηψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 
Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (Youth Employment Initiative) θαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 
Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία (Youth Guarantee Implementation Plan).  

Σν Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο πνπ αθνξά ηελ «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» νινθιεξψζεθε απφ ην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ηνλ Μάην ηνπ 2014. Οη ελέξγεηεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ρσξίδνληαη 
ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

α) Δλέξγεηεο Πξψηκεο Παξέκβαζεο θαη Γξαζηεξηνπνίεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο ζεζκηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, 
ελέξγεηεο πξφιεςεο – ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ελέξγεηεο 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ εθηφο δνκψλ απαζρφιεζεο, θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο.  

β) Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε, θαηάξηηζε ή εθπαίδεπζε. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε. Παξάιιεια 
πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνρεπκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 
σθεινπκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο- εθπαίδεπζεο θαη ζε πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο - 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ηφρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 
καθξνπξφζεζκεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ. 

ην πιαίζην απηφ, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε 
ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ γηα ηνπο λένπο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

– Γξάζεηο Παξνρήο Καηάξηηζεο, Μαζεηείαο 

– Γξάζεηο Απφθηεζεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο 

– Γξάζεηο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηήξημεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ 

– Πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο γηα α) θαηάξηηζε ή β) απαζρφιεζε (δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο) ή γ) απηφ-απαζρφιεζε 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 
ηνπ Δ.Π. θαη ηεο «Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία». 
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2.3 Αμηνιόγεζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

(ζύλδεζε παξεκβάζεσλ / αλακελόκελσλ εθξνώλ θαη απνηειεζκάησλ) 

2.3.1 Καηάξηηζε Πίλαθα Λνγηθνχ Πιαηζίνπ (Lgframe Matrix)  

ηελ 3ε εγθχθιην  γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 νξίδεηαη φηη  ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθάζηνηε ΔΠ 
ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο. Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο νξίδεη ηα ινγηθά βήκαηα πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο ΔΠ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη λα ζηνρεπζνχλ 
θαηάιιεια νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε θάζε πεδίν παξέκβαζεο. Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο 
μεθηλά απφ ηελ αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα 
ζε ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

ε επφκελν βήκα γίλεηαη ε επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ νξηζηεί 
ζε επίπεδν ΔΔ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο. Ζ επηινγή ησλ 
επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο κε ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ην απνηειέζκαηα ζην νπνίν νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα 
ζπλεηζθέξνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Καηά ζπλέπεηα ζε επφκελν ζηάδην νη εηδηθνί ζηφρνη νδεγνχλ ζηνλ 
νξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ-ζηφρσλ, ελψ ν ηχπνο ησλ 
δξάζεσλ επηιέγνληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νδεγεί ζηνλ νξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη αληίζηνηρα ζηνλ 
θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ-ζηφρσλ. 

Ζ θαηάξηηζε ηεο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο ηνπ ΔΠ αθνινχζεζε ηα ζηάδηα θαη βήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Ζ 
θαηάξηηζε απηή δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο ηειηθήο εηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο 
πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ. Απφ ηα φζα πθίζηαληαη ν χκβνπινο 
Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ε Λνγηθή απηή είλαη γεληθά θαζαξή, δηαζπλδένληαο ηελ αλάγθε κε ηελ επελδπηηθή 
πξνηεξαηφηεηα θαη ηνλ εηδηθφ ζηφρν. 

Απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα Λνγηθνχ Πιαηζίνπ πνπ αθνινπζεί πξνθχπηνπλ, εηδηθφηεξα, ηα αθφινπζα 
ζπκπεξάζκαηα: 

– Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο είλαη θαζαξή. 

– ιεο νη δηαπηζησζείζεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. 

– Οη εηδηθνί ζηφρνη εληάζζνληαη ζηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη θπζηθά ζηνπο επηιεγέληεο 
ζεκαηηθνχο ζηφρνπο (γηα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο έρνπλ δηαηππσζεί παξαηεξήζεηο ζηελ Δλφηεηα 1.3). 

– Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ. Χζηφζν, κία εθ ησλ πζηέξσλ (ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο) αμηνιφγεζε παξφκνησλ 
δξάζεσλ, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ (πινπνηνχληαη) ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζα θαζηζηνχζε ηελ 
εθηίκεζε απηή πεξηζζφηεξν αζθαιή. ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη είλαη ήδε ζε εμέιημε νη απνηηκήζεηο 
ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο θαη Δπηηαγήο Δηζφδνπ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο, ηα 
ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα. 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη θαηά θαλφλα ζπλαθείο κε ηνπο ηεζέληεο εηδηθνχο ζηφρνπο. Οη πξνηεηλφκελνη 
δείθηεο εθξνψλ είλαη θαηά θαλφλα θαηάιιεινη θαη κεηξήζηκνη. 

– Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ δελ είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνη. Καηά ζπλέπεηα είλαη ζε 
εθθξεκφηεηα ην ηειεπηαίν ζηάδην θαηάξηηζεο ηεο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο. 

Επηκέξνπο παξαηεξήζεηο 

– ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη ζηελ νπζία δείθηεο εθξνψλ. Οη ελ ιφγσ δείθηεο 
είλαη νη εμήο: 
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1. «Δπηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ έξγα αθηεξσκέλα ζηε βηψζηκε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφνδν ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε» (εηδηθφο ζηφρνο 8.4.ii) 

2. «Αξηζκφο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ έξγα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο» 
(εηδηθφο ζηφρνο 8.7.i) 

3. Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο, νη νπνίνη είλαη νη δείθηεο εθξνψλ εθθξαζκέλνη σο πνζνζηφ 

– O εηδηθφο ζηφρνο 10.2.ii (έξεπλα θαη θαηλνηνκία) δελ έρεη δείθηε απνηειέζκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην λα 
πξνζηεζεί. 

– Ο εηδηθφο ζηφρνο 10.4.i (επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε) ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηπξφζζεην δείθηε 
εθξνψλ, ν νπνίνο λα αθνξά ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη  
καζεηείαο δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζρεηηθή δξάζε κε ηίηιν «Αλαζρεδηαζκφο ησλ Πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο 
γηα 150 εηδηθφηεηεο/επαγγέικαηα», πεξηέρεη δειαδή πνζνηηθφ ζηφρν. 

– ηνλ εηδηθφ ζηφρν 10.3.i (δηα βίνπ κάζεζε) δχν δείθηεο εθξνψλ εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη σο δείθηεο 
απνηειεζκάησλ. 

– Τθίζηαληαη πξνγελέζηεξεο παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζε/ επαλαδηαηχπσζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ ζηφρσλ: 

1. 9.5.i. «Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ»  

2. 10.1.ii «Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – 
Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ»  

3. 10.4.i. «Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – 
Αχμεζε ησλ καζεηψλ / ζπνπδαζηψλ / απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο».   

4. 10.2.ii. «Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ»  

  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο (intervention logic) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», ζηελ νπνία βαζίζηεθαλ 
θαη νη αλσηέξσ παξαηεξήζεηο. 
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Πίλαθαο 17. Πίλαθαο Λνγηθνχ Πιαηζίνπ (Logframe Matrix) 

[Θ =Θεκαηηθφο ηφρνο, ΔΠ.ΠΡ =Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα] 

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 1 

1. Λήςε άκεζσλ, 
βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη 
ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην 
ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο 
νκάδεο κε κεγάια πνζνζηά 
αλεξγίαο (γπλαίθεο, καθξνρξφληα 
άλεξγνη). 

Θ 8 

ΔΠ.ΠΡ. 8.1 

 

8.1.i. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο 
ζηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ 
πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ 
ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο θαη ηδίσο  ησλ καθξνρξφληα 
αλέξγσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ 
ρσξίο εξγαδφκελν. 

CR04 πκκεηέρνληεο πνπ 
θαηέρνπλ ζέζε εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απηφ-απαζρφιεζεο, 
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 
Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα γηα αλέξγνπο 
θαη γηα εηδηθέο νκάδεο 
αλέξγσλ. 

 Πξνγξάκκαηα «Κνηλσθεινχο 
εξγαζίαο». 

 

 Άλεξγνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. 

2. Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, κέζσ 
πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε 
πηζηνπνίεζε. 

Θ 8 

ΔΠ.ΠΡ. 8.1 

 

8.1.ii. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε ηνκείο αηρκήο. 

CR03 πκκεηέρνληεο πνπ 
απνθηνχλ εμεηδίθεπζε 
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 ηνρεπκέλα Πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο - ζε θιάδνπο 
αηρκήο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, πνπ νδεγνχλ ζε 
πηζηνπνίεζε. 

 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 
κέζσ πξνγξακκάησλ 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Άλεξγνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. 

4. πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 

Θ 8 

ΔΠ.ΠΡ. 8.4 

 

8.4.i. Δλίζρπζε ηεο 
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη 
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ 
γπλαηθψλ. 

Δξγαδφκελεο κεηέξεο πνπ 
δηαηεξνχλ ηε ζέζε 
εξγαζίαο ηνπο. 

Παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη 
θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ παηδηψλ 
θαη εθήβσλ θαη αηφκσλ κε 
αλαπεξία. 

 Αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ 
σθεινχληαη απφ ππνζηεξηθηηθά 
κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο. 

 CO 21 Αξηζκφο έξγσλ 
αθηεξσκέλσλ ζηε βηψζηκε 
ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφνδν ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε 

8.4.ii. Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ 
εθαξκφδνπλ έξγα 
αθηεξσκέλα ζηε βηψζηκε 
ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφνδν 
ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

 Γξάζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ 
ράζκαηνο ζηηο ακνηβέο, θαη 
ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα 
ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 
ζε αλψηεξεο θαη ζηαζεξέο 

 Αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ 
σθεινχληαη απφ ππνζηεξηθηηθά 
κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο. 
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Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

απαζρφιεζε. ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε γηα 
ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο 
επζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 
ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ 
Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ.  

 Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
πξνζαξκνγήο ησλ 
εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη 
ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ 
ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 
ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο.  

 Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ζηηο 
Δπηρεηξήζεηο. 

 CO 21 Αξηζκφο έξγσλ 
αθηεξσκέλσλ ζηε βηψζηκε 
ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφνδν ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε. 

 

5. Δθζπγρξνληζκφο θαη πεξαηηέξσ 
ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο. 

Θ 8 

ΔΠ.ΠΡ. 8.7 

 

8.7.i. Δλδπλάκσζε ηεο 
επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο θνξέσλ 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηψλ. 

Αξηζκφο θνξέσλ πνπ 
εθαξκφδνπλ έξγα γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεζηαθήο ηνπο 
ηθαλφηεηαο. 

 πζηεκηθέο παξεκβάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ ΟΑΔΓ 

 Δλέξγεηεο πξνζέγγηζεο, 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ελεκέξσζεο NEETs ζηνπο 
Γήκνπο/Πεξηθέξεηεο ηεο 
ρψξαο κε κεγαιχηεξε 
ππθλφηεηα NEETs θαη 
αλέξγνπο λένπο 

 Γξάζεηο ελδπλάκσζεο ηνπ 
ξφινπ θαη ελίζρπζεο ηεο 
ηθαλφηεηαο ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
(.ΔΠ.Δ.) 

 Πεξαηηέξσ Αλάπηπμε θαη 
Δθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο δηάγλσζεο γηα 
ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Αλαγθψλ 
ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο 

 CO 22 Αξηζκφο έξγσλ πνπ 
αθνξνχλ δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή 
δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

 CO20  Έξγα πιήξσο ή κεξηθψο 
εθηειεζζέληα απφ θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο ή θνξείο ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηψλ 
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Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

 Γξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ 
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο 

 πλέρηζε ηεο εθπφλεζεο θαη 
εθαξκνγήο ηνπ απαηηνχκελνπ 
ζεζκηθνχ, θαλνληζηηθνχ, 
δηνηθεηηθνχ θαη 
δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
θνηλσληθψλ εηαηξψλ ή/θαη ησλ 
θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 
πνιηηψλ 

6. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 
ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

Θ 9 

ΔΠ.ΠΡ. 9.5 

 

9.5.i. Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ 
επηρεηξήζεσλ. 

Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 
ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία 
ζπλερίδεηαη έλα ρξφλν κεηά 
ηελ ίδξπζή ηνπο. 

 Παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 
Κνηλ..Δ.Π. 

 Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ 
Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο 
αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 
ησλ Κνηλσληθψλ 
πλεηαηξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ (ΚΟηλ..Δ.Π) 

 Δλίζρπζε γηα ηελ έλαξμε 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δ.Π, 
κέζσ επηρνξεγήζεσλ ή/θαη κε 
ηελ αμηνπνίεζε λέσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

 CO 23 Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ 
πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαη επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο). 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 2 

3. Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ 
έσο 29 εηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο 
θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ 

Θ 8 

ΔΠ.ΠΡ. 8.2 

 

8.2.i. Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απηναπαζρφιεζεο θαη βειηίσζε 
ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ έσο 29  

CR 03 πκκεηέρνληεο πνπ 
απνθηνχλ εμεηδίθεπζε 
ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο 

 Γξάζεηο Παξνρήο Καηάξηηζεο, 
Μαζεηείαο 

 Γξάζεηο Απφθηεζεο 

 Άλεξγνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ 15-24 
εηψλ 
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PLANET A.E. 64 
  

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

ηνπο. εηψλ. 
CR 04 πκκεηέρνληεο πνπ 
θαηέρνπλ ζέζε εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απηναπαζρφιεζεο, ακέζσο 
κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ 
δεηθηώλ ζε απηό ηνλ Εηδηθό 
Σηόρν ρξεζηκνπνηνύληαη 
θαη δείθηεο απνηειεζκάησλ 
γηα ηελ  ΠΑΝ, νη νπνίνη 
παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο 
ηνπ παξόληνο πίλαθα. 

Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο 

 Γξάζεηο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 
ππνζηήξημεο λέσλ 
επηρεηξεκαηηψλ 

 Πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο 
Παξέκβαζεο γηα α) θαηάξηηζε 
ή β) απαζρφιεζε (δεκηνπξγία 
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο) ή γ) 
απηφ-απαζρφιεζε 

 

 Άλεξγνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ 25-29 
εηψλ 

 Μαθξνρξφληα άλεξγνη 15-24 εηψλ 

 Μαθξνρξφληα άλεξγνη 25-29 εηψλ 

 Οηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα πνπ 
δελ παξαθνινπζνχλ εθπαίδεπζε 
ή θαηάξηηζε 15-24 εηψλ 

 Οηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα πνπ 
δελ παξαθνινπζνχλ εθπαίδεπζε 
ή θαηάξηηζε 25-29 εηψλ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 3 

7. πλέρηζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
ζπζηεκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ –
Αλαβάζκηζε φισλ ησλ 
παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο, 
εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε 
φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ηεο 
ρψξαο. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

 

10.1.ii:  Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη 
ηεο πνηφηεηαο ηεο  α‟βάζκηαο θαη 
β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – Αχμεζε 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ 
ρνιείνπ. 

Πνζνζηφ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ α‟βάζκηαο θαη 
β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ. 

 «Νέν ρνιείν - ρνιείν ηνπ 
21νπ αηψλα» - ζπλέρηζε θαη 
επέθηαζε ηεο κεηαξξχζκηζεο 
ζηα Γπκλάζηα θαη αλαβάζκηζε 
ηνπ ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ 
ζρνιείνπ  

 Αλάπηπμε ή/θαη αλαβάζκηζε 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ - 
Πξνκήζεηα / παξαγσγή 
βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ 

 «Φεθηαθφ ρνιείν» - 
Γεκηνπξγία, δηάζεζε θαη 
αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλνηρηψλ εθπαηδεπηηθψλ 
πφξσλ (ΑΔΠ) 

 Απηναμηνιφγεζε ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ – ΑΓΗΠΓΔ 

 Αξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
έρνπλ εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ 
Νένπ ρνιείνπ 

 

10.1.iii. Αλαβάζκηζε θαη Πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ  Γξάζεηο επηκφξθσζεο  Δθπαηδεπηηθνί πνπ 
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PLANET A.E. 65 
  

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ θαη 
ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

πνπ επηκνξθψζεθαλ θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ρξήζε θαη 
ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Γξάζεηο επηκφξθσζεο εηδηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
γηα ΑΜΔΑ 

επηκνξθψλνληαη ζηελ αμηνπνίεζε 
ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. 

8. Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.1 

 

10.1.i. Μείσζε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο 
ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πςειά 
πνζνζηά ΠΔ. 

Μείσζε ηνπ ξπζκνχ ΠΔ 
απφ άηνκα ζηελ ειηθηαθή 
νκάδα 6-18 εηψλ ζηα 
ζρνιεία φπνπ 
εθαξκφδνληαη ζρεηηθέο 
παξεκβάζεηο 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδηαζκφο 
θαηάιιεια ζηνρεπκέλσλ 
δξάζεσλ  ελίζρπζεο ηεο 
πξφζβαζεο θαη έληαμεο ζηελ 
εθπαίδεπζε  γηα ηηο Δπάισηεο 
Κνηλσληθά Οκάδεο 
(Μεηαλάζηεο, Ρνκά, 
κνλνγνλετθέο, ΕΔΠ θιπ.) θαη 
γηα ζπγθεθξηκέλεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 Γξάζεηο Δηδηθήο αγσγήο – 
Παξάιιειε ζηήξημε ΑΜΔΑ 

 Αξηζκφο ζρνιείσλ ζηα νπνία 
εθαξκφδνληαη δξάζεηο κείσζεο 
ηεο ΠΔ. 

10.1.iv. Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ησλ παηδηψλ 4-6 ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε. 

Πνζνζηφ παηδηψλ 4-6 εηψλ 
ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε. 

Δλίζρπζε θαη δηεχξπλζε ησλ δνκψλ 
θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζρνιηθήο 
εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
ηεο δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο 
ρσξίο δηαθξίζεηο 

 Αξηζκφο λέσλ ηάμεσλ 
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη. 

9. Πξνψζεζε ηεο έγθαηξεο 
νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

 

10.2.i. Αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ 
γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ 
ζπνπδψλ θαη ηελ ηζφηηκε 
ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ θαη αηφκσλ 
απφ ΔΚΟ θαη ρακειέο 
εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ 
νινθιεξψλνπλ έγθαηξα  ηνλ 
θχθιν ζπνπδψλ. 

 

 Δλίζρπζε θαη δηεχξπλζε 
ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ησλ 
ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ 
φπσο ππνηξνθίεο, 
επηδνηνχκελα δάλεηα, 
επηδφηεζε ελνηθίνπ, 
ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ 
θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, 
ππνζηήξημε απαζρφιεζεο 
θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ θαη 

 Αξηζκφο ππνηξνθηψλ 

 Αξηζκφο ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο 
ΑκεΑ ή απφ ΔΚΟ 

 Αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ ιακβάλνπλ 
ππνζηήξημε 



Eθ ησλ πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε (ex ante evaluation) ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 - 2020 

ΔΚΘΔΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

PLANET A.E. 66 
  

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

πξφζζεηα κε ρξεκαηηθά 
επεξγεηήκαηα  γηα ηελ 
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 
ηνπο 

 Τπνζηήξημε θνηηεηψλ θαη 
ζπνπδαζηψλ ΑΜΔΑ θαη ΔΚΟ 

 Γξάζεηο νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο ησλ πξσηεπζάλησλ 
(άξηζησλ) πξνπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ θαηά ηε θνίηεζή 
ηνπο ζηα ηδξχκαηα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Αμηνιφγεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε (ΜΟΓΗΠ / ΑΓΗΠ) 

10. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
Καηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

 

10.2.ii. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη 
ηεο θαηλνηνκίαο – Δλδπλάκσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ. 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΓΔΗΚΣΖ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 Γξαθεία Μεηαθνξάο 
Σερλνινγίαο 

 Δλζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη 
ελίζρπζε Δξεπλεηηθνχ 
Γπλακηθνχ κέζσ ελίζρπζεο 
Γηδαθηνξηθψλ θαη 
Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ 
(«Ζξάθιεηηνο», «Θαιήο» θιπ.) 

 Δλίζρπζε λέσλ εξεπλεηψλ 
(Αξηζηεία), κεηαδηδαθηφξσλ 
εξεπλεηψλ θαη έκπεηξσλ 
εξεπλεηψλ 

 Αξηζκφο γπλαηθψλ εξεπλεηψλ ζε 
πξνγξάκκαηα δηδαθηνξηθήο θαη 
κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 

 Αξηζκφο εξεπλεηψλ ζε 
πξνγξάκκαηα δηδαθηνξηθήο θαη 
κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 

11. Δλδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.2 

 

10.2.iii. Αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ 
ησλ Ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
θφζκν. 

Πνζνζηφ ηκεκάησλ 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
πνπ ελζσκαηψλνπλ 
πξαθηηθή άζθεζε ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Πξαθηηθή Άζθεζε 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 
αλακφξθσζε πξνγξακκάησλ 

 Γξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο - 
Δλίζρπζε ηεο ζχλδεζεο 
κεηαμχ ηεο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ – ΜΟΚΔ 

 Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

 Φνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο 
άζθεζεο. 
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PLANET A.E. 67 
  

Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 4 

12. Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ Σερληθν – 
επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά 
εξγαζίαο.  

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.4 

 

10.4.i. Αλαβάζκηζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο – Αχμεζε ησλ καζεηψλ 
/ ζπνπδαζηψλ / απνθνίησλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 
καζεηείαο. 

Πνζνζηφ καζεηψλ / 
ζπνπδαζηψλ / απνθνίησλ 
(ΔΠΑΛ, ΔΚ, ΗΔΚ θιπ.) πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

 Αλαζρεδηαζκφο ησλ 
Πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο γηα 
150 εηδηθφηεηεο/επαγγέικαηα  

 Δθπφλεζε / Αλαβάζκηζε 
Πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο 
εηδηθφηεηεο ησλ ΔΚ, ησλ ΗΔΚ 
θαη αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηέαο 
χιεο θαη ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ 
εηδηθνηήησλ ηνπ ΔΠΑΛ 

 Δθζηξαηεία Δλεκέξσζεο & 
Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ 
γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 
Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε  

 Πξαθηηθή άζθεζε Ναπηηθψλ 
Αθαδεκηψλ 

 Αλάπηπμε & εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο 
ζηνπο απνθνίηνπο ΔΠΑΛ 

 Αλάπηπμε & εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο 
ζηνπο απνθνίηνπο ΗΔΚ 

 Λεηηνπξγία ησλ ΔΚ – 
Αλάπηπμε & εθαξκνγή 
Πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο ζε 
φινπο ηνπο θνηηνχληεο ζε ΔΚ 

 Αξηζκφο καζεηψλ / ζπνπδαζηψλ / 
απνθνίησλ (ΔΠΑΛ, ΔΚ, ΗΔΚ 
θιπ.)  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

Λείπεη δείθηεο γηα ηνλ αλαζρεδηαζκό 
θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη  καζεηείαο. 

13. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηά βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. 

Θ 10 

ΔΠ.ΠΡ. 10.3 

10.3.i. Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο δηα βίνπ 
κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

 Πνζνζηφ αηφκσλ (16-
66+) πνπ 
παξαθνινχζεζαλ 

 Γηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 
ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο  

 Ελήιηθεο (16-66+) πνπ  
παξαθνινύζεζαλ πξνγξάκκαηα 
δηά βίνπ κάζεζεο ή δεύηεξεο 
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Αλάγθεο 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη 

επελδπηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο  

Δηδηθνί ζηφρνη Γείθηεο απνηειέζκαηνο 
Γξάζεηο πνπ ζα 
ππνζηεξηρζνχλ 

Γείθηεο εθξνψλ 

 
απηή ηνπ πιεζπζκνχ (16-66+ 
εηψλ), κε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ 
θαη δηαζχλδεζε ηππηθήο, κε 
ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

πξνγξάκκαηα δηά 
βίνπ κάζεζεο ή 
δεχηεξεο επθαηξίαο 
θαη πηζηνπνηήζεθαλ. 

 Ελήιηθεο (16-66+) πνπ  
παξαθνινύζεζαλ 
πξνγξάκκαηα δηά 
βίνπ κάζεζεο ή 
δεύηεξεο επθαηξίαο 

 Αξηζκόο ηίηισλ 
ζπνπδώλ πνπ 
θαηαηάζζνληαη ζην 
Εζληθό Πιαίζην 
πξνζόλησλ 

 

 Γξάζεηο Γηά Βίνπ Μάζεζεο  

 Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 
ζπζηεκάησλ πξνζφλησλ 
(Δζληθφ Πιαίζην  Πξνζφλησλ, 
Δζληθφ χζηεκα 
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ κε 
ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ γηα ηε 
ζπζζψξεπζε θαη κεηαθνξά 
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ΔCVET) 

 Αλαβάζκηζε & 
Αλαζρεδηαζκφο ησλ 
Δπαγγεικαηηθψλ 
Πεξηγξακκάησλ  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο, αμηνιφγεζε, 
πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε 
ησλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ ΓΒΜ – 
Αλάπηπμε πιαηζίνπ θηλήηξσλ 
γηα ηελ αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ δηα βίνπ 
εθπαίδεπζε 

 Δθαξκνγή εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο ζηε δηα βίνπ 
κάζεζε θαη ζηε δηά βίνπ 
ΤΔΠ 

επθαηξίαο 

 Αξηζκόο ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ 
θαηαηάζζνληαη ζην Εζληθό 
Πιαίζην πξνζόλησλ 
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Γείθηεο απνηειέζκαηνο γηα ηελ ΠΑΝ: 

– Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΠΑΝ 

– Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνπλ πξνζθνξά εξγαζίαο, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, καζεηεία ή πξαθηηθή άζθεζε ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο 

– Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ή πνπ απνθηνχλ εμεηδίθεπζε, ή πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

– Μαθξνρξφληα άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΠΑΝ 

– Μαθξνρξφληα άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνπλ πξνζθνξά εξγαζίαο, ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, καζεηείαο ή πξαθηηθήο άζθεζεο, ακέζσο κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

– Μαθξνρξφληα άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ή πνπ απνθηνχλ εμεηδίθεπζε, ή πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

– Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο νη νπνίνη νινθιεξψλνπλ ηελ παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη 
απφ ηελ ΠΑΝ 

– Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ πξνζθνξά εξγαζίαο, ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο, καζεηείαο ή πξαθηηθήο άζθεζεο ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

– Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε, πνπ απνθηνχλ 
εμεηδίθεπζε ή πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 
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2.3.2 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ 

Ο θπξίαξρνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ απφθηεζε ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνπο 
σθεινχκελνπο ή ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο απφ απηνχο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα 
ε δεκηνπξγία (ή θαη αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο) ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 
απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο. ε επίπεδν Δ απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» θαη δεπηεξεπφλησο ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ησλ ΠΔΠ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε επηινγή πνπ γίλεηαη γηα 
επηθέληξσζε ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο ελλέα ηνκείο πνπ θαηνλνκάδνληαη ζην Δ [ηνπξηζκφο, 
ελέξγεηα, αγξνδηαηξνθή, πεξηβάιινλ, εθνδηαζηηθή αιπζίδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λαπηηιίαο), ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πγεία θαη θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, δεκηνπξγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
βηνκεραλίεο, θαη  πιηθά θαη θαηαζθεπέο] απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ελέρεη 
φκσο ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κε εληζρπφκελνπο θιάδνπο / ηνκείο. ε θάζε πεξίπησζε ε 
επηινγή ησλ ελλέα ηνκέσλ ζην πιαίζην ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη νη αληίζηνηρεο επηινγέο 
πνπ γίλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πνιχ ζνβαξά θαηά 
ηελ  εμεηδίθεπζε ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε». 
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2.4 Οξηδόληηεο Αξρέο 

Οη νξηδφληηεο αξρέο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο 
αλαθνξέο: 

ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά (ζην 
πιαίζην ησλ πεξηζσξίσλ πνπ παξέρεη ην ππφδεηγκα Δ.Δ.) ζην νμχ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ « 
αλαγθαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πνπ ζα 
απνζθνπνχλ ζηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπο  
θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ βαξχλνληαη κε επζχλεο θξνληίδαο εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο 
γηα ίζε εξγαζία» (ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα πκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο). 

Δπίζεο, ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηε « ζπλερή ζπξξίθλσζε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη εθξεθηηθή άλνδν ηεο αλεξγίαο, ηδίσο ηεο ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 
φζσλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα Λήςε άκεζσλ, 
βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εηδηθέο νκάδεο κε κεγάια πνζνζηά 
αλεξγίαο (καθξνρξφληα άλεξγνη, άηνκα κε αλαπεξία, άλεξγνη πνπ αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά αλέξγσλ). 

ηελ αλάιπζε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε πνπ ππάξρεη ζην Δ.Π. αλαθέξεηαη φηη «ζεκαληηθή  πξφθιεζε ζηνλ ρψξν ηεο 
δηά βίνπ κάζεζεο απνηειεί ε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε εηδηθά γηα ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ κε ηελ παξνρή δεχηεξεο επθαηξίαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηε 
βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, φπσο επίζεο ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θηλήηξσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε, θπξίσο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνζφλησλ πξφηεξεο κε ηππηθήο 
θαη άηππεο κάζεζεο».  

Σέινο, ε αλαπηπμηαθή αλάγθε «Καηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ» αθνξά πξσηίζησο, ηα 

ΑκεΑ, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παηδηά Ρνκά, παηδηά πξνεξρφκελα απφ θησρέο νηθνγέλεηεο ή απφ 
κεηνλνηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κεηαλάζηεο. 

ζνλ αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δ.Π. ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

– Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή 
ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη κία απφ ηηο δξάζεηο ζηηο 
νπνίεο ζα δνζεί έκθαζε ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 8.7.i. «Δλδπλάκσζε 
ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο θνξέσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο 
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ». πλαθήο είλαη θαη εηδηθφο ζηφρνο 9.5.i. Δλίζρπζε ηεο ζχζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο βηψζηκσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

– Άιινη εηδηθνί ζηφρνη πνπ πξνσζνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο είλαη ε Δλίζρπζε ηεο 
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ, ε Μείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο 
ηνπ ζρνιείνπ θαη ε Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ 
ζπνπδψλ θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ θαη αηφκσλ απφ ΔΚΟ θαη ρακειέο εηζνδεκαηηθέο 
ηάμεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ελζσκαηψλεηαη δξάζε γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο δσήο, πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ 
βίν θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ ηζφηεηαο ελψ αθφκε ε δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ηνπ θχινπ ιακβάλνληαη 
ππφςε, σο φθεηιαλ θαη ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, κεηαμχ ησλ θνξέσλ, κε ηνπο νπνίνπο ππήξμε δηαβνχιεπζε πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη: 

– Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 
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– Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

– Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

– Οκνζπνλδία Δζεινληηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

– Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 

Δπνκέλσο ππήξμε δηαβνχιεπζε κε θνξείο ηζφηεηαο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο. 
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3 Δλφηεηα 2: Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο  

3.1 Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ δεηθηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε θπξίσο σο πξνο ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπ. Ο 

χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ εθάξκνζε ηε κεζνδνινγία 

SMART ψζηε λα δηαηππψζεη κηα πξψηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ: 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο θαηά γεληθή νκνινγία εθθξάδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπιιάβνπλ ηε κεηξήζηκε δηάζηαζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο - λα δηεπθνιπλζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε 
ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη αλ κηα αιιαγή έιαβε ρψξα ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε.  

– Οη δείθηεο εθξνψλ ζρεηίδνληαη κε δηθαηνχρνπο, σθεινχκελνπο, ρξήζηεο ππεξεζηψλ θαη κε παξαγφκελα 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

– Σν Πξφγξακκα εκθαλίδεη επαξθή αξηζκφ δεηθηψλ, θαη ην ζχζηεκά ηνπο (απνηειέζκαηα θαη εθξνέο) 
εθηηκάηαη σο ζπλεθηηθφ. 

– Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο αθνινπζνχλ γεληθά ηε ινγηθή 1:1 κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. 

– πκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ γηα ηελ ΠΑΝ. 

– Οη δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ δελ είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνη.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ε ex ante αμηνιφγεζε εμέηαζε ηνπο Γείθηεο Απνηειέζκαηνο θαη Δθξνψλ γηα θάζε 

Καηεγνξία Παξέκβαζεο.   

εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο, ηφζν ησλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ησλ εθξνψλ θξίλνληαη θαηάιιεινη. Αμηνινγήζεθαλ κε 

θιίκαθα απφ 1 έσο 3 κε ρακειφηεξε βαζκνιφγεζε ην 1 θαη πςειφηεξε ην 3. ινη νη δείθηεο αμηνινγήζεθαλ 

ζπλδπαζηηθά αιιά θαη ν θάζε έλαο μερσξηζηά.  

Δθηηκάηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαιχπηνληαη απφ εηδηθνχο δείθηεο, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο νη θνηλνί δείθηεο απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΚΣ θνηλνί δείθηεο 

απνηειέζκαηνο. 

Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκψληαη φηη είλαη θαηάιιεινη θαζψο αληαλαθινχλ ηηο παξεκβάζεηο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα  αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαζψο ε ηηκή ηνπο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο αμηνινγείηαη ζην 3 R 

(Άμνλεο 1θαη2) θαη 2,5 R (Άμνλεο 3 θαη 4). Σν ίδην εθηηκψληαη θαη νη δείθηεο εθξνψλ 2,76   (Άμνλεο 1θαη2) θαη 2,7 R 

(Άμνλεο 3 θαη 4). 

Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο θξίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαληηθφηεξε επηδησθφκελε αιιαγή ηνπ ΔΠ αθνχ ν κέζνο 

φξνο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο αμηνινγείηαη ζην 2,9 (Άμνλεο 1θαη2) θαη 2,5 (Άμνλεο 3 θαη 4). 

 

ην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κήηξα αμηνιφγεζεο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Πίλαθαο 18: Αμηνιφγεζε SMART ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ ΠΑΝ (άμνλεο 1&2)

 

Αλαπηπμηαθή Αλάγθε
Θεκαηηθό

ο Σηόρνο

Επελδπηηθή 

Πξνηεξαηόηεηα
Εηδηθόο Σηόρνο Δείθηεο Απνηειέζκαηνο ΓΑ-->>

Σαθήο/ν

ξζε 

δηαηππω

ζε

Αληαπν

θξηζε 

ζηλ 

πνιηθε

Χξνληζκ

όο

Επηδη.Αι

ιαγή

Σπλάθεη

α

Σηαζεξ

όηεηα/r

obustn

ess

Statist 

validiatio

n

Μεηξεζη

κόηεηα

Σπιινγ

ε/δηαζεζ

ηκόηεηα 

δεδνκελ

ωλ

Απηιζκ

ηθηα
Δείθηεο Εθξνώλ ΓΔ-->>

Σαθήο/νξ

ζε 

δηαηππω

ζε

Αληαπνθ

ξηζε ζηλ 

πνιηθε

Χξνληζκό

ο

Επηδη.Αι

ιαγή
Σπλάθεηα

Σηαζεξόη

εηα/robu

stness

Statist 

validiation

Μεηξεζη

κόηεηα

Σπιινγε 

δεδνκελ

ωλ

Καηαιει

όηεηα

Απνηιζ

κηθηα

Ελίζρπζε ηεο 

απαζρόιεζεο, έκθαζε ζηε 

ιήςε κέηξσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αλεξγίαο εηδηθέο 

νκάδεο(γπλαίθεο, 

καθξνρξόληα άλεξγνη, 

άλεξγνη κέιε λνηθνθπξηώλ 

αλέξγσλ)   

8i

8.1 Πξόζβαζε 

ζηελ 

απαζρόιεζε γηα 

αλαδεηνύληεο 

ζέζε εξγαζίαο 

θαη νηθνλνκηθά 

κε ελεξγά 

άηνκα, 

ζπκπεξηιακβαλ

νκέλσλ ησλ 

Ελίζρπζε ηεο 

πξόζβαζεο αηόκσλ 

πνπ πιήηηνληαη 

πεξηζζόηεξν ιόγσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη καθξνρξόληα 

αλέξγσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηώλ ρσξίο 

εξγαδόκελν

CR04 Σπκκεηέρνληεο πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο, ακέζσο 

κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο

3 3 2 3 3 3 3 2 2 2,68

CO01 Άλεξγνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

ηωλ καθξνρξόληα 

αλέξγωλ 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8

CO02. Μαθξνρξόληα 

άλεξγνη
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8

CO12. Σπκκεηέρνληεο 

πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8

Αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ, 

ηδίσο ζε ηνκείο αηρκήο

8i

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ αλέξγσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πηζηνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε 

ηνκείο αηρκήο

CR03 Σπκκεηέρνληεο πνπ 

απνθηνύλ εμεηδίθεπζε ακέζσο 

κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CO01 Άλεξγνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

ηωλ καθξνρξόληα 

αλέξγωλ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CO02. Μαθξνρξόληα 

άλεξγνη
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CO12. Σπκκεηέρνληεο 

πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CO09. Απόθνηην 

α'βάζκηαο

(ISCED 1) ή θαηηώηεξεο 

β'βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(ISCED 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ελίζρπζε ηεο ηζόηεηαο 

κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

8.4

Εηδηθόο ζηόρνο 

Ελίζρπζε ηεο 

απαζρνιεζηκόηε

ηαο θαη 

επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο ησλ 

γπλαηθώλ, 

Τα 

απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηώθεη ην 

θξάηνο κέινο 

κε ηε ζηήξημε 

Ελίζρπζε ηεο 

απαζρνιεζηκόηεηαο 

θαη επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γπλαηθώλ, κέζσ ηεο 

ζπκθηιίσζεο 

νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο

S1: Εξγαδόκελεο κεηέξεο πνπ 

δηαηεξνύλ ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπο

2 3 3 2 3 3 2 2 2 2,60

Εηδηθόο Δείθηεο: 

Αξηζκόο γπλαηθώλ πνπ 

ωθεινύληαη από 

ππνζηεξηθηηθά κέηξα 

γηα ηε ζπκθηιίωζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δωήο

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9

Ελίζρπζε ηεο ηζόηεηαο 

κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

8.4

 θαη ππνζηήξημε 

ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

ηνπο αλέιημεο 

κέζσ ηεο 

ελαξκόληζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο 

θαη 

επαγγεικαηηθήο 

Πξνώζεζε ηεο 

ηζόηεηαο κεηαμύ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

ζηελ απαζρόιεζε θαη 

ηελ εμέιημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο

C: Επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκόδνπλ έξγα αθηεξσκέλα 

ζηε βηώζηκε ζπκκεηνρή θαη 

ηελ πξόνδν ησλ γπλαηθώλ 

ζηελ απαζρόιεζε

3 3 2 3 3 3 2 2 2 2,58

Εηδηθόο Δείθηεο: 

Αξηζκόο γπλαηθώλ πνπ 

ωθεινύληαη από 

πξνγξάκκαηα 

πξνώζεζεο ηεο 

ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ

3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2,6

CO 21 Αξηζκόο έξγωλ 

αθηεξωκέλωλ ζηε 

βηώζηκε ζπκκεηνρή θαη 

ηελ πξόνδν ηωλ 

γπλαηθώλ ζηελ 

απαζρόιεζε 

3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2,5

Εθζπγρξνληζκόο θαη 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 

ζεζκώλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο

8.7 

Εθζπγρξνληζκό

ο θαη ελίζρπζε 

ησλ ζεζκώλ ηεο 

αγνξάο 

εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλ

νκέλσλ ησλ 

Ελδπλάκσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλόηεηαο θνξέσλ 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  

θνηλσληθώλ εηαίξσλ 

θαη θνξέσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ 

S2: Αξηζκόο θνξέσλ πνπ 

εθαξκόδνπλ έξγα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ηνπο ηθαλόηεηαο

3 3 2 3 3 3 2 2 2 2,58

CO22. Αξηζκόο έξγωλ 

πνπ αθνξνύλ δεκόζηεο 

δηνηθήζεηο ή δεκόζηεο 

ππεξεζίεο ζε εζληθό, 

πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό 

επίπεδν

3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2,7

CO20 Έξγα πιήξωο ή 

κεξηθώο εθηειεζζέληα 

από θνηλωληθνύο 

εηαίξνπο ή θνξείο ηεο 

θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ

2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2,6

Ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο εππαζώλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνύ

9.5 

Πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη 

ησλ θνηλσληθώλ 

επηρεηξήζεσλ

Ελίζρπζε ηεο 

ζύζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο βηώζηκσλ 

θνηλσληθώλ 

επηρεηξήζεσλ

S3: Κνηλσληθέο Επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία 

ζπλερίδεηαη έλα ρξόλν κεηά 

ηελ ίδξπζή ηνπο

2 3 3 3 3 3 2 3 2 2,68 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2,6
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Μείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ έσο 29 εηώλ, κε ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο εηζόδνπ 

ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο

8.2 

Αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο,ζπκπεξη

ιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο θαη 

βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ λέσλ 

έσο 29  εηώλ

CR01. Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ νινθιεξώλνπλ ηελ 

παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη 

από ηελ ΠΑΝ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

 CR02. Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ ιακβάλνπλ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, ζπλερηδόκελε 

εθπαίδεπζε, καζεηεία ή 

πξαθηηθή άζθεζε ακέζωο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

 CR03. Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ή πνπ 

απνθηνύλ εμεηδίθεπζε, ή πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε απαζρόιεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο, ακέζωο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,89

CR04. Μαθξνρξόληα άλεξγνη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ 

νινθιεξώλνπλ ηελ 

παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη 

από ηελ ΠΑΝ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CR05. Μαθξνρξόληα άλεξγνη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνπλ 

πξνζθνξά εξγαζίαο, 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο, 

καζεηείαο ή πξαθηηθήο άζθεζεο, 

ακέζωο κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CR06. Μαθξνρξόληα άλεξγνη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ή πνπ 

απνθηνύλ εμεηδίθεπζε, ή πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε απαζρόιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο, ακέζωο κεηά 

ηε ιήμε ηεο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CR07. Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηόο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

νη νπνίνη νινθιεξώλνπλ ηελ 

παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη 

από ηελ ΠΑΝζπκκεηνρήο ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CR08. Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηόο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

νη νπνίνη ιακβάλνπλ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, ζπλερηδόκελεο 

εθπαίδεπζεο, καζεηείαο ή 

πξαθηηθήο άζθεζεο ακέζωο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

CR09. Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηόο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε, πνπ 

απνθηνύλ εμεηδίθεπζε ή πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε απαζρόιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο, ακέζωο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

2,87 3,00 2,80 2,93 3,00 3,00 2,73 2,73 2,60 2,87
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Πίλαθαο 19: Αμηνιφγεζε SMART ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε (άμνλεο 3θαη 4) 

Αλαπηπμηαθή 

Αλάγθε
Σακείν

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο

Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηόηεηα

Θεκαηηθό

ο ηόρνο
Δηδηθόο ηόρνο

Γείθηεο 

Απνηειέζκαηνο
ΓΑ-->>

αθήο/νξζε 

δηαηππσζε

Αληαπνθξη

ζε ζηλ 

πνιηθε

Υξνληζκόο
Δπηδη.Αιια

γή
πλάθεηα

ηαζεξόηε

ηα/robustn

ess

Statist 

validiation

Μεηξεζηκό

ηεηα

πιινγε/δ

ηαζεζηκόηε

ηα 

δεδνκελσλ

Καηαιειόη

εηα

Απηιζκηθη

α
Γείθηεο Δθξνώλ ΓΔ-->>

αθήο/νξζε 

δηαηππσζε

Αληαπνθξηζε 

ζηλ πνιηθε
Υξνληζκόο Δπηδη.Αιιαγή πλάθεηα

ηαζεξόηεηα/r

obustness
Stat.validiation

Μεηξεζηκόηεη

α

πιινγε/δηαζε

ζηκό΄ηεηα 

δεδνκελσλ

Καηαιειόηεηα Απνηιζκηθηα

Καηαπνιέκεζε 

ηεο πξόσξεο 

εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ

ΔΚΣ

ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚ

ΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

10.1 Μείσζε θαη 

απνηξνπή ηεο 

πξόσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη 

πξναγσγή ηεο 

ηζόηηκεο πξόζβαζεο 

ζε θαιήο πνηόηεηαο 

10.1 (i)

Μείσζε ηεο 

πξόσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηδίσο ζε 

γεσγξαθηθέο 

πεξηθέξεηο κε πςειά 

πνζνζηά ΠΔ

Μείσζε ηνπ 

ξπζκνύ ΠΔ από 

άηνκα ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 6-

18 εηώλ ζηα 

ζρνιεία όπνπ 

εθαξκόδνληαη 

ζρεηηθέο 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9

• Αξηζκόο 

ζρνιείσλ ζηα 

νπνία 

εθαξκόδνληαη 

δξάζεηο κείσζεο 

ηεο ΠΔ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.1 (ii) 

Δλίζρπζε ησλ δνκώλ 

θαη ηεο πνηόηεηαο α θ 

β εθπαίδεπζεο             

Αύμεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην 

πιαίζην ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ             

Πνζνζηό ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ α θαη β 

εθπαίδεπζεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζην 

πιαίζην ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9

Αξηζκόο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην 

πιαίζην ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2,8

Μαζεηέο α’βάζκηαο 

θαη β΄βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ 

παξαθνινπζνύλ 

πξνγξάκκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.1 (iii) 

Αλαβάζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκόο ησλ 

γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

Πνζνζηό 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

επηκνξθώζεθαλ 

θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2,4

• Δθπαηδεπηηθνί 

πνπ 

επηκνξθώλνληαη 

ζηελ αμηνπνίεζε 

ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία

3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2,6

10.1 (iv)

Αύμεζε ηεο 

ζπκκεηνρεο ησλ 

παηδηώλ 4-6 εηώλ 

ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε

Πνζνζηό παηδηώλ 

4-6 εηώλ ζηελ 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε

2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2,6

• Αξηζκόο λέσλ 

ηάμεσλ 

πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη

2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2,5

Πξνώζεζε ηεο 

έγθαηξεο 

νινθιήξσζεο 

ησλ ζπνπδώλ 

ζηελ γ βαζκηα 

εθπαίδεπζε

10.2 Βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

θαη ηεο πξόζβαζεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη 

ηζνδύλακε κε απηήλ 

εθπαίδεπζε, κε ζθνπό 

ηε βειηίσζε ησλ 

επηπέδσλ θνίηεζεο 

θαη επηηπρίαο, εηδηθά 

γηα κεηνλεθηνύληα 

άηνκα

10.2  (i)

Αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

έγθαηξε νινθιήξσζε 

ησλ ζπνπδώλ θαη 

ηελ ηζόηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ 

ΑΜΔΑ θαη αηόκσλ 

από ΔΚΟ θαη ρακειέο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε

Πνζνζηό θνηηεηώλ 

πνπ 

νινθιεξώλνπλ 

έγθαηξα  ηνλ θύθιν 

ζπνπδώλ

3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2,4
Αξηζκόοππνηξνθη

ώλ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Αξηζκόο 

ππνηξνθηώλ ζε 

θνηηεηέο ΑκεΑ ή 

από ΔΚΟ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Αξηζκόο θνηηεηώλ 

πνπ ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Δλίζρπζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο- 

ελδπλάκσζε 

ηνπ 

αλζξώπηλνπ 

εξεπλεηηθνύ 

δπλακηθνύ

10.2 (ii) 

Δλίζρπζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο – 

Δλδπλάκσζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ 

εξεπλεηηθνύ 

δπλακηθνύ

 Αξηζκόο γπλαηθώλ 

εξεπλεηώλ ζε 

πξνγξάκκαηα 

δηδαθηνξηθήο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο

3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2,5

Αξηζκόο 

εξεπλεηώλ ζε 

πξνγξάκκαηα 

δηδαθηνξηθήο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Δλδπλάκσζε 

ησλ δεζκώλ 

ηεο 

ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε 

ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηλ 

επηρεηξεκαηηθό 

θόζκν

10.2 (iii)

Αύμεζε ησλ 

ζπλεξγαζηώλ ησλ 

Ιδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό 

θόζκν

Πνζνζηό ηκεκάησλ 

ηξηηνβαζκηαο 

εθπαηδεπζεο πνπ 

ελζσλκαησλνπλ 

πξαθηηθε αζθεζε 

ζην πξνγξακκα 

ζπνπδσλ

2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2,5

Φνηηεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα 

πξαθηηθήο 

άζθεζεο

3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2,7

Αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηα 

ηνπ καζεζεο θαη 

αύμεζε ηεο 

ζπκκεηνρεο ζε 

απηήλ

ΔΚΣ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ 

ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ 

ΤΝΑΦΔΙΑ 

ΜΔΣΑΞΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΑΓΟΡΑ 

10.3 Βειηίσζε ηεο 

ίζεο πξόζβαζεο ζηε 

δηά βίνπ κάζεζε γηα 

όιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζε ηππηθή, 

άηππε θαη κε ηππηθή 

κνξθή, ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ 

10.3.(i)

Αύμεζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο 

ειθπζηηθόηεηαο ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

απηή ηνπ πιεζπζκνύ 

(16-66+ εηώλ), κε 

πηζηνπνίεζε 

Πνζνζηό αηόκσλ 

(16-66+) πνπ 

παξαθνινύζεζαλ 

πξνγξάκκαηα δηά 

βίνπ κάζεζεο ή 

δεύηεξεο επθαηξίαο 

θαη 

πηζηνπνηήζεθαλ

2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2,5

Δλήιηθεο (16-66+) 

πνπ  

παξαθνινύζεζαλ 

πξνγξάκκαηα δηά 

βίνπ κάζεζεο ή 

δεύηεξεο επθαηξίαο

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2,8

Δλήιηθεο (16-66+) 

πνπ  

παξαθνινύζεζαλ 

πξνγξάκκαηα δηά 

βίνπ κάζεζεο ή 

δεύηεξεο επθαηξίαο

3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2,5

 Δηδηθόο: Αξηζκόο 

ηίηισλ ζπνπδώλ 

πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζην Δζληθό Πιαίζην 

πξνζόλησλ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Δηδηθόο: Αξηζκόο 

ηίηισλ ζπνπδώλ 

πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζην 

Δζληθό Πιαίζην 

πξνζόλησλ

2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2,4

Αλαβάζκηζε θαη 

δηαζύλδεζε 

ησλ 

ζπζηεκάησλ 

Σερληθν-

επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

θαη αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο 

10.4 (i)

Βειηίσζε ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο 

κεηάβαζεο από ηελ 

εθπαίδεπζε ζηε 

Αλαβάζκη

ζε ησλ 

πξνγξακ

κάησλ 

ζπνπδώ

λ 

επαγγει

καηηθήο 

εθπαίδεπ

Πνζνζηό καζεηώλ 

/ ζπνπδαζηώλ / 

απνθνίησλ (ΔΠΑΛ, 

ΔΚ, ΙΔΚ θιπ.) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο

2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2,5

Αξηζκόο καζεηώλ / 

ζπνπδαζηώλ / 

απνθνίησλ (ΔΠΑΛ, 

ΔΚ, ΙΔΚ θιπ.)  

πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο

2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2,6

2,3 2,4 2,8 2,5 2,3 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 2,52 2,7 2,6 2,9 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7
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3.2 Σαθήλεηα δεηθηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ εθάξκνζε ηε 
κεζνδνινγία SMART ψζηε λα δηαηππψζεη κηα πξψηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ ζαθήλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 
δεηθηψλ. Ο ζρεηηθφο Πίλαθαο παξαηίζεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δεηθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απνηειέζκαηνο φζν θαη εθξνψλ, εθηηκάηαη φηη είλαη ζαθείο. 
Δλδερνκέλσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θάπνηνη δείθηεο απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα επαλαδηαηππσζνχλ, λα 
εμεηδηθεπζνχλ ή/θαη λα ζπκπιεξσζνχλ πεξαηηέξσ κε εηδηθνχο δείθηεο ψζηε ηφζν νη δείθηεο απνηειεζκάησλ φζν θαη 
εθξνψλ λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνλ Άμνλα, Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο. Σν πνζνζηφ απηφ, 
εληνχηνηο, είλαη κηθξφ.   

ε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ απηνί δελ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά: ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
νη δείθηεο απνηειεζκάησλ είλαη πςειφηεξνη, άιινηε ζπκβαίλεη ην αληίζεην θαη εκθαλίδνπλ θαιχηεξε βαζκνινγία νη 
δείθηεο εθξνψλ. Απηφ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ εθάζηνηε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνλ Δηδηθφ ηφρν, φζν θαη κε ηελ 
εηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηε ζαθήλεηα ησλ δεηθηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

– γηα ηνλ Άμνλα 1 θαη 2 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 2,87 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,84 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 

– γηα ηνλ Άμνλα 3 θαη 4 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 2,30 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,71 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 

ηελ πςειή ζαθήλεηα ησλ δεηθηψλ ησλ Αμφλσλ 1 θαη 2 βνεζά ην γεγνλφο φηη απηνί πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνξκφ ησλ 
θνηλψλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ΔΚΣ. 

 

Οη δείθηεο απνηειεζκάησλ εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο (R robustness), δειαδή θαηά πφζνλ κπνξεί 
λα επεξεαζζνχλ απφ αθξαίεο ηηκέο. Γεληθά ηηκή εθηηκάηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ δεηθηψλ δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί 
ππεξβνιηθά απφ αθξαίεο ηηκέο νπφηε θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπο: 

– γηα ηνλ Άμνλα 1 θαη 2 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 3,00 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,74 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 

– γηα ηνλ Άμνλα 3 θαη 4 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 2,50 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,71 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 

Σν αλσηέξσ ζπλεγνξεί θαη ζην φηη δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

 

Αμηνινγήζεθε επίζεο ε ζηαηηζηηθή ηνπο επηθχξσζε (statistical validation V) θαη θξίζεθε φηη δελ ππάξρεη δείθηεο  γηα 
ην νπνίν  νη ηηκέο δελ πνζνηηθνπνηνχληαη κέζσ επίζεκσλ πεγψλ ή κέζσ εξεπλψλ.  ρεηηθά κε ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, νη πεγέο απφ ηη νπνίεο ιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα θξίλνληαη επαξθείοο αιιά κε επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηηο 
αλαθνξέο γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ, σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη 
δείθηεο:   

– γηα ηνλ Άμνλα 1 θαη 2 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 2,73 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,84 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 

– γηα ηνλ Άμνλα 3 θαη 4 νη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ κέζν φξν 2,70 θαη νη δείθηεο εθξνψλ  2,71 
(πξνεγνχκελνο πίλαθαο) 
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Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλψλ,  πξνηείλεηαη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ. 

 

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζα επαλέιζεη κε 
επηθαηξνπνηεκέλε αμηνινγηθή θξίζε. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο exante αμηνιφγεζεο 
ην ζχζηεκα ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εθξνψλ είλαη ζε πνζνηηθνπνίεζε. 

 

3.3 Τηκέο ζηόρνπ-βάζεο 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε θπξίσο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ δεηθηψλ 
εθξνψλ, ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ν χκβνπινο 
Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα επαλέιζεη κε αμηνινγηθή θξίζε ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. 

Δθηηκάηαη πάλησο φηη εηδηθά γηα ηνπο δείθηεο εθξνψλ, νη ηηκέο ζηφρνη ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηα κνλαδηαία θφζηε 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη ε ηηκή ηνπο 
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ν αληίζηνηρνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο. 

  

3.4 Καηαιιειόηεηα ησλ νξνζήκσλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νξνζήκσλ (milestones) πνπ επειέγεζαλ 
γηα ην πιαίζην επίδνζεο. Να αλαιχζεη ηε ζπλάθεηά ηνπο, ην βαζκφ δειαδή πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ 
νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν κηαο πξνηεξαηφηεηαο, θαη ην εάλ ηα νξφζεκα (milestones) 
κπνξνχλ ξεαιηζηηθά λα επηηεπρζνχλ ην 2018 (ελδηάκεζε εμέηαζε ηνπ 2019) θαη νη ζσξεπηηθνί ζηφρνη ην 2023.  

Γηα ηελ αλάιπζε απηή ζα ιάβεη ππφςε ην ξπζκφ εθαξκνγήο παξφκνησλ παξεκβάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
Οθείιεη επίζεο λα αμηνινγήζεη ην εάλ είλαη ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ην 2018-2019 γηα 
ηελ εθηίκεζε ησλ νξνζήκσλ ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πξνφδνπ. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδξάκεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νξνζήκσλ θαη ζηφρσλ. 

Σν πιαίζην επίδνζεο θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε. Καηά ζπλέπεηα ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο 
επηθπιάζζεηαη λα επαλέιζεη κε αμηνινγηθή θξίζε ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. 

 

3.5 Πνηόηεηα-αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο-ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

επάξθεηα αλζξώπηλσλ πόξσλ - δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε νθείιεη λα αμηνινγήζεη  ηελ επάξθεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο 
ηθαλφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αμηνινγήζεσλ. 

Με βάζε ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο δελ ππήξμαλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε 
θπξίσο σο πξνο ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δεδνκέλσλ, ζε ζρέζε θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΟΠ ηεο ηξέρνπζαο 
Πεξηφδνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απηφ. Δπηπξφζζεηα, δελ πθίζηαηαη αθφκε αλαιπηηθφο 
ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα  παξαθνινχζεζεο-ζπιινγήο κηθξνδεδνκέλσλ, ζε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 25(2), 
παξ. δ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ. 

Καηά ζπλέπεηα ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα επαλέιζεη κε αμηνινγηθή θξίζε ακέζσο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
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4 Δλφηεηα 3: Αμηνιφγεζε ηεο πλέπεηαο ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ 
Καηαλνκψλ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία γηα ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

 

Πίλαθαο 20. Βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία γηα ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

 

ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 18Γ 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 

Σακείν Καηεγνξία 
πεξηθέξεηαο 

Θεκαηηθφο 
ζηφρνο 

ηήξημε ηεο 
Έλσζεο 

Δζληθή 
ζπκκεηνρή 

πλνιηθή 
ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζηφ 

               

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 1 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 442,637,070 110,659,267 553,296,337 19.4% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

8 149,322,928 60,623,738 209,946,666 7.4% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 126,158,226 104,722,066 230,880,292 8.1% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 1 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

9 36,983,081 9,245,770 46,228,851 1.6% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

9 12,476,185 5,065,217 17,541,401 0.6% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

9 10,540,735 8,749,707 19,290,441 0.7% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 2 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 30,819,234 7,704,808 38,524,042 1.4% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

8 10,396,821 4,221,014 14,617,834 0.5% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 8,783,945 7,291,422 16,075,368 0.6% 

    ΠΑΝ 8 343,034,058 65,921,694 408,955,752 14.4% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 3  

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

10 366,049,701 91,512,425 457,562,126 16.1% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

10 123,486,298 49,310,995 172,797,293 6.1% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

10 104,329,673 100,458,324 204,787,997 7.2% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο 4 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 

10 187,580,873 46,895,218 234,476,091 8.2% 
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ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 18Γ 

πεξηθέξεηεο 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

10 63,280,116 25,269,245 88,549,361 3.1% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

10 53,463,371 30,838,524 84,301,895 3.0% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο  5 
Σερληθή Βνήζεηα  

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 12,839,396 3,209,849 16,049,246 0.6% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

8 4,367,865 1,793,524 6,161,389 0.2% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

8 1,535,900 3,739,927 5,275,827 0.2% 

Άμνλαο 
πξνηεξαηφηεηαο  5 
Σερληθή Βνήζεηα  

ΔΚΣ Ληγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

10 10,380,573 2,595,143 12,975,716 0.5% 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

10 3,501,870 1,398,379 4,900,249 0.2% 

Πεξηζζφηεξν 
αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

10 2,958,619 909,304 3,867,923 0.1% 

χλνιν       2,104,926,536 742,135,564 2,847,062,100 100% 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα εθηηκάηαη φηη θαη΄ αξρήλ ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. θαη ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ είλαη νξζνινγηθή ιακβαλνκέλσλ ππφςε: 

α) ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο 
φζν θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο  θαη  

β) ηεο εκβέιεηαο ηεο ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθήο ησλ δχν ηνκέσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλσηέξσ θαηαλνκέο δε δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή 
ηεο 3εο εγθπθιίνπ, κε εμαίξεζε ην Θεκαηηθφ ηφρν 9, ζην νπνίν απνδφζεθαλ 60.000.000€ (ΔΚΣ) Κνηλνηηθήο 
πλδξνκήο, ηα νπνία θαη αθαηξέζεθαλ ηζφπνζα απφ ην Θεκαηηθφ ηφρν 8 (ΔΚΣ). 

 

Χζηφζν, αζθαιήο εθηίκεζε γηα ηε ζπλέπεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαηαλνκψλ ζα είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζεί 
εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηφζν ζε επίπεδν δεηθηψλ εθξνψλ φζν θαη ζε επίπεδν 
δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. 

 

Έλα πξφβιεκα, ην νπνίν θαζίζηαηαη εκθαλέο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, είλαη νη 
πεξηνξηζκέλνη πφξνη (ζπγθξηηηθά κε ηηο αλάγθεο) πνπ  δηαηίζεηαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. χκθσλα κε ηελ 
ππάξρνπζα θαηαλνκή ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή θαη Νφηην Αηγαίν) δηαηίζεηαη ην 17,57% 
ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Π., πνζνζηφ πνιχ κηθξφ αλ ιεθζεί ππφςε ε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο δπλάκεη 
σθεινχκελσλ ζηελ Αηηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη αχμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ  γηα ηελ 
Αηηηθή πνζνχ (κε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ) ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ θαλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ. 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ Δ.Π. ζε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο απηή κελ αμηνινγείηαη απφ πιεπξάο 
ζηξαηεγηθήο σο θαηάιιειε, σζηφζν δηαθαίλεηαη φηη ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία δηαθξηηψλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηηο πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. 

 

4.1 Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αξρώλ ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο πόξσλ 

Ζ πξψηε ππνρξέσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξρψλ ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο έγθεηηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 
ΔΚΣ ζε επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηα ην θξηηήξην απηφ, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 
ηελ θαηαλνκή ζε απηέο, ζην ρέδην ηεο 26εο/6/014 δελ πθίζηαηαη πιεξνθνξία. Καηά ζπλέπεηα ε ζπγθεθξηκέλε 
απαίηεζε: 

α) Γηα ηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ηα θξάηε κέιε ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ 
θνλδπιίνπ ΔΚΣ θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε έσο πέληε απφ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1.  

β) Γηα ηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο, ηα θξάηε κέιε ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 70 % ηνπ θνλδπιίνπ ΔΚΣ 
θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε έσο πέληε απφ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1.  

γ) Γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ηα θξάηε κέιε ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 60 % ηνπ 
θνλδπιίνπ ΔΚΣ θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε έσο πέληε απφ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1. 

δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί επί ηνπ παξφληνο. 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο ζε εζληθφ επίπεδν πθίζηαηαη ππνρξέσζε δεχηεξεο ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο γηα ηνλ Θ9 
(ΔΚΣ), ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ην Θ8 ζην Θ9 έγηλε ζπληνληζκέλα γηα φια ηα  ΠΔΠ θαη ηαπηφρξνλα θαη γηα ην 
Σνκεαθφ Πξφγξακκα (κεηαθνξά πφξσλ απφ ην Θ8 ζην Θ9, ΔΠ 9v), ε απαίηεζε ηεξείηαη ζε εζληθφ επίπεδν. 
Παξαηαχηα, επεηδή ε κεηαθνξά νχησο ή άιισο εληζρχεη ην Θ9, δελ πξνθχπηεη θαλέλα δήηεκα. 

.  
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5 Δλφηεηα 4: πκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 
«Δπξψπε 2020» 

Ζ εηθφλα ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» πνπ 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί.. 

Πίλαθαο 21. ηφρνη ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε ηξαηεγηθή Δ2020 

Α.Α. ηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020» 

ηφρνη 

«Δπξψπε 2020» 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηφρνη ηεο ρψξαο 

γηα ην 2020 

1. Δπελδχζεηο ζε Δ&Α (% ηνπ 

ΑΔΠ) 

3% 0,57% (2007) 

0,67% (2011) 

1,2% 

2. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

(ειηθίεο 20-64) 

75% 64% (2010) 

59,9% (2011) 

55,3% (2012) 

70% 

3. Πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ (%) 

θάησ απφ 10% 13,7% (2010) 

13,1% (2011) 

11,4% (2012) 

9,7% 

4. Οινθιήξσζε ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (%) 

Σνπιάρηζηνλ 40% ησλ λέσλ 

ειηθίαο 30-34 εηψλ 

28,4% (2010) 

28,9% (2011) 

30,9% (2012) 

32% 

5. Μείσζε αξηζκνχ αηφκσλ ζε 

θαηάζηαζε ή ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο ή απνθιεηζκνχ 

20 εθαηνκκχξηα 3.046.000 (2008) 

3.031.000 (2010) 

3.403.000 (2011) 

3.795.100 (2012) 

(ηνηρεία ΔΛΣΑΣ 29.11.2013) 

Μείσζε θαηά 

450.000 

6. Δλεξγεηαθή απφδνζε – 

κείσζε θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε Mtoe  

Αχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θαηά 20%, πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

κείσζε ηεο πξσηνγελνχο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

θαηά 368 Mtoe 

29,79 Mtoe (2009) 

27,61 Mtoe (2010) 

27,03 Mtoe (2011) 

Μείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο θαηά 2,85 

Mtoe ην 2020 

7. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

πνζνζηηαία σο πξνο ην 1990 

-20%, (ή -30% εάλ νη ζπλζήθεο 

ην επηηξέςνπλ) 

χλνιν Δθπνκπψλ 

(MtCO2- eq): 

104,67 (1990) 

135,11(2005) 

117,57 (2010) 

114,42 (2011) 

110,67 (2012) 

Δθπνκπέο εθηφο 

ΔΓΔ (MtCO2- 

eq): 

63,84 (2005) 

57,64 (2010) 

59,96 (2011) 

44,83 (2012) 

Δθπνκπέο γηα 

ηνκείο εθηφο ΔΓΔ -

4% (ζε ζρέζε κε ηηο 

ηηκέο ηνπ 2005, 

Απφθαζε 

406/2009/ΔΚ) 

8. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(σο % επί ηεο κηθηήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο) 

20% 8,43% (2009) 

9,73% (2010) 

11,03% (2011) 

13,83% (2012) 

 

20% κε βάζε ην Ν. 

3851/2010 
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Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020 

ιφγσ ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηεο θχζεο ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 1 έσο θαη 5. 

O χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε κία πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Δ.Π. 
ζηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο ζε επφκελε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π. φηαλ ζα είλαη δηαζέζηκε ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ. 
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6 Παξάξηεκα Ι 

6.1 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο  

Ζ δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν χκβνπινο θαηαλνεί θαη απνηππψλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ θαη ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζηηο επφκελεο 

ελφηεηεο: 

 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθά εξγαιεία θαη κεζφδνπο πνπ αμηνπνίεζε ν 
χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

Μέζνδνη θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ  

Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ χκβνπιν Αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ζπγθξνηνχλ ηελ νινθιεξσκέλε ηερλνγλσζία ηνπ θαη απνηεινχλ ζχλζεζε: 

α) ηεο θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν Α γηα ηνλ νινθιεξσκέλν θαη πνιπζχλζεην ραξαθηήξα 
ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ 

β) ηεο θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ,  

 
ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

Η ζννοια τησ αξιολόγηςησ και η 
εξελικτική τησ δυναμική 

Εςωτερικό περιβάλλον 

1. Όργανα αποφάςεων και 
διαβοφλευςθσ των αρμόδιων 
Τπουργείων 

2. Αρμοδιότθτεσ των ΕΤΔ που 
εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό 

3. Ομάδα χεδιαςμοφ Προγράμματοσ    

4. φμφωνο Εταιρικισ χζςθσ  

5. Εγκφκλιοι και ζγγραφα οδθγιών από 
το ΤΠΑΑ τθν ΕΤΑΑΠ, τθν ΕΤΕΚΣ  

Εξωτερικό περιβάλλον 

Σο υποκείμενο τησ 
Αξιολόγηςησ: ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ 
2014-2020 

1. Η Ανακεωρθμζνθ τρατθγικι τθσ 
Λιςςαβόνασ  

2. Κείμενο τρατθγικισ Ευρώπθ 2020  

3. Κανονιςμόσ περί κακοριςμοφ κοινών 
διατάξεων για το ΕΚΣ  

4. Διατάξεισ που αφοροφν ςτθν ΠΑΝ  

5. Εκνικζσ Πολιτικζσ 

6. Οδθγοί εφαρμογισ και ςχετικά 
τεχνικά ζγγραφα τθσ Ε.Ε. 

Ο ρόλοσ του ςυμβοφλου 

Αξιολόγηςησ 

Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 

του Ζργου Αξιολόγηςησ 

Ομάδα Τλοποίηςησ του 

Ζργου Αξιολόγηςησ 

Παραδοτζα 

Κρίςιμα ςημεία υλοποίηςησ του Ζργου τησ Αξιολόγηςησ 
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γ) ηεο ζεκαληηθήο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

δ) ηεο επειημίαο θαη εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο γεληθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα 
πξνζαξκφδεηαη ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. 

Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ εθαξκφζηεθαλ είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηελ πινπνίεζε θάζε ζπληζηψζαο ηνπ 

Έξγνπ.  

H νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ απαηηεί έλα ζπγθξνηεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζε δχν 

επίπεδα εθαξκνγήο: ην επίπεδν δηνίθεζεο θαη ην επίπεδν πινπνίεζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί: 

Μέζνδνη θαη Δξγαιεία ππνζηήξημεο αλά επίπεδν εθαξκνγήο θαη αλά Δλφηεηα Αμηνινγηθψλ Δλεξγεηψλ-

Δξσηεκάησλ ηεο Δθ ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζεο 

 

Μέζνδνη & Δξγαιεία Δθηίκεζεο ηεο πλάθεηαο θαη πλέξγεηαο 

Ο Α αμηνιφγεζε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη σο πξνο ηελ ζπλάθεηά ηεο κε εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020, ηφζν πεξηγξαθηθά, φζν θαη κε ηε ρξήζε κεηξψλ ζπλάθεηαο θαη ζπλέξγεηαο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ζπλάθεηαο γεληθά ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κίαο Μήηξαο πλάθεηαο ηεο κνξθήο ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηηο γξακκέο 

ηεο κήηξαο (π.ρ. ε εμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο Δ.Π.) σο πξνο ζπγθεθξηκέλα πεδία ελδηαθέξνληνο ηα νπνία 

αλαιχνληαη ζηηο ζηήιεο ηεο (π.ρ. ην ηεξαξρεκέλν πιαίζην αλαγθψλ πνπ αλαδεηθλχεη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ηεο αλάιπζεο SWOT). 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ 
ΣΟΥΟΙ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ 
ΣΟΥΟΙ 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΘΔΙΔ ΑΝΑΓΚΔ  
ΑΝ 1 ΑΝ 2 ΑΝ 3 … ΑΝ κ  

Γ1 
ΔΠ1 

Δ1.1.1        2 
Δ1.1.2      0 

ΔΠ2 Δ1.2.1       1 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ 
ΣΟΥΟΙ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ 
ΣΟΥΟΙ 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΘΔΙΔ ΑΝΑΓΚΔ  
ΑΝ 1 ΑΝ 2 ΑΝ 3 … ΑΝ κ  

…       1 
 Δ1.ρ.ς         3 

Γ2 
ΔΠ1 

Δ2.1.1      … 
…      … 

 Δ2.ρ.ς      … 

…
 

 …
 

     … 

Γλ 

ΔΠ1 Δλ.1.1      … 
…      … 

 Δλ.ρ.ς      … 

 1 2 2 …  … 

 

Μέζνδνη & Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηνηηθψλ θαη Πνζνηηθψλ ηφρσλ  

Πξψην βήκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ απνηειεί ε ζπλδπαζηηθή 

απνηχπσζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιέγκαηνο δεηθηψλ θαη ζηφρσλ. Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο κεζν-καθξνπξφζεζκεο επηδηψμεηο θαη ζρεηίδνληαη ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα, νη δείθηεο εθξνψλ πξνθχπηνπλ απφ ηε ινγηθή παξέκβαζεο ηνπο Πξνγξάκκαηνο θαη 

εθθξάδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε απεηθνλίδεηαη θαιχηεξα ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

 

Ζ αληηζηνίρεζε ησλ ζηφρσλ κε ηνπο δπλεηηθνχο θνηλνχο θαη εηδηθνχο δείθηεο ηνπ Δ.Π. θαη ε επηινγή ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ ιακβάλεη ρψξα κε ηε ρξήζε ηεο κήηξαο επηινγήο δεηθηψλ. Γηα ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο κηαο ζεηξάο θξηηεξίσλ, ηα νπνία αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε ζηα αθφινπζα: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 

Άξονασ Προτεραιότητασ 

Ενζργειεσ 

Ειδικοί τόχοι 

Κοινοί Δείκτες Ειδικοί Δείκτες 

Γείθηεο 

Δθξνψλ 

Γείθηεο 

Απνηειεζκάησλ 
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 Οη δείθηεο λα είλαη θαηά ην δπλαηφ, αληηπξνζσπεπηηθνί ησλ θχξησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί, ηεξψληαο θαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

 Οη δείθηεο λα είλαη κεηξήζηκνη ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο ηφζν σο πξνο ηηο 

ηηκέο βάζεο, φζν θαη σο πξνο ηηο ηηκέο ζηφρνπ, 

 Οη ηηκέο – ζηφρνη ησλ δεηθηψλ λα είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζνχλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη 

ζηηο δηάθνξεο πξνηεξαηφηεηεο,  

 Οη δείθηεο λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σα παξαπάλσ θξηηήξηα είλαη γλσζηά θαη σο S.M.A.R.T. θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κεζνδνινγηθψλ 

πιαηζίσλ γηα ηελ επηινγή θαη ηελ πεξηγξαθή δεηθηψλ. Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε κήηξα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηβεβαίσζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ δεηθηψλ. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε κήηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο: 

 

 

Πξνζέγγηζε Λνγηθνχ Πιαηζίνπ (Logical Framework Approach) 

H Πξνζέγγηζε Λνγηθνχ Πιαηζίνπ (Logical Framework Approach) απνηειεί έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία «Γηαρείξηζεο Κχθινπ Εσήο Έξγνπ» (Project Cycle Management – PCM) πνπ απφ ην 

1992 απνηειεί γηα ηελ Δ.Δ. έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ. H 

Πξνζέγγηζε Λνγηθνχ Πιαηζίνπ αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. Ζ κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ δηεμνδηθή 

δηεξεχλεζε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο ινγηθήο νπνηνπδήπνηε έξγνπ / πξνγξάκκαηνο κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

θαζνξηζκφο ησλ επηδηψμεσλ ηνπ έξγνπ / πξνγξάκκαηνο κε ζπζηεκαηηθφ, δνκεκέλν θαη ινγηθφ ηξφπν.  

Ζ  αλαπαξάζηαζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ζηφρσλ / επηδηψμεσλ, 

θαζνξίδεη, κέζσ δεηθηψλ, ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο θαη κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ επηδηψμεσλ θαη 

πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ παξαδνρψλ, ππνζέζεσλ θαη θηλδχλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ (άξα 

εθηφο ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ) πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ. 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο ινγηθήο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία κήηξα, πνπ παξνπζηάδεη ηε 

δνκή ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο (Intervention Logic) θαζψο θαη ηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία. H κήηξα απηή 
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νλνκάδεηαη Μήηξα Λνγηθνχ Πιαηζίνπ (Logical Framework Matrix) θαη απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

απνηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ινγηθήο κε ηελ νπνία ζρεδηάδεηαη έλα έξγν ή πξφγξακκα. 

 

 

 

 

Δλφηεηα 1: Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

1.1: Σπλεθηηθόηεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρζεθε ε επηινγή ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θάζε ζεκαηηθνχ ηφρνπ, νη Δηδηθνί ηφρνη, ε δφκεζε ζε Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο θαη ε αληηζηνίρεζε θάζε Άμνλα ζε έλαλ Θεκαηηθφ ηφρν θαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Δπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο απηνχ. Δμεηάζηεθε επηπιένλ εάλ ε εμεηδίθεπζε είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκαηηθή 

ζπγθέληξσζεο θαη αλ κε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά ηα πξνβιήκαηα. 

Δπηπιένλ εμεηάζηεθε ε ζπλέπεηα ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, ηηο πζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Διιάδα γηα ηελ αθνινπζνχκελε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο, ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ).  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ Μήηξεο πλάθεηαο ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ηε ζπζρέηηζε αλαγθψλ θαη 

πξνθιήζεσλ κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθε αλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε νη φξνη ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α) πνπ αθνξνχλ ζην 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη αλ έρνπλ 

ηεξεζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. 

Δπηπηψζεηο
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Γξάζεηο
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ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε ζπλάθεηα κε ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο αλαδεηθλχνληαο ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν νη ηεζέληεο ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο, 

ηηο πξνθιήζεηο, φζν θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε Μήηξαο πλάθεηαο 

απνηππψλνληαο ηε ζπλάθεηα ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ / επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ / εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο. εληνπίδνληαη ελδερφκελεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. ππεξθαιχςεηο θαη επηθαιχςεηο αλαγθψλ / ζηφρσλ, εληνπηζκφο ππνβαζκηζκέλσλ 

αλαγθψλ, θιπ.).  

Σαπηφρξνλα, έγηλε ζχγθξηζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ βάζεη αθελφο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη αθεηέξνπ ηεο 

εμέηαζεο ηεο ζπλέπεηαο ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

„Δπξψπε 2020‟, ηνπ Δ θαη ηνπ ΔΠΜ πνπ πξνεγήζεθαλ. Δμεηάζηεθε επίζεο αλ νη εηδηθνί ζηφρνη είλαη επαξθψο 

δηαηππσκέλνη ψζηε λα θαηαδεηθλχνπλ πσο ην Δ.Π. ζα ζπλεηζθέξεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΜ, ηεο Δ2020 θαζψο θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε εζληθψλ / πεξηθεξεηαθψλ αλαγθψλ. Γφζεθε βαξχηεηα ζηε δηθαηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνθιήζεσλ - αλαγθψλ, ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο απφθιηζεο / δηαθνξνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

επξσπατθέο ή εζληθέο Αμηνινγήζεθε ην ζθεπηηθφ ηεο επηινγήο απηήο, αλαθεξφκελνο ζε άιιεο εζληθέο / 

πεξηθεξεηαθέο παξεκβάζεηο / πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηηο πξνζεγγίζνπλ, παξαπέκπνληαο εάλ ρξεηαζηεί ζε 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.  

Σέινο, αλαδείρζεθε ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ νξηδφληησλ αξρψλ (ηζφηεηαο θχιισλ, κε δηάθξηζεο) ζηνλ 

εληνπηζκφ πξνθιήζεσλ θαη αλαγθψλ. 

πλνιηθά ρξεζηκνπνηεζήθαλ έμη Μήηξεο πλάθεηαο ησλ Αλαγθψλ θαη Πξνθιήζεσλ κε: 

– ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

– ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ  

– ηηο επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

– ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 2014-2020 

– ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ)  

– ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

θαη κία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Δ 2014-2020. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επηπιένλ ηξεηο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο κεηαμχ: 

– ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ κε ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο 

– ησλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ αξρψλ 

– ησλ αλαγθψλ κε ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. 

 

 1.2: Εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπλνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε απνηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ, επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ζην νπνίν εμεηδηθεχεηαη 

ην Δ.Π. σο πξνο ηε κεηαμχ ηνπο ζπλέξγεηα (εζσηεξηθή ζπλνρή). Υξεζηκνπνηήζεθε Μήηξα πλάθεηαο 
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απνηππψλνληαο ηελ εζσηεξηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο 

κεηαμχ ηνπο.  

Δθηηκήζεθε ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, αλά ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ ζηφρν. ην ίδην πιαίζην θαη κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, 

απνηηκήζεθε ε ζπλνρή κεηαμχ ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο επηιέμηκσλ πεξηνρψλ ηνπ Δ.Π. πνπ ελδερνκέλσο ζα 

θαιχπηνληαη απφ θάπνηα Οινθιεξσκέλε Δδαθηθή Δπέλδπζε (Integrated Territorial Investment, ITI) θαη ησλ εηδηθψλ 

ζηφρσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δδαθηθή Δπέλδπζε. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληνπίζηεθαλ νη ζεηηθέο ζπλέξγηεο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη νη αληηθάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηε ζπλάθεηά ηνπο κε άιια ζπλαθή κέζα θαη Πξνγξάκκαηα (εμσηεξηθή 

ζπλάθεηα).  

Ζ ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο άιισλ ζπλαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (εμσηεξηθή ζπλνρή) εμεηάζηεθε επίζεο κε ην εξγαιείν ηεο Μήηξαο πλάθεηαο κε ην νπνίν 

απνηππψζεθε ε βαξχηεηα ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ αληίζηνηρε εμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ άιισλ ζπλ-

εμεηαδφκελσλ Πξνγξακκάησλ, ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δ.Π. ζε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, ζεκαηηθνχο 

ζηφρνπο, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο. Δμεηάζηεθαλ επίζεο νη πλέξγεηεο κε άιια 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ θαζψο θαη κε πξνγξάκκαηα θαη κέζα εθηφο Δ 

Αθνινχζσο εμεηάζηεθε ε πκβνιή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε άιιεο εζληθέο – πεξηθεξεηαθέο – ηνκεαθέο 
πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε/ην: 

– ηξαηεγηθή γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε 

– Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ROMA 

– Δπξσπατθφ πξφγξακκα πιαίζην γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία “HORIZON 2020” 

– χλδεζε κε ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ θαη ηελ Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία. 

 

1.3: Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Ε.Π.  

Απνηηκήζεθε ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο (intervention logic) ηνπ Δ.Π. θαη ηνπ θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

εμεηάζηεθαλ νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ην Πξφγξακκα γηα ηελ επηιέμηκε πεξηνρή παξέκβαζήο ηνπ θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πξνηεηλφκελεο ζε απηφ παξεκβάζεηο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εθξνέο (outputs) θαη 

νδεγνχλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (results) πνπ νδεγνχλ ζηηο αιιαγέο απηέο. 

Ζ Αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηελ επηζθφπεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαζψο εμεηάζηεθε αλ ζπκπεξηιήθζεθαλ φινη νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλ νη παξαδνρέο 

πνιηηηθήο βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα. Δθηηκήζεθε ε χπαξμε πηζαλψλ εθξνψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ή εάλ δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηηο 

αλακελφκελεο εθξνέο θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ εάλ δειαδή νη δξάζεηο ζπλεηζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο 

πξνζεγγίζεηο θαη απνηηκήζεθε ην ζθεπηηθφ ησλ πξνηεηλφκελσλ κνξθψλ ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο, 

επηζηξεπηέεο εληζρχζεηο, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ή ζπλδπαζκφ ηνπο. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο θαηαξηίζηεθε Πίλαθαο Λνγηθνχ Πιαηζίνπ ζηνλ νπνίν 

εμεηάζηεθε ε ζπλνρή θαη ζπζρέηηζε ησλ αλαγθψλ, ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, εηδηθψλ 

ζηφρσλ, δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, δξάζεσλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη δεηθηψλ εθξνψλ. 

 

1.4: Οξηδόληηεο αξρέο  

Αμηνινγήζεθε ε επάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή, ηήξεζε θαη πξνψζεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζέκαηα ηζφηεηαο θαηά ην ζρεδηαζκφ, αλ ππήξμε δηαβνχιεπζε κε αξκφδηνπο 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηζφηεηαο, αλ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ ζε επίπεδν ζηνρνζεζίαο θαη ζε επίπεδν πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη εάλ ε 

ζπλεηζθνξά απηή δηαηππψλεηαη ιεπηνκεξεηαθά θαη κε ζαθήλεηα.  

Δμεηάζηεθε ε επάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη ε χπαξμε εηδηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ παξεκπφδηζε νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Αμηνινγήζεθε εάλ φιεο νη αλάγθεο θαη πξνηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην Δ.Π. έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε (α) ηηο αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο, αζηηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο, (β) ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη (γ) θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ. 

 

 

Δλφηεηα 2: Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

2.1: Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ δεηθηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεηθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζε απηφ ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Οη δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θξίλνληαη θαηάιιεινη εθφζνλ αληαλαθινχλ ηηο παξεκβάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο. Πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα αληαπφθξηζεο (responsive) ζηελ πνιηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

δειαδή ε ηηκή ηνπο πξέπεη λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ν αληίζηνηρνο άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο. Δηδηθά γηα ην Πξφγξακκα εμεηάζηεθαλ: 

– εάλ νη θνηλνί δείθηεο εθξνψλ έρνπλ επηιεγεί ζε ζπλάθεηα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΠΑΝ θαη κε ην 
πεξηερφκελν ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε 
ζπκπιήξσζή ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ειιείςεηο 

– αλ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζχζηαζε ηεο ΔΔ (DG REGIO) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ 
δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θάζε Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλα λα 
ππάξρεη, αλ είλαη δπλαηφλ, κφλν έλαο εηδηθφο δείθηεο απνηειέζκαηνο γηα θάζε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 
θαη Δηδηθφ ηφρν 



Eθ ησλ πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε (ex ante evaluation) ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 - 2020 

ΔΚΘΔΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

PLANET A.E. 92 
  

– αλ νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο απνηειέζκαηνο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα επηδησθφκελα 
απνηειέζκαηα θαη ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

– αλ νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο απνηειέζκαηνο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα αληαπφθξηζεο (responsive) ζηελ πινπνίεζε 
ησλ πνιηηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, αλ δειαδή ε ηηκή ηνπο επεξεάδεηαη κε ηνλ θαηά ην 
δπλαηφλ ακεζφηεξν ηξφπν απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ νη αληίζηνηρνη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

– αλ νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ είλαη ζπλαθείο κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κήηξεο αμηνιφγεζεο SMART, έλαο αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

ΠΑΝ (άμνλεο 1θαη 2) θαη έλαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε.  

 

2.2: Σαθήλεηα δεηθηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αμηνινγήζεθε ε ζαθήλεηα θαη αμηνπηζηία ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. Δμεηάζηεθε αλ νη πξνηεηλφκελνη 

εηδηθνί δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απνιχησο ζαθείο θαη νξηζκέλνη, αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε κεηαβνιή 

ησλ δεηθηψλ πξνο κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε επεξεάδεη επλντθά ή δπζκελψο ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ, αλ νη πξνηεηλφκελνη εηδηθνί δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη αμηφπηζηνη θαη ζηαηηζηηθά 

επαιεζεχζηκνη, αλ πξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ 

βάζεο θαη ησλ ηηκψλ-ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη εάλ απηέο είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο.  

Σέινο, αλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα (άκεζα ή καθξνπξφζεζκα) θαηά ην νπνίν αλακέλεηαη ε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο (immediate / long-term result indicators).   

 

2.3: Τηκέο ζηόρνπ-βάζεο 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε θπξίσο σο πξνο ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπ. Καηά 

ζπλέπεηα ε κεζνδνινγία δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο. 

 

2.4: Καηαιιειόηεηα ησλ νξνζήκσλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο 

Σν πιαίζην επίδνζεο θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε. 

Αμηνινγήζεθε εάλ ηα νξφζεκα πνπ έρνπλ επηιεγεί είλαη θαηάιιεια θαη ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη αλ ηα νξφζεκα πνπ έρνπλ επηιεγεί πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, δεηθηψλ 

εθξνψλ / απνηειέζκαηνο (γηα ην ρξνληθφ ζεκείν επαλεμέηαζεο ηνπ 2019).  

Ζ πιήξεο κεζνδνινγία δελ εθαξκφζηεθε. 

 

2.5: Πνηόηεηα-αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο-ζπιινγήο δεδνκέλσλ, επάξθεηα αλζξώπηλσλ πόξσλ - 

δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 
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Σν ζχζηεκα δεηθηψλ θαηά ηελ 24ε/6/2014 ήηαλ ζε δηακφξθσζε θπξίσο σο πξνο ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπ. 

Ζ πιήξεο κεζνδνινγία δελ εθαξκφζηεθε. 

 

Δλφηεηα 3: Αμηνιφγεζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαηαλνκψλ  

3.1: Σπλέπεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ πόξσλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Αμηνινγήζεθε ε ζπλέπεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαηαλνκψλ ηνπ Δ.Π. ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

Πξνηεξαηφηεηεο. Αμηνινγήζεθε ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  ε θαηαιιειφηεηα ηνπ «κείγκαηνο πνιηηηθήο» θαη έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. Δπίζεο θαηά πφζνλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ.  

Δμεηάζηεθε εάλ νη πφξνη απφ ηα επηκέξνπο ηακεία ζπλδπάδνληαη επαξθψο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζε 

νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο. 

Δλφηεηα 4: Αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ζηξαηεγηθή „Δπξψπε 2020‟  

4.1: Σπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ‘Επξώπε 2020’ 

Ζ αμηνιφγεζε αθνξνχζε ζηελ εμέηαζε ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ, επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

ηξαηεγηθήο „Δπξψπε 2020‟ θαη ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηήο. 

Δμεηάζηεθαλ νη ζεκαηηθνί ζηφρνη, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηνί ζπκβάιινπλ ζηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο „Δπξψπε 2020‟, 

φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ Μήηξεο φπνπ απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ησλ ζηφρσλ / 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο „Δπξψπε 2020 θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο ηνπ ΔΠΜ.  
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7 Παξάξηεκα ΙΙ 

7.1 Σύλνςε αιιαγώλ θαη βειηηώζεσλ πνπ έγηλαλ ζην ηειηθό ζρέδην ηνπ ΔΠ σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιόγεζεο 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ελεπιάθε ζρεηηθά αξγά ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ΔΠ θαη νπζηαζηηθά ζπκκεηείρε 
ελεξγά γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην παξφλ θεθάιαην ζα έπξεπε λα απνηππψλνληαη νη αιιαγέο ηνπ ΔΠ 
σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο. ην ελαπνκείλαλ φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 
ππνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ SFC, ην Πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ πξνηάζεσλ 
απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζχλνςε αιιαγψλ θαη βειηηψζεσλ ζα απνηηκεζεί ζην αθξηβψο  επφκελν δηάζηεκα. 

 

Πξνηάζεηο ηνπ Σπκβνύινπ Αμηνιόγεζεο  

Παξά ηαχηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο κε ηηο 
Οκάδεο ρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π. γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, αλά ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκκεηείρε ελεξγά: 

– ζηελ 1ε ζπλάληεζε ηεο ΟΠ    

– ζε ηερληθέο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ησλ Οκάδσλ ρεδηαζκνχ ζην ηειηθφ ζηάδην δηακφξθσζεο θαη 
εμεηδίθεπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο.  

ην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο : 

– πξνέβε ζε ζπζηάζεηο / πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, ηεο δηακφξθσζεο ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο, ηελ εμεηδίθεπζε θαη δηακφξθσζε ησλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ.  

– πξνέβε ζε ζπζηάζεηο / πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο θαηαλνκήο αλά Δηδηθφ ηφρν θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο 
ΠΣΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πιαίζην επίδνζεο.  

Δηδηθφηεξα, επηρεηξψληαο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Οκάδσλ ρεδηαζκνχ γηα ηελ δηαηχπσζε ελφο θαηά 

ην δπλαηφ άξηηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνηάζεθαλ νη αθφινπζεο βειηηψζεηο (επί ηνπ ρεδίνπ ηεο 

24εο/6/2014): 

1. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή, κπνξεί λα γίλεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε θαη ζπλεθηηθή ψζηε ην λήκα λα είλαη μεθάζαξν. Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο είλαη ζηελ 
πιεηνςεθία ηεο θαζαξή. ε κεκνλσκέλα ζεκεία εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη θαιχηεξε δφκεζε. 

2. Γηαπηζηψλνληαη νξηαθά δηαθξηηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άμνλεο 1-2 θαη 3-4 αιιά κεηαμχ επηκέξνπο 
αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ σο πξνο ηε ινγηθή ηεθκεξίσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ. Πηζαλφλ ζε επφκελν 
ζηάδην λα ππάξμεη κεγαιχηεξε νκνγελνπνίεζε σο πξνο ηε ινγηθή ηεο ηεθκεξίσζεο. 

3. Υξήζηκε ζα ήηαλ επίζεο κηα πξφζζεηε αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ Αμφλσλ κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα ηεο 
ρξεκαηνδνηηθήο θαηαλνκήο θαη ηεο ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 
παξεκβάζεσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρψξνπ 

4. Υξήζηκε ζα ήηαλ αθφκε κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε SWOT ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνζαξηεζεί ζε Παξάξηεκα. 
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ΔΠ ζην αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα ηεο 
ρψξαο.   

5. Ζ πνζνηηθή ηεθκεξίσζε ζε εζληθφ επίπεδν είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Πηζαλή αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία 
αληιείηαη ε πιεξνθφξεζε λα ήηαλ ρξήζηκε ζε παξάξηεκα.  
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6. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κεηαμχ επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, εηδηθνχ 
ζηφρνπ θαη δείθηε απνηειέζκαηνο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εηδηθνί ζηφρνη είλαη επαξθψο εμεηδηθεπκέλνη. Οη 
δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο, είλαη ηθαλνπνηεηηθνί ζε πιήζνο θαη ζε πξψηε εθηίκεζε επαξθείο θαη ζαθείο. 

7. Σα αλαθεξφκελα ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη κεηέπεηηα 
απφ ηηο δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ. Δληνχηνηο, εάλ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ άιια Δπηρεηξεζηαθά 
Πξνγξάκκαηα ή πφξνπο πξνηάζεθε λα αλαθέξεηαη εθηελψο θαη λα επηζεκαίλεηαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε Πξνγξάκκαηνο (Αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ 
ΔΠ ζε άιιεο εζληθέο-πεξηθεξεηαθέο-ηνκεαθέο πνιηηηθέο). Υξήζηκε επίζεο ζα ήηαλ ε εθηελέζηεξε αλαθνξά ηεο 
δηαζχλδεζεο, φπνπ πθίζηαηαη, κε Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο θαη Υξεκαηνδνηηθά Μέζα 

8. Μηα πξνζπάζεηα πξνηεξαηνπνίεζεο ελδεηθηηθψλ παξεκβάζεσλ αλά Άμνλα ίζσο λα ήηαλ ρξήζηκε. ην ζεκείν 
απηφ αθξηβψο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ, ε πξνηεξαηνπνίεζε απηή ίζσο λα είλαη 
δηαθνξεηηθή αλά Πεξηθέξεηα. Ζ πξνηεξαηνπνίεζε ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηελ αλάγθε θαη ζε ζρέζε κε ηε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. 

9. ε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζε αιιά θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ αλά 
Πεξηθέξεηα, κε βάζε ηελ RIS, ίζσο απνηεινχζε θαηλνηνκία θαη ηζρπξφ ζεκείν ηνπ ΔΠ.  

10. Σν Πξφγξακκα αθνινπζεί ηελ εμέιημε δξάζεσλ πνπ είραλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Τπφ 
ην πξίζκα απηφ εθηηκάηαη φηη είλαη ρξήζηκε κεγαιχηεξε ηεθκεξίσζε ή πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηελ 
απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θξίλνληαη αλαγθαίεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 
κε ηελ πθηζηάκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ. 

11. Δηδηθά γηα ηηο παξεκβάζεηο ζπζηεκηθνχ ή νξηδφληηνπ ραξαθηήξα, νη αλαθνξέο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλνπλ πην 
ζπγθεθξηκέλεο σο πξνο ηε ζηφρεπζε θαη ην ηη επηδηψθεηαη απφ απηέο . 

12. ε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο, ζπκπιεξσκαηηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ ζηε ινγηθή ηεο αλαθπθινχκελεο πίζησζεο. 

13. Οη δξάζεηο ηνπ Θ8 αιιά θαη ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 9.5 εκθαλίδνπλ ζπλέξγεηεο κε ηα ΠΔΠ αιιά θαη 
ην ΔΠΑλΔθ. Υξήζηκν είλαη λα γίλεη αλαθνξά ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ.  

14. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα δξάζεηο ηνπ Θ10 (ΔΚΣ) σο πξνο ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα δξάζεσλ ηνπ Θ1 (ΔΠΣΑ) θαη 
Θ10 (ΔΣΠΑ) θαη ην ζπληνληζκφ πνπ απαηηείηαη. 

15. Υξεκαηνδνηηθή επάξθεηα: Κπξίαξρε εθηίκεζε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο είλαη φηη ην χςνο ησλ δηαηηζέκελσλ 
πφξσλ ζην ΔΠ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν. Με δεδνκέλε ηελ πινπνίεζε ησλ 
εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, νη ελαπνκείλαληεο πφξνη είλαη 
νπζηαζηηθά κεδεληθνί. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ην ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ψζηε λα 
κπνξέζνπλ λα βξεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη.   

16. Γηαθξαηηθφηεηα: Πξνηάζεθε απφ ην χκβνπιν Αμηνιφγεζεο ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζδηνξηζκνχ 
δξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ κέζα απφ δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία.  

17. ρεηηθά κε ηηο ΟΥΔ-ΟΔΔ δηαθαίλεηαη φηη ην ΔΠ δελ ζα αμηνπνηήζεη ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν. Ίζσο ζα είρε 
ελδηαθέξνλ απηφ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ θαη ζε ζρέζε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ δηαηππψζεη ηα ΠΔΠ 
(θαηάξηηζε-απαζρφιεζε-δηα βίνπ). 

18. Σν ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ 
ηε θηψρεηα ή ζε νκάδεο-ζηφρνπο πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε, 
ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε θαη ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηα ΠΔΠ. 

19. Οξηδφληηεο αξρέο: Ζ αλαθνξά ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ελδερφκελα λα ρξεηαζηεί εμεηδίθεπζε, θπξίσο ζε ζρέζε κε 
ηνπο  Θ 4, 5, 6 θαη σο πξνο ηελ αλαθνξά ελδεηθηηθψλ ελεξγεηψλ.   

Γηα θεθάιαηα θαη ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ γηα ηα νπνία δελ ππήξρε εθηελέο ή εηδηθφ πεξηερφκελν, ν χκβνπινο 

Αμηνιφγεζεο επεζήκαλε ηηο βαζηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ απηφ ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί. 


