
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΤΝΙΟ 2011 

 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΑΓΨΓΗ ............................................................................................ 4 
Σο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ........................................... 6 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 
ΜΑΘΗΗ» (ΕΠΕΔΒΜ)............................................................................. 7 

1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος .................................................................................................... 7 
1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ....... 7 
1.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ...............................................................................................13 
1.1.3 τοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Σαμείων ........................16 
1.1.4 τοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο ............................................16 
1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής ..............................................18 

1.2 τοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο ............................18 
1.3 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ...........18 
1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ......................................19 
1.5 Σροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006 .................................19 
1.6 υμπληρωματικότητα με άλλα μέσα ..............................................................19 
1.7 Παρακολούθηση- Αξιολόγηση .......................................................................25 

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη 

βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος .......................................25 
1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος .......................................29 
1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης ..............................................................................30 
1.7.4 Παρακολούθηση της τρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Προγράμματος ...............................................................................................32 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΕΠΑ, ΣΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΨΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ............................................................................... 33 

2.1 Η τρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» .............................33 
2.2 υμβολή του Προγράμματος στο ΕΠΑ .........................................................35 
2.3 υμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ............40 
2.4 υμβολή του Προγράμματος στη τρατηγική της Λισσαβόνας..........................43 

2.4.1 υμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες 

Γραμμές ........................................................................................................43 
2.4.2 υνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές (ΚΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013...............49 
2.4.3 υμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας ............................52 

2.5 υνέπεια και υγκέντρωση της τήριξης ........................................................52 
2.5.1 υμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό χέδιο Δράσης για την 

Κοινωνική Ένταξη περιόδου 2008-2010 ...........................................................52 
2.5.2 Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ...............................................................................................54 
2.6 υμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 

3 του Καν1083/2006 (Earmarking) ....................................................................59 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ............................................................................. 61 

3.1 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης» ....................................................................................................61 
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου .............................................63 
3.1.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους .....82 

3.2 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας» ..........................................................................................................82 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 3 

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου .............................................83 
3.2.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους .....97 

3.3 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Ενίσχυση 
της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» ....................................................................97 

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου .............................................98 
3.3.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ... 111 

3.4 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 

«Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 

καινοτομίας» .................................................................................................... 112 
3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου ........................................... 113 
3.4.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ... 124 

3.5 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 

«Σεχνική υποστήριξη της εφαρμογής» ................................................................ 125 
3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου ........................................... 126 
3.5.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ... 130 

3.6 Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2 ......................................................................... 131 
3.7 Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2010 και 2011 ........................................... 131 

3.7.1 Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2010 ........................................... 131 
3.7.2 Ετήσιο Πρόγραμμα Τλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2011 .................................... 132 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ...................................................................... 134 

4.1 υμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας 

των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές 
Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΣ 

1081/2006 ..................................................................................................... 134 
4.2 Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής ................................................................. 142 
4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα .................................................................. 145 

4.3.1 Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Επικοινωνιακού χεδίου Δράσης ..... 146 
4.3.2 Επικοινωνιακή τρατηγική ................................................................... 147 
4.3.3 Δράσεις 2010 ...................................................................................... 149 
4.3.4 Αξιολόγηση των δράσεων δημοσιότητας του ΕΠΕΔΒΜ ............................. 157 

4.4 υμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α. ....................................... 160 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1- ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ II του ΕΚ 1828/2006 - 
ΨΡΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΝΔΤΛΙΨΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΟ 
2010................................................................................................. 162 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2- υμπεράσματα Ετήσιων υναντήσεων Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ΕΤΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ................ 164 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3- Ετήσιο Πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ 2011 ........................... 178 

 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 4 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

Η Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης (ΕΤΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συντάσσει κάθε έτος Ετήσια Έκθεση των 

πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/11-7-2006 του υμβουλίου περί «καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και το Σαμείο υνοχής», που αντικατέστησε τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/8-12-2006 της 

Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) με αρ.1083/2006 του υμβουλίου», και τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/1-9-

2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και τον 

Νόμο 3614/2007 (ΥΕΚ267Α/3-12-2007) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και 

Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013» . 

Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή 

Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. την 

συνέχεια η Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης (ΕΤΔ), αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, 

βάσει του άρθρου 67 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για 

το έτος 2010 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή της σχετικής εγκυκλίου (με 

αρ. πρ. 23288/ΕΤΑΠ 1332/23/05/2008) και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 

15060/ΕΤΑΑΠ 720/8-4-2010 της Εθνικής Αρχής υντονισμού) και 

σύμφωνα με το παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 και με το 

παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελούν 

τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο 

παράρτημα ΦVΙΙΙ) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

το 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της προόδου της 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς 

όρους, για το σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και όλες οι αναλυτικές πληροφορίες 

για τα βήματα που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του.  

το 2ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η έως τώρα συμβολή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στο ΕΠΑ (Εθνικό τρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), στο ΕΔΕΝ 

(Εθνικό χέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη) και στο ΕΠΜ (Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων), καθώς και στις Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η 

πολιτική της Λισσαβόνας και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 

Επίσης, γίνεται αναφορά για το περιεχόμενο της στρατηγικής για την Ευρώπη 
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2020 και παρουσιάζεται η αντιμετώπιση συστάσεων της ΕΕ μέσω του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

το 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους ανά 

Άξονα Προτεραιότητας. Σο Κεφάλαιο έχει δομηθεί ανά θεματική ενότητα 

Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί τόχοι και οι Δράσεις είναι 

κοινές. ε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες 

παρακολούθησης) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα 

Προτεραιότητας. 

το 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με 

την εφαρμογή του ΕΠ, όπως τα θέματα της Σεχνικής Τποστήριξης Εφαρμογής, 

της Πληροφόρησης – Δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση του άρθρου 10 του 

Καν. 1081/2006. 
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Σο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας προσδιορισμού του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» όπως ορίζεται στην ενότητα 1 του Παραρτήματος VI του 

Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΦVΙΙΙ):  

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΕΣΙΚΟ ΣΟΦΟ τόχος «ύγκλιση» 

τόχος «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και 
Απασχόληση» 

 ΦΕΣΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΣΟΜΕΑ  

 GR 11, GR 14, GR 21, 
GR 22, GR 23, GR 25, 
GR 41, GR 43, GR 12, 
GR 13, GR 30, GR 42, 
GR 24  

  ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

2007-2013 

 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
(ΑΡΙΘ. CCI)  

2007GR05UPO002 

 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΕΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΣΟΙΦΕΙΨΝ 

2010 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΗ 
ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΠΑ 

22/6/2011 

 

Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εγκρίθηκε 

στις 16-11-2007 με την αρ. Ε(2007) 5634/16.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. 

(Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ» (ΕΠΕΔΒΜ) 

το κεφάλαιο 1 της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται επισκόπηση της υλοποίησης του 

ΕΠΕΔΒΜ. Η παράγραφος 1.1. αναφέρεται στην ανάλυση της προόδου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. το πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής και 

οικονομικής προόδου παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σύμφωνα με το 

Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/1-9-2009 που αποτελεί 

τροποποίηση του (ΕΚ) 1828/2006 (Παραρτήματα ΙΙ και XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006). τις παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6 και 1.7 αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν συμμόρφωση 

με το κοινοτικό δίκαιο, απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που 

επηρέασαν την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, τροποποιήσεις και 

προβλήματα με βάση το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006, μέτρα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και άλλες πληροφορίες που 

αναγράφονται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που 

αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο 

παράρτημα ΦVΙΙΙ). 

 

1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Η αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος που 

σημειώθηκε κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω του 

αντίστοιχου Πίνακα του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 

που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 

(αντίστοιχο παράρτημα ΦVΙΙΙ) στον οποίο παρατίθενται οι δείκτες 

παρακολούθησης και οι τιμές που λαμβάνουν το συγκεκριμένο έτος. ύμφωνα 

με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δείκτες αναφέρονται σε 

επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και παρακολουθούνται στο αντίστοιχο επίπεδο. 

το Κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες με τους εγκεκριμένους 

δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας. τη συνέχεια παρατίθενται οι σχετικοί 

Πίνακες ανά ομάδα τρατηγικού τόχου. 
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Δείκτες παρακολούθησης τρατηγικού τόχου 1 (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3) 
Δείκτες Α.Π.1, 

2, 3 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 
εκπαίδευσης που 

αναμορφώνονται 
προς καινοτόμες 

κατευθύνσεις και 
εφαρμόζονται 

στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 0       

τόχος 

         200(1) (2) 

Αφετηρία 

415          

Αριθμός 

προγραμμάτων 
σπουδών 

γ‟βάθμιας 
εκπαίδευσης που 

αναμορφώνονται 
και εφαρμόζονται 

στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 0       

τόχος 

         43 (1) 

Αφετηρία 

480          

Αριθμός 

συστημάτων 
συσσώρευσης και 

μεταφοράς 
πιστωτικών 

μονάδων 

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 0       

τόχος 

         39 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης στα 

οποία 
εφαρμόζονται 

διαδικασίες 
αξιολόγησης  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 15       

τόχος 

         38 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 0       

τόχος 

         13(1) 

Αφετηρία 

0          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός μαθητών 

που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 

ενισχυτικής 

διδασκαλίας και 

διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Ολοκλήρωσ
η 

0 0         

τόχος 

         35.700 

Αφετηρία 

94.267          

Μέσος ετήσιος 

αριθμός 
συμμετοχών 

εκπαιδευτικών 
αβάθμιας και 

β‟βάθμιας που 
επιμορφώνονται  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 13.884 39.337       

τόχος 

         64.500 

Αφετηρία 

55.722          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

εκπαιδευτικών 
Ολοκλήρωσ
η 

0 0 12.403 35.441       
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Δείκτες Α.Π.1, 

2, 3 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

α‟βάθμιας και 

β‟βάθμιας που 
επιμορφώνονται 
(3) 

τόχος 

          

Αφετηρία 

          

Αριθμός 

εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

εκπαιδευμένου 
σε ΣΠΕ  

Ολοκλήρωσ

η 

0 0 0        

τόχος 

         55.400 

Αφετηρία 

50.000          

Ποσοστό 

προγραμμάτων 
αβάθμιας και 

β'βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

προς καινοτόμες 
κατευθύνσεις στο 

σύνολο των 
αναμορφούμενων 

προγραμμάτων 
(εντός και εκτός 

του ΕΠ)  

Ολοκλήρωσ

η 

0 0 0 0       

τόχος 

         
50% ), (1), 

(2) (4) 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό 

τμημάτων 
ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης 

πουαξιολογήθηκ
αν 

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 59       

τόχος 

         100% 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό 

μαθημάτων 
α‟βάθμιας και 

β‟βάθμιας 
εκπαίδευσης 

στην διδασκαλία 
των οποίων 

χρησιμοποιούντα
ι σύγχρονες ΣΠΕ 
(5) 

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0        

τόχος 

          

Αφετηρία 

0%          

Μείωση του 
ποσοστού 

μαθητών που δεν 
ολοκληρώνουν 

την κατώτερη 
β‟βάθμια 

εκπαίδευση 
(γυμνάσιο)  

Ολοκλήρωσ
η 

0 0 0 0       

τόχος 

         
5,5% (1) 

(6) 

Αφετηρία 

6,1%          

Ποσοστό 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
αβάθμιας και 

ββάθμιας 
εκπαιδευμένου 

και 
πιστοποιημένου 

σε ΣΠΕ  

Ολοκλήρωσ

η 

0 0 0        

τόχος 

         79% 

Αφετηρία 

36,6%          

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά 

(2) Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ. 
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(3) Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της 

προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται 

σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή. 

(4) Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να 

αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400. 

(5)  Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών 

δράσεων του Ε 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η 

οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους. 

(6)  Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης 

τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα 

προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν 

ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση. 

Δείκτες παρακολούθησης τρατηγικού τόχου 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6) 

Δείκτες Α.Π.4, 5, 6   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης που 
δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται  

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         300 (1) 

Αφετηρί
α 

225          

Αριθμός υποτροφιών 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 6.541       

τόχος 

         56.000 

Αφετηρί
α 

41.217          

Αριθμός 
προγραμμάτων 

σπουδών 
τεχνικοεπαγγελματι

κής εκπαίδευσης 
που δημιουργούνται 
ή αναμορφώνονται  

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
650 (1) 

(2) 

Αφετηρί
α 

437          

Αριθμός γραφείων 

διασύνδεσης που 
δημιουργούνται ή 

ενισχύονται 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 20       

τόχος 

         55 

Αφετηρί
α 

267          

Αριθμός 

ωφελούμενων 
μαθητών / 

σπουδαστών από 
ενέργειες ΕΠ 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
996.50

0 

Αφετηρί
α 

500.000          

Ποσοστό 

προγραμμάτων 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης που 

αναμορφώνονται σε 
σπονδυλωτή μορφή 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
100% 

(1) 
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Δείκτες Α.Π.4, 5, 6   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

συμβατή με το 
ύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών 
Μονάδων στο 

σύνολο 
προγραμμάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης  

Αφετηρί

α 

0,0%          

Ποσοστό μαθητών / 
σπουδαστών ΕΠΑΛ 

/ ΕΠΑ στο σύνολο 
μαθητών / 

σπουδαστών 
δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         23% (1) 

Αφετηρί

α 

17,7%          

Μέσο ετήσιο 

ποσοστό 

ωφελούμενων από 

ενέργειες πρακτικής 
άσκησης στο σύνολο 

των τελειοφοίτων 
μαθητών και 
σπουδαστών της 

ββάθμιας και 
γβάθμιας 

εκπαίδευσης και της 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         6% (1) 

Αφετηρί
α 

2,5%          

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά. 

(2) Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής 

περιόδου 2007-13. 

Δείκτες παρακολούθησης τρατηγικού τόχου 3 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) 

Δείκτες Α.Π. 7, 8, 9   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 

συμμετοχών ατόμων 
25-64 ετών σε 

προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης 

(τυπικής, μη-
τυπικής και 
άτυπης) στο πλαίσιο 

των ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 8.277 149.382       

τόχος 

          235.300 

Αφετηρί
α 

209.073           

Αριθμός 

προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως 

εκπαίδευσης  

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 303       

τόχος 

          21(1) 

Αφετηρί
α 

0           

Ποσοστό ατόμων 
25-64 ετών που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα δια 

βίου εκπαίδευσης 
(τυπικής, μη-

τυπικής και 
άτυπης) στο πλαίσιο 

του ΑΠ3 στο σύνολο 
ατόμων αυτής της 

ηλικιακής 
κατηγορίας (2) 

Ολοκλή

ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

           

Αφετηρί
α 

           

Ποσοστό ατόμων 

ηλικίας 25-64 ετών 
που έχουν ωφεληθεί 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       
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Δείκτες Α.Π. 7, 8, 9   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

από προγράμματα 
εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. τόχος 

          1,2% (1) (3) 

Αφετηρί

α 

0,0%           

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά  

(2) Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της 

προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται 

σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή. 

(3) Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της 

παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα. 

 

Δείκτες Α.Π.10, 11, 
12 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
ενισχυόμενων 

προγραμμάτων 
διδακτορικής και 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 568       

τόχος 

         
1.300(1) 

(2) 

Αφετηρί
α 

1.383          

Αριθμός 

ενισχυόμενων 
ερευνητικών 

προγραμμάτων 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
2.600(1) 

(2) 

Αφετηρί
α 

2.789          

Αριθμός ερευνητών 
που συμμετέχουν 

σε ενισχυόμενα 
ερευνητικά 

προγράμματα 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
15.250 

(2) 

Αφετηρί
α 

15.392          

Αριθμός 

μετακαλούμενων 
ερευνητών από το 

εξωτερικό 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         330 

Αφετηρί
α 

136          

Αριθμός 
μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων 
σπουδών που 

δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0        

τόχος 

         180(1) 

Αφετηρί
α 

228          

Ποσοστό αύξησης 

της συνολικής 
δαπάνης για 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       
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Δείκτες Α.Π.10, 11, 

12 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

ερευνητικά 

προγράμματα 
ανθρωπίνων πόρων τόχος       

  
          27% (1) 

Αφετηρί
α       

  
            

Ποσοστό 

υποτροφιών σε 
θετικές επιστήμες 

και τεχνολογία 
(MST) στο σύνολο 

των υποτροφιών 

Ολοκλή

ρωση 0  0  0 
0 

            

τόχος       
  

          30,0% 

Αφετηρί

α 9,5%     
  

            

(1) Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει 

γεωγραφική αναφορά 

(2) Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να 

υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, 

μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. αν αποτέλεσμα, η τιμή 

του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη 

χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13. 

 

1.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση που σημειώθηκε κατά το 

έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω των Πινάκων του 

Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί 

τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχα 

παραρτήματα ΙΙ και ΦVΙΙΙ). Ψς προς τον Πίνακα του Παρατήματος ΙΙ 

παρατίθενται οικονομικά στοιχεία ως προς τις 5 διαστάσεις (θέμα 

προτεραιότητας, μορφή χρηματοδότησης, έδαφος, οικονομική δραστηριότητα 

και γεωγραφική περιοχή).  

τον Πίνακα του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που 

αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο 

παράρτημα ΦVΙΙΙ) με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε επίπεδο 

Άξονα Προτεραιότητας στοιχεία ως προς: 

 Σις πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες που καταβλήθηκαν από 

δικαιούχους. 

 Σην αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά. 

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 

που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 

(αντίστοιχο παράρτημα ΦVΙΙΙ) με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» παρατίθεται στη συνέχεια. 
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Πίνακας Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 (αντίστοιχο παράρτημα ΦVΙΙΙ του ΕΚ 1828/2006) 
Φρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" ανά Άξονα Προτεραιότητας 

ευρώ 

ΚΩΔΙΚ
Ο 
Α.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

υνολική χρηματοδότηςη 
του επιχειρηςιακοφ 
προγράμματοσ (Ζνωςη και 
εθνικό επίπεδο) 

Βάςη υπολογιςμοφ τησ 
ενωςιακήσ ςυνειςφοράσ 
(Δημόςιο ή ςυνολικό 
κόςτοσ) 

υνολικό ποςό των 
πιςτοποιηθειςών 
επιλζξιμων δαπανών που 
καταβλήθηκαν από 
δικαιοφχουσ ( 1 ) 

Αντίςτοιχη δημόςια 
ςυνειςφορά ( 1 ) 

Ποςοςτό υλοποίηςησ % 

1 
"Αναβάθμιςη τησ ποιότητασ τησ εκπαίδευςησ και 
προώθηςη τησ κοινωνικήσ ενςωμάτωςησ ςτισ 8 
Περιφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου 1" 

361.080.746  361.080.746  58.669.874 58.669.874 16,2% 

2 
"Αναβάθμιςη τησ ποιότητασ τησ εκπαίδευςησ και 
προώθηςη τησ κοινωνικήσ ενςωμάτωςησ ςτισ 3 
Περιφζρειεσ Στατιςτικήσ Σφγκλιςησ (Phasing Out)" 

428.300.927  428.300.927  95.730.874 95.730.874 22,4% 

3 
"Αναβάθμιςη τησ ποιότητασ τησ εκπαίδευςησ και 
προώθηςη τησ κοινωνικήσ ενςωμάτωςησ ςτισ 2 
Περιφζρειεσ Σταδιακήσ Ειςόδου (Phasing In)" 

29.329.091  29.329.091  11.720.283 11.720.283 40,0% 

4 

"Αναβάθμιςη των ςυςτημάτων αρχικήσ 
επαγγελματικήσ κατάρτιςησ και επαγγελματικήσ 
εκπαίδευςησ και ςφνδεςη τησ εκπαίδευςησ με την 
αγορά εργαςίασ ςτισ 8 Περιφζρειεσ Αμιγοφσ 
Στόχου 1" 

213.670.897  213.670.897  7.855.322 7.855.322 3,7% 

5 

"Αναβάθμιςη των ςυςτημάτων αρχικήσ 
επαγγελματικήσ κατάρτιςησ και επαγγελματικήσ 
εκπαίδευςησ και ςφνδεςη τησ εκπαίδευςησ με την 
αγορά εργαςίασ ςτισ 3 Περιφζρειεσ Στατιςτικήσ 
Σφγκλιςησ (Phasing Out)" 

254.452.420  254.452.420  8.977.549 8.977.549 3,5% 

6 

"Αναβάθμιςη των ςυςτημάτων αρχικήσ 
επαγγελματικήσ κατάρτιςησ και επαγγελματικήσ 
εκπαίδευςησ και ςφνδεςη τησ εκπαίδευςησ με την 
αγορά εργαςίασ ςτισ 2 Περιφζρειεσ Σταδιακήσ 
Ειςόδου (Phasing In)" 

17.416.737  17.416.737  1.287.522 1.287.522 7,4% 

7 
"Ενίςχυςη τησ δια βίου εκπαίδευςησ ενηλίκων ςτισ 
8 Περιφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου 1" 

135.470.786  135.470.786  11.730.722 11.730.722 8,7% 

8 
"Ενίςχυςη τησ δια βίου εκπαίδευςησ ενηλίκων ςτισ 
3 Περιφζρειεσ Στατιςτικήσ Σφγκλιςησ (Phasing 
Out)" 

161.326.928  161.326.928  8.878.336 8.878.336 5,5% 

9 
"Ενίςχυςη τησ δια βίου εκπαίδευςησ ενηλίκων ςτισ 
2 Περιφζρειεσ Σταδιακήσ Ειςόδου (Phasing In)" 

11.042.492  11.042.492  2.423.894 2.423.894 22,0% 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 15 

10 
"Ενίςχυςη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή τησ ζρευνασ και τησ καινοτομίασ ςτισ 8 
Περιφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου 1" 

177.211.083  177.211.083  5.047.959 5.047.959 2,8% 

11 
"Ενίςχυςη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή τησ ζρευνασ και τησ καινοτομίασ ςτισ 3 
Περιφζρειεσ Στατιςτικήσ Σφγκλιςησ (Phasing Out)" 

211.033.835  211.033.835  6.012.808 6.012.808 2,8% 

12 
"Ενίςχυςη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή τησ ζρευνασ και τησ καινοτομίασ ςτισ 2 
Περιφζρειεσ Σταδιακήσ Ειςόδου (Phasing In)" 

14.444.826  14.444.826  411.868 411.868 2,9% 

13 
"Τεχνική Υποςτήριξη Εφαρμογήσ ςτισ 8 
Περιφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου 1" 

18.227.517  18.227.517  1.121.818 1.121.818 6,2% 

14 
"Τεχνική Υποςτήριξη Εφαρμογήσ ςτισ 3 
Περιφζρειεσ Στατιςτικήσ Σφγκλιςησ (Phasing Out)" 

23.402.638  23.402.638  1.440.513 1.440.513 6,2% 

15 
"Τεχνική Υποςτήριξη Εφαρμογήσ ςτισ 2 
Περιφζρειεσ Σταδιακήσ Ειςόδου (Phasing In)" 

1.589.077  1.589.077  97.896 97.896 6,2% 

  
ΤΝΟΛΟ ΕΠΕΔΒΜ "Εκπαίδευςη & Δια Βίου 
Μάθηςη" 

2.058.000.000 2.058.000.000 221.407.238 221.407.238 10,8% 

(1) Ισχύει μόνο για τα επιχειρησιακά προγράμματα που εκφράζονται σε συνολικό κόστος. 
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1.1.3 τοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Σαμείων 

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙΙ, Μέρος Γ του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

846/1-9-2009, με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» παρατίθενται στη συνέχεια. 

Αριθμός Αναφοράς της Επιτροπής: 2007GR05UPO002 

Ονομασία Προγράμματος: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

Ημερομηνία της τελευταίας απόφασης της 

Επιτροπής για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: 

16/11/2007 

 

Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ 
ωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής το 2010 

Κωδικός 
Διάσταση 1 

Θέμα 
Προτεραιότητας 

Κωδικός 
Διάσταση 2 

Μορφή 
Φρηματοδότησης 

Κωδικός 
Διάσταση 3 

Έδαφος 

Κωδικός 
Διάσταση 4 
Οικονομική 

δραστηριότητα 

Κωδικός 
Διάσταση 5 
Γεωγραφική 

περιοχή 

Ποσό 
 

 
 

     

 

 

     

ύνολο 
 

 

Ο ανωτέρω πίνακας με το συνδυασμό των κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

επισυνάπτεται ως παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης Τλοποίησης. 

 

1.1.4 τοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο 

Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΣ και συνεπώς σύμφωνα με το Παράρτημα ΦΦΙΙΙ 

του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, απαιτείται στην Ετήσια Έκθεση 

Εκτέλεσης να παρατίθενται στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε 

επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος και Άξονα Προτεραιότητας. Οι ομάδες 

αυτές αφορούν στην κατανομή των συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία, ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα, μορφωτικό επίπεδο, και με βάση το καθεστώς τους στην 

αγορά εργασίας. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας αποτύπωσης των αναφερομένων. 
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Πίνακας Παραρτήματος ΦΦΙΙΙ 
υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)  

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ  ΓΤΝΑΙΚΕ  
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 
ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗ

Η 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑ

Ν 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗ

Η 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 12.647 9.920 884.591 474.336 696.300   17.548 367.828   12.349 183.390 104.079 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 12.588 9.901 93.473 61.549 55.542   10.472 36.323   7.049 40.047 28.078 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 17.615 10.154 11.794   2.742 6.902   1.878 3.079 1.374 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 12.588 9.901 32.818 24.801 13.456   901 10.457   742 31.049 23.503 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 4.281 3.056 2.862   1.068 2.065   804 351 187 

ΑΝΕΡΓΟΙ 28 19 43.927 27.602 37.810   2.419 23.209   1.772 3.726 2.640 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 

6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 6.801 5.005 4.159   1.084 3.147   838 1.558 1.020 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ 
>12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 31 0 747.191 385.185 602.948  4.657 308.296  3.528 139.617 73.361 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1 0 81.263 40.032 11.878   492 6.030   261 68.894 33.741 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ) 83 43 109.647 61.243 64.353   1.644 36.517   995 43.733 23.774 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ) 83 45 150.996 98.003 83.347   12.300 54.988   8.526 55.432 34.534 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ) 0 0 11.396 8.439 6.433   3.137 4.761   2.414 1.826 1.264 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 2.213 1.279 750 0 40 382 0 32 1.423 865 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 11.837 6.036 8.652 0 557 4.191 0 369 2.628 1.476 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕΑΣΟΜΑ ΜΕ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΕ 

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 1.349 621 719   146 412   50 484 159 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 2.252 1.271 1.200 0 512 892 0 259 540 120 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 & 2) 0 0 694.235 352.382 572.105   5.594 289.847   3.522 116.536 59.013 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3) 77 60 89.935 55.786 63.897   6.377 39.530   4.675 19.738 11.641 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 0 0 16.035 8.779 13.916   1.112 7.371   842 1.007 566 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6) 12.570 9.860 84.386 57.389 46.382   4.465 31.080   3.310 46.109 32.859 

Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και οι 540.278 συμμετέχοντες/ωφελούμενοι των 3 πράξεων «Τποστήριξη Ολοήμερων χολείων» των ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 (κωδικοί MIS 312156, 312167 & 
312182). τις συγκεκριμένες πράξεις οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2007-2010 που συμμετείχαν σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου καθώς είναι οι άμεσα 
αποδέκτες των παρερχόμενων υπηρεσιών της συγκεκριμένης  παρέμβασης, οι οποίοι καταγράφονται: α) ως προς το καθεστώς απασχόλησης στα «ανενεργά άτομα» και β) ως προς το μορφωτικό επίπεδο στην 

πρώτη κατηγορία «πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 & 2)». Η καταγραφή τους στο έτος 2010 έγινε λόγω της ένταξης των πράξεων το συγκεκριμένο έτος. 
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1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής 

Κατά το έτος 2010 δεν παρουσιάστηκαν ανακτήσεις ή εκ νέου χρήση της 

συνδρομής. 

 

1.2 τοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο 

Κατά το έτος 2010 δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη 

συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. 

 

1.3 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα 

αντιμετώπισης τους 

Είναι γεγονός ότι μέσα στο 2010 οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  έγιναν 

αισθητές στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του τομέα της εκπαίδευσης, αλλά 

και στην αύξηση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και 

κατά προέκταση στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που συνετέλεσε σε μια σχετική καθυστέρηση 

της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν η υιοθέτηση και 

ενεργοποίηση μιας σειράς νέων θεσμικών αλλαγών, όπως ο Νόμος 3852/7-6-

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στα σημεία που επικεντρώνεται στον 

τομέα της εκπαίδευσης,  ο Νόμος 3979/21-9-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου 

Μάθησης και λοιπές διατάξεις», κ.α. 

Πέρα των ανωτέρω, υπήρξαν και άλλοι λόγοι που οδήγησαν σε καθυστερήσεις 

υλοποίησης σημαντικών έργων του Προγράμματος και οφείλονται: 

 σε νομικής φύσης προβλήματα για τα οποία απαιτήθηκε νομοθετική 

ρύθμιση 

 σε αδράνεια των φορέων υλοποίησης σε ότι αφορά κυρίως στη δήλωση 

δαπανών ενταγμένων έργων. 

 στον μεγάλο χρόνο που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση / ένταξη πράξεων 

λόγω κυρίως της υποβολής μη ώριμων και επαρκώς τεκμηριωμένων 

προτάσεων 

 στον στρατηγικό ανασχεδιασμό δράσεων, στο πλαίσιο των αλλαγών στην 

εκπαιδευτική πολιτική, οι οποίες αφορούν , στο Νέο χολείο και την 
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Χηφιακή Σάξη, στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, στην 

επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, στην Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτισης και τη Σεχνική Εκπαίδευση, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, κ.α. 

ύμφωνα και με το ανωτέρω διαμορφούμενο πλαίσιο των εγκεκριμένων στόχων 

και στρατηγικών επιδιώξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

αναδιαμορφώθηκαν ορισμένες κατηγορίες παρεμβάσεων, που ήδη 

περιλαμβάνονταν στο έγγραφο εξειδίκευσης του Προγράμματος, ώστε να 

ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, το οποίο είχε 

ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενεργοποίηση του Προγράμματος με την έκδοση 

ενός μεγάλου αριθμού προσκλήσεων από την αρχή του νέου έτους, αλλά 

παράλληλα και την ενδυνάμωση της συνεργασίας της ΕΤΔ και των Τπηρεσιών 

Τπουργείου. 

 

1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

Κατά το έτος 2010 δεν έγιναν κάποιες ευρύτερες αλλαγές στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Προγράμματος, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω στην 

παρ. 1.3, οι οποίες αφορούσαν στο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ, με την 

αναδιαμόρφωση ορισμένων κατηγοριών πράξεων. 

 

1.5 Σροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006 

Κατά το έτος 2010 δεν παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 

57 του 1083/2006. 

 

1.6 υμπληρωματικότητα με άλλα μέσα 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)/ Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)/ Κωδικός 75  

το πλαίσιο του ΕΠΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του στις 

προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους 

χρηματοδοτικής προσπάθειας (Earmarking), συνυπολογίστηκε στις κατηγορίες 

δαπανών του Παραρτήματος IV του Γενικού Κανονισμού (στους τόχους 1 και 

2) ο Κωδικός 75: «Τποδομές εκπαίδευσης». Οι δαπάνες του Κωδικού 75 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ). 
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ύμφωνα με την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση Τποδομών 

Εκπαίδευσης (Κωδικός 75) μέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι και οι 

προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Τπουργείου Παιδείας, Δια 

βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε άμεση συνάφεια με τις 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που υλοποιούνται ή προβλέπεται να 

υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου 

Μάθηση».  

τον κάτωθι Πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή του διαθέσιμου π/υ 

(συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) για τον Κωδικό 75 σε κάθε 

Περιφέρεια.  

Περιφέρειες 
Κωδικός 75 "Τποδομές 
Εκπαίδευσης" (ΕΣΠΑ) 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 82.089.706 

Κεντρικής Μακεδονίας 144.085.431 

Δυτικής Μακεδονίας 100.661.235 

Ηπείρου 40.000.000 

Θεσσαλίας 64.599.072 

Ιονίων Νήσων 38.664.278 

Δυτικής Ελλάδας 70.670.469 

τερεάς Ελλάδας 60.739.820 

Αττικής 218.583.157 

Πελοποννήσου 42.101.053 

Βορείου Αιγαίου 42.567.958 

Νοτίου Αιγαίου 49.893.059 

Κρήτης 84.790.997 

 

το πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ για τον Κωδικό 75, ορίσθηκε στις 

Επιχειρησιακές υμφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ) σε ειδικό μάλιστα παράρτημα που καταρτίσθηκε από το Τπουργείο 

Παιδείας ΔΒΜΘ, έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 

πράξεων: 
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Έργα σχολικής στέγης (κτιριακά έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης), με αρχικώς ορισθείσες προτεραιότητες (α) την κατασκευή νέων 

Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων και (β) προσθήκες και βελτιώσεις 

σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλοβάρδιας και στη συνέχεια με 

προτεραιότητες (α) ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ή ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΛΛΗ ΦΡΗΗ Ε ΦΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ για ΚΑΛΤΧΗ 

ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ βάσει ΦΟΛΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΗ 

ΠΕΡΙΟΦΗ, (β) ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΕΠΑΛ/ΕΠΑ (Επαγγελματικού Λυκείου/Επαγγελματικής χολής) ΓΙΑ 

ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ, (γ) ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΥΑΛΙΖΕΣΑΙ  ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, (δ) ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ/ΠΡΟΘΗΚΕ Ε ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΦΟΛΙΚΟ 

ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ. Για αυτή τη κατηγορία 

πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 60% από τον προϋπολογισμό του 

Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας.  

Εξοπλισμός α΄βάθμιας και β‟ β‟αθμας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε 

εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ. Για αυτή τη κατηγορία 

πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 7% από τον προϋπολογισμό του 

Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας.  

Τποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί), με 

προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας 

και καινοτομίας. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό 

περίπου 28% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας.  

Εξοπλισμό αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για εξοπλισμούς ΙΕΚ και 

Ναυτικών χολών. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό 

περίπου 5% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας.  

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, κατά την αξιολόγηση των 

ανωτέρω έργων (πράξεων), λαμβάνει υπόψη της πέραν των γενικών κριτηρίων 

του κάθε ΠΕΠ και τυχόν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται 

σε αυτή από την ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ για να συμπεριληφθούν στις υπό έκδοση 

προσκλήσεις. 

Για την επίτευξη της ωρίμανσης των έργων των ανωτέρω κατηγοριών πράξεων 

(ιδίως έργα σχολικής στέγης και έργα εκπαιδευτικού εξοπλισμού) η Ενδιάμεση 
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Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή 

της ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ για τη διασφάλιση της συνεργασίας ή της διαμεσολάβησης 

του Τπουργείου Παιδείας σχετικά με την έκδοση προδιαγραφών, την έγκριση 

κτιριολογικών  προγραμμάτων, τη συνδρομή για την εκπόνηση μελετών κλπ, 

κατόπιν ρητώς διατυπωθείσας δέσμευσης του Τπουργείου Παιδείας, μέσω της 

Ειδικής Γραμματείας, για παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής. 

Επίσης, δεδομένου ότι μέσω των έργων του Κωδικού 75 υλοποιείται η 

εκπαιδευτική στρατηγική της χώρας όπως σχεδιάζεται από το Τπουργείο 

Παιδείας, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δεσμεύεται: 

(α) να λάβει υπόψη της και να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις π/υ 

προσκλήσεων ή στην έκδοση νέων προσκλήσεων, σε περίπτωση σχετικού ρητά 

τεκμηριωμένου σχετικού αιτήματος του Τπουργείου Παιδείας 

εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, και (β) να 

θέτει στη διάθεσή της Ειδικής Γραμματείας οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, 

προς ενημέρωσή του Τπουργείου Παιδείας, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης 

των έργων. 

Κατά τη διάρκεια του 2010 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στα 

γραφεία των ΕΔΑ των ΠΕΠ, μεταξύ στελεχών της Μονάδας Α4 και των αρμόδιων 

για τα έργα του κωδ.75 στελεχών των ΕΔΑ για θέματα που αφορούν στην 

παρακολούθηση αυτών. Ειδικότερα εξετάζεται η πορεία των προσκλήσεων, των 

αξιολογήσεων και εντάξεων των πράξεων, της συμβασιοποίησης και της 

απορρόφησης των έργων του κωδικού 75 (εξοπλισμοί ΑΜΕΑ, ΙΕΚ και Ναυτικών 

χολών, κτιριακές υποδομές Α/θμιας, Β/θμιας και Σριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και εξοπλισμούς)  καθώς και η επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω συναντήσεων παραδόθηκαν από τις ΕΔΑ των 

ΠΕΠ πίνακες παρακολούθησης των έργων του κωδικού 75 και στη συνέχεια 

συντάχθηκαν από τα στελέχη της Μονάδας Α4 εκθέσεις προόδου για κάθε 

Περιφέρεια. Οι εν λόγω πίνακες θα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα συντονισμού της ΕΤΔ ΕΠΔΒΜ και των ΕΔΑ των 

ΠΕΠ, αποτελεί το έργο εξοπλισμού των δομών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης όπου η ΕΤΔ οργάνωσε την καταγραφή των αναγκών και τον 

καθορισμό των προδιαγραφών.  
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Κατά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2010 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Τπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ προς όλες τις 

σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΜΕΑΕ) της χώρας 

(περιλαμβανομένων και Σμημάτων Ένταξης) ζητήθηκε η υποβολή αιτημάτων 

για προμήθεια εξοπλισμού. 

Η συλλογή των αιτημάτων των ΜΕΑΕ πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία 

του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά το διάστημα εκείνο 

και το διάστημα που ακολούθησε, έγινε καταγραφή όλων των ειδών εξοπλισμού 

ανά Περιφέρεια, Νομό και χολική Μονάδα. 

Παράλληλα συντάχθηκαν προδιαγραφές για κάθε είδος αιτούμενου 

εξοπλισμού, οι οποίες αφού εγκριθούν αρμοδίως από τη Διεύθυνση Ειδικής 

Αγωγής του Τπουργείου (καθώς και τα συνοδευόμενα από τα σχέδια τευχών 

διακύρηξης) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ  

(www.minedu.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (www.edulll.gr).  τη συνέχεια αποστέλλονται στις ΕΔΑ των 

ΠΕΠ ώστε να εκδώσουν τις αντίστοιχες προσκλήσεις.  

Εντός του 2011 εκδόθηκαν από την ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ δύο έγγραφα για τον 

καλύτερο συντονισμό και την παρακολούθηση τόσο των προσκλήσεων όσο και 

των εντάξεων πράξεων στον κωδικό 75. Σα σχετικά έγγραφα αφορούσαν: 

 Πρόσθετα Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης σε Προσκλήσεις για Έργα 

χολικής τέγης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος της Ε..Τ. 

 ύνταξη δύο ερωτηματολόγιων τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται 

από τις ΕΔΑ των ΠΕΠ πριν την έκδοση πρόσκλησης και πριν από την 

απόφαση ένταξης και να αποστέλλονται στην ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ. 

Δάνεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Σέλος, ειδικότερα σε ότι αφορά τα δάνεια τα οποία έχει λάβει ο ΟΚ από την 

Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΣΕ) για τη χρηματοδότηση της 

κατασκευής/εξοπλισμού σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής και την αποφυγή 

διπλής χρηματοδότησης των σχολείων αυτών από το ΕΣΠΑ, μέσω του Κωδικού 

75, η ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ διαβεβαιώνει ότι κατά το 2010 δεν υπήρξε ένταξη κανενός 

έργου σχολικής στέγης στο ΠΕΠ Αττικής.  

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.edulll.gr/


ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 24 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)/ Πράξεις του Ε.Π. 

«Χηφιακή ύγκλιση» που αφορούν το αντικείμενο του Τπουργείου 

Παιδείας 

Από το Δεκέμβριο του 2009 έχει δρομολογηθεί η συνεργασία της Ειδικής 

Τπηρεσίας του ΕΠ «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» και των αρμοδίων υπηρεσιών του 

Τπουργείου Παιδείας και της ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ, ως προς τις 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΠ που αφορούν το πεδίο αρμοδιότητας 

του Τπουργείου Παιδείας.  

Κομβική σημασία έχει το χέδιο Δράσης για το Χηφιακό χολείο στο οποίο 

αποτυπώνονται όλες οι δράσεις για το Χηφιακό χολείο ανεξαρτήτως πηγής 

χρηματοδότησης. Σο χέδιο Δράσης αποτελεί οδηγό τόσο για την ΕΤΔ του ΕΠ 

«Χηφιακή ύγκλιση» όσο και για την ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ. χετικό κείμενο 

καταρτίζεται και για το Χηφιακό Πανεπιστήμιο. Ο συντονισμός των δύο 

προγραμμάτων επιδιώκεται με τις εξής διαδικασίες: 

(α) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Τπουργείου Παιδείας για τον 

σχεδιασμό και τον βαθμό ωρίμανσης των πράξεων και τη διατύπωση γνώμης 

από αυτές,  

(β) την κοινοποίηση των σχετικών προτάσεων που κατατίθενται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Τπουργειου Παιδείας στην Ειδική Τπηρεσία του ΕΠ «ΧΗΥΙΑΚΗ 

ΤΓΚΛΙΗ» και προς την ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ,   

 (γ) την κοινοποίηση προς την ΕΤΔ ΕΠΕΔΜΒ οδηγιών του Τπουργείου Παιδείας 

για την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων,  

(δ) την συνεργασία της Ειδικής Τπηρεσίας του ΕΠ «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ»  με 

την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού προγραμματισμού (ΔΙΠΕΕ) του 

Τπουργείου Παιδείας. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ, κοινοποιείται από την ΕΤΔ του 

ΕΠ «Χηφιακή ύγκλιση» ο πλήρης κατάλογος των προτάσεων που κατατίθενται 

από υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Τπουργείου Παιδείας επί των 

προκηρύξεών του  ΕΠ «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» και εάν είναι δυνατόν και 

αντίγραφα των σχετικών τεχνικών δελτίων (προτείνεται η ηλεκτρονική 

αποστολή), καθώς και κατάλογος με τις ήδη ενταγμένες σχετικές πράξεις. Για 

τις περιπτώσεις των προτάσεων που έχουν υποβληθεί γίνεται ενημέρωση για το 

στάδιο που βρίσκεται η αξιολόγηση και για τα κριτήρια  αξιολόγησης όπως 

τέθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύουν. 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 25 

 

1.7 Παρακολούθηση- Αξιολόγηση 

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για 

τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος 

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» μέχρι τις 31/12/2010 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής 

εξέλιξης τεσσάρων βασικών οικονομικών μεγεθών:  

  Σο ποσοστό ενεργοποίησης (προσκλήσεις) ανέρχεται στο 76%, 

  το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 

53%, 

  το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται 

στο 26,1%, 

  το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 10,8%. 

ε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως: 

  ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.565 Μ€, 

  ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.087 Μ€, 

  οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 537,5 

Μ€, 

  οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 221,4 Μ€. 

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 1,2,3 είχε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο: 

 Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 176.960 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

από 6.415 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.216 περιβαλλοντικά 

προγράμματα 

 υλοποιήθηκαν 50.047 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 770.752 μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 35.441 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής 

επιμόρφωσης 
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 17.256 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

επιμόρφωσης 

 281 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο 

 2.421 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 218 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για 

ΑμεΑ 

 102 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Αναπτύχθηκαν 41 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα 

υποστήριξης Ολοήμερων χολείων 

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 4,5,6 είχε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο: 

 3.594 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

 1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα 

πρακτικής άσκησης 

 7,4% καταρτιζομένων Ιδιωτικών ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες 

 408 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις της Δομής 

Απασχόλησης και ταδιοδρομίας (ΔΑΣΑ) 

 8.855 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου 

Διασύνδεσης 

 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14 Θυρίδων για την 

Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 7,8,9 είχε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο: 

 9.509 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των 

οποίων τα 8.409 είναι ηλικίας 25-64. 

 10.706 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των χολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64. 
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 79.586 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 69.424 είναι ηλικίας 25-64. 

 9.545 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των 

μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον 

ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 8.292 είναι ηλικίας 25-64. 

 28.197 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των 

οποίων τα 25.793 είναι ηλικίας 25-64. 

 3.140 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των 

οποίων τα 3.140 είναι ηλικίας 25-64. 

 26.150 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

(ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 26.112 είναι ηλικίας 25-64. 

 246 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το 

ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 222 είναι 

ηλικίας 25-64 

τους Άξονες 10,11,12 έχει ενταχθεί μόνο μία πράξη (Προγράμματα 

Τποτροφιών ΙΚΤ), η οποία παρείχε 1.119 υποτροφίες μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων.  

Ενέργειες Επιτάχυνσης Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Κατά το 2010 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 

 Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη 

συμπλήρωση και αναμόρφωση του εγγράφου εξειδίκευσης 

προγραμματισμού για την ένταξη και παρακολούθηση των διαφόρων 

πράξεων. 

 Μέχρι τις 31/12/2010 είχαν δημοσιευθεί και είναι σε ισχύ 85 προσκλήσεις 

(ποσοστό ενεργοποίησης 76%) συνολικού προϋπολογισμού 1.565,0 Μ ευρώ 

και έχουν ενταχθεί 2.114 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.832 αφορούν δράσεις 

των χολικών Επιτροπών) συνολικού προϋπολογισμού 1.086,6 Μ ευρώ 

(ποσοστό εντάξεων 53%). 

 Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των μελετών ωρίμανσης και 

εξειδίκευσης δράσεων και έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής υλοποίησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013.    
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 υντάχθηκαν σχέδια δράσης - μελέτες και χρησιμοποιήθηκαν 

Τποστηρικτικές Τπηρεσίες, Εργαλεία, Πρότυπα,  που χρηματοδοτήθηκαν 

από την Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος με σκοπό την 

επιτάχυνση της ενεργοποίησής του προγράμματος και της ωρίμανσης των 

δράσεων για υλοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Κατάρτιση προτύπων τευχών δημοπράτησης, σχεδίων συμβάσεων και 

σχετικών νομικών εγγράφων προς χρήση από τους δικαιούχους και από 

την Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης με στόχο την επιτάχυνση υλοποίησης 

του Προγράμματος 

 Τπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο 

πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο 

ΕΠΕΔΒΜ 

 χέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής τρατηγικής για τη 

δια βίου μάθηση : Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης 

έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών 

 Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης 

αρχικής-συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων 

 χεδιασμός και έργο τεκμηρίωσης για το βέλτιστο τρόπο έκδοσης 

προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τα ΠΕΠ (Κωδικός 75) 

και το βέλτιστο τρόπο προκήρυξης των σχετικών δημόσιων συμβάσεων 

προμηθειών για την χρηματοδότηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού των ΑμεΑ, στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Ειδικής 

Τπηρεσίας σύμφωνα με τις ΕΤ των ΠΕΠ 

 Αποτίμηση της μέχρι σήμερα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 

και μελλοντική προοπτική 

 Τπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση προτάσεων 

υλοποίησης έργων 

 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις υπηρεσίες του Τπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και του Τπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία 

για την εξέλιξη των διαδικασιών διαχείρισης και την απρόσκοπτη υλοποίηση 

του ΕΠ.  

 Τιοθετήθηκε η διμηνιαία παρακολούθηση του προγράμματος κατά την 

οποία εξετάζεται η πορεία υλοποίησης του ΕΠ και εντοπίζονται τυχόν 

καθυστερήσεις για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από την 

Τπηρεσία. 
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 Πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις με φορείς υλοποίησης με 

σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση των δράσεών τους. 

 

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συγκροτήθηκε με την υπ‟ αριθμ. πρωτ. 

4878/11-3-2008 Κοινή Τπουργική Απόφαση των Τπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατά την οποία ορίζονται 

ο πρόεδρος και τα μέλη, η αποστολή και η λειτουργία της Επιτροπής. 

Σο 2010 πραγματοποιήθηκε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

στην Αθήνα, στις 11 Ιουνίου 2010 (3η υνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή Παρακολούθησης 

ενημερώθηκε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα: 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης. 

2. Έγκριση Πρακτικών 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

3. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

4. Προγραμματισμός ενεργειών 2010.  

5. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

6. υνέργεια και συμπληρωματικότητα του ΕΠΕΔΜΒ με άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

7. Πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος. 

8. Ετήσια Έκθεση 2009. 

9. Έγκριση Απόφασης και υμπερασμάτων της 3ης υνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Επίσης, μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση των εξειδικευμένων 

κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων των εξής προσκλήσεων: 

1. «Λοιποί φορείς παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» 

2. «Ανάπτυξη εθνικού υστήματος Αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας 

και τεκμηριώσεις των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης - Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜOΔΙΠ)». 
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3. «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ- ΕΠΑ του Τπ. Παιδείας 

ΔΒΜΘ», 

καθώς επίσης και των «Ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων ανά άξονα 

προτεραιότητας και ειδικό στόχο». 

 

1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης 

Η ανάγκη αξιολόγησης των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 προκύπτει 

κανονιστικά από τον Γεν. Κανονισμό 1083/2006, όπου γενικός στόχος της 

αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η 

συνέπεια της ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Σαμεία. Ειδικότερα ο Κανονισμός 

μέσω του Άρθρου 48 παρ. 3 σημειώνει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις 

όταν, κατά την υλοποίηση του ΕΠ, διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους 

στόχους που τέθηκαν αρχικά, ή όταν υποβάλλεται πρόταση για την 

αναθεώρηση του Προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33. Σα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην Επιτροπή. 

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των 

αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η Εθνική Αρχή υντονισμού, οι 

Διαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Επιτροπές 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική 

Σεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση, το Δίκτυο Αξιολόγησης και η Επιτροπή 

για την Αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ). 

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΠΑ 2007-2013 η 

Ειδική Τπηρεσία τρατηγικής χεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΕΤΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε 

ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την 

προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. (Οδηγός με αρ. πρωτ. 

36569 ΕΤΑΑΠ 1934/20-7-2009 σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για 

την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ΕΠ & ΠΕΠ του ΕΠΑ  

2007-2013). 

Επίσης, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΣ Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, η Ειδική Τπηρεσία υντονισμού ΕΚΣ διαμόρφωσε έγγραφο για 

την εξειδίκευση των αξιολογητικών ερωτημάτων (Έγγραφο ΕΤΕΚΣ από 

16/09/2009 με «Προτάσεις για την εξειδίκευση αξιολογητικών ερωτημάτων 

στοπλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ 

2007-2013»). 

ύμφωνα με τα παραπάνω η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

εκπονείται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, με επιλογή μετά από 
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προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Ο εξωτερικός αξιολογητής εκτός 

από την έκθεση που προβλέπεται από το πλάνο αξιολόγησης μέχρι το τέλος του 

1ου εξαμήνου του 2011, θα παρέχει υπηρεσίες στην ΕΤΔ καθ‟ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του Προγράμματος με υποβολή εκθέσεων, ειδικών θεματικών 

αναφορών κλπ. σε τακτά χρονικά διαστήματα.    

Η Έκθεση Αξιολόγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πέντε βασικές συνιστώσες 

που αφορούν στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της 

στρατηγικής, την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

του ΕΠ, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

υλοποίησης του ΕΠ, την  αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, 

διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και τη  διατύπωση  

ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο 

γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.  Σα 

παραδοτέα τα οποία συνδέονται με τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα αφορούν: 

α) στη Μεθοδολογία της Αξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνεται 

αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο Α σε όλα τα 

ερωτήματα της αξιολόγησης, β) στην Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση 

σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος, γ) 

στην Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του 

Προγράμματος, δ) στην  Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 

2011 στο πλαίσιο του χεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) η 

οποία θα εκπονηθεί το Β΄ εξάμηνο του 2011, και ε) στις Ειδικές Αναφορές 

Αξιολόγησης. 

Η Αξιολόγηση που θα εκπονηθεί θα διαβιβαστεί στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα 

Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Η προκήρυξη του «υμβούλου Αξιολόγησης» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, δημοσιεύθηκε στις 

10/5/2010, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.), 

ο οποίος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Σεχνικής Τποστήριξης. Σο 

έργο θα έχει διάρκεια 2 χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

Σο „Έργο του συμβούλου αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται 

καθώς έχει υπογραφεί από 9/2/2011 η σχετική σύμβαση με Ανάδοχο. 

ύμφωνα με τη σύμβαση ο ανάδοχος αφού περιγράψει αναλυτικά την 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την αξιολόγηση (Α‟ Παραδοτέο) θα 

προβεί σε αποτίμηση της χρηματοοικονομικής πορείας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΠ. Η υποβολή του Α‟ 

Παραδοτέου που αφορούσε στη μεθοδολογία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε 

στις 9/3/2011. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (όπου συμμετέχουν στελέχη και 

από την ΕΤΕΚΣ και την ΕΤΑΑΠ) προχώρησε σε προσωρινή παραλαβή του 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 32 

Α‟ παραδοτέου, προτείνοντας στο ύμβουλο Αξιολόγησης την ενσωμάτωση των 

υποβληθεισών προτάσεων και παρατηρήσεων και στην περαιτέρω ανάλυση 

ορισμένων ενοτήτων. Ο ύμβουλος Αξιολόγησης αφού προέβη στις σχετικές 

ενέργειες υπέβαλε εκ νέου το Α‟ παραδοτέο το οποίο και τελικά παρελήφθη με 

απόφαση της ΕΠΠ στις 20-4-2011. 

 

1.7.4 Παρακολούθηση της τρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Προγράμματος 

ύμφωνα με το υπ‟ αριθμ. 125457/18-1-2007 έγγραφο της Ειδικής Τπηρεσίας 

Περιβάλλοντος του Τπουργείου Περιβάλλοντος Φωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δεν 

εμπίπτει στα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 

(Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΤΠΕΦΨΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΤΑ 

(ΥΕΚ/1225/Β/5-9-2006) «Διαδικασία τρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (ΠΕ)». Ψς εκ τούτου, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της α΄ σχετικής ΚΤΑ, 

ούτε η τήρηση της εφαρμογής τρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΕ), 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της α΄ σχετικής ΚΤΑ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΕΠΑ, ΣΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΨΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ 

το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στην 

στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, γίνεται ποιοτική ανάλυση του ΕΠΕΔΒΜ 

στην συνολική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του 

Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 (earmarking) καθώς επίσης στις συνέπειες από την 

υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. 

ύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο, κατά το έτος αναφοράς της 

Ετήσιας Έκθεσης ενεργοποιήθηκαν δράσεις σε όλους τους Άξονες 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση. την παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία τόσο σε 

προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ενεργοποίησης σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 

2.1 Η τρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Σο ΕΚΣ συγχρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» με έμφαση: 

 στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα (Νέο 

χολείο, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψηφιακό υλικό και ψηφιακές 

παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κτλ) και τη βελτίωση 

της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων  

 στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη συστήματος 

παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά 

προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα 

το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα) 

 στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με την 

καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, με δράσεις / 

πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών / ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης 

και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον 

τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού 

επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης 
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της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου επαγγελματικών προσόντων 

Η νέα διευρυμένη στοχοθεσία του ΕΚΣ επιτρέπει την ανάδειξη συγκεκριμένων 

στρατηγικών στόχων που κωδικοποιούν το αναπτυξιακό όραμα κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε η υλοποίηση των σχετικών δράσεων να έχει ως αποτέλεσμα, στη 

λήξη της περιόδου 2007-2013, την επίτευξη απτών ποσοτικοποιημένων δεικτών 

και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σο ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις 

(4) τρατηγικούς τόχους. 

1ος τρατηγικός τόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»  

το πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» προωθούνται: i) η αναμόρφωση, ο 

εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ii) η 

ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού πληθυσμού, iii) η συστηματική 

μέτρηση της προόδου που επιτελείται με την α) ανάπτυξη ενός συστήματος 

αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος 

αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, iv) η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση και v) η βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένου της 

προσχολικής εκπαίδευσης) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση 

στην καινοτομία και τις ΣΠΕ. Επίσης, προωθείται η ενίσχυση της πρόσβασης 

και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η καταπολέμηση της 

σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και δράσεις / 

πρωτοβουλίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). 

2ος τρατηγικός τόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»  

το πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας» προωθούνται: i) η αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής 

εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς της και ii) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του 

τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων 

σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού 

επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της 

τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
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επαγγελματικών προσόντων. Επίσης, προωθείται η αποτελεσματικότερη 

σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.  

3ος τρατηγικός τόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων»  

το πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» 

προωθείται η ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών της δια βίου 

εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν, με την ανάπτυξη συστήματος 

παροχής κατάλληλων κινήτρων (ανάπτυξη συστήματος κινήτρων) ιδιαίτερα των 

ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που 

εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, 

προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

4ος τρατηγικός τόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»  

το πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομία» προωθούνται: 

i) η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών 

υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό με έμφαση σε ασθενέστερες 

οικονομικά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και  

ii) η αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να 

συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση 

στις θετικές επιστήμες και τις ΣΠΕ, και η ενίσχυση της συμμετοχής 

σε διδακτορικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων (π.χ. ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ), 

καθώς και η χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά 

ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και στη 

διασύνδεση με την αγορά εργασίας. 

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι συγκροτούν αντίστοιχους Άξονες 

Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους Άξονες 

Προτεραιότητας της Σεχνικής Βοήθειας.  

 

2.2 υμβολή του Προγράμματος στο ΕΠΑ 

υνολικά το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει: 

i) στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας» και τον Γενικό τόχο 2 «Ανάπτυξη βιώσιμης 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» (Ε), 
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ii) στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», τον 

Γενικό τόχο 5 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (Α), τον Γενικό τόχο 6 «Η 

ενίσχυση της Έρευνας, Σεχνολογίας και η προώθηση της 

Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα 

αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην 

οικονομία της γνώσης» (Α), τον Γενικό τόχο 7 «Χηφιακή σύγκλιση 

της χώρας με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΣΠΕ)» (Ε), 

iii) στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και 

τον Γενικό τόχο 8 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζόμενων και των επιχειρήσεων» (Ε), τον Γενικό τόχο 9 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (Ε), τον Γενικό 

τόχο 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των 

φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού» (Ε), τον Γενικό 

τόχο 12 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή 

τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» (Ε), 

iv) στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως 

τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό τόχο 17 

«Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (Ε), τον 

Γενικό τόχο 18 «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (Ε) του ΕΠΑ. 

την ανάλυση συνάφειας που ακολουθεί δεν γίνεται διάκριση άξονα 

προτεραιότητας ανά κατηγορία επιλέξιμων περιφερειών λόγω της ομοιογένειας 

των παρεμβάσεων σε αυτές. Η συνάφεια χαρακτηρίζεται είτε ως Άμεση υμβολή 

(Α) είτε ως Έμμεση υμβολή (Ε). 

ε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν: 

 στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον 

Γενικό τόχο 5 (Α), και τον Γενικό τόχο 7 (Α), 

 στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον 

Γενικό τόχο 9 (Ε), τον Γενικό τόχο 10 (Ε), τον Γενικό τόχο 12 (Ε), 

 στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 

επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό τόχο 17 (Ε), τον 

Γενικό τόχο 18 (Ε) του ΕΠΑ. 
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Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 45 προσκλήσεις (24 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 942,7 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και εντάχθηκαν 1.935 πράξεις 

(1.931 πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 775 Μ€ (530,6 Μ€ το 

2010), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 166,1 Μ€ (135,1 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις θεματικές 

προτεραιότητες «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία», «Απασχόληση και 

κοινωνική συνοχή» και «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως 

τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης», όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα 

Ολοήμερα χολεία, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - 

Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το  Νέο σχολείο (σχολείο 21ου 

αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική 

εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν: 

 στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας» και τον Γενικό τόχο 2 (Ε), 

 στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον 

Γενικό τόχο 5 (Α), τον Γενικό τόχο 7 (Ε), iii) στη θεματική 

προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό τόχο 8 

(Ε), τον Γενικό τόχο 9 (Α), τον Γενικό τόχο 10 (Ε), τον Γενικό τόχο 

12 (Ε) του ΕΠΑ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 15 προσκλήσεις (οι 2  το 2010) 

συνολικού προϋπολογισμού 213,5 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν 

στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 και εντάχθηκαν 81 πράξεις (66 πράξεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 151,6 Μ€ (126,3 Μ€ το 2010), ενώ 

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 18,1 Μ€ (15,4 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις θεματικές 

προτεραιότητες «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας», 

«Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και «Κοινωνία της Γνώσης και 

Καινοτομία», όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας 

εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ Μαθητείας και οι Θυρίδες 

Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν:  

 στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον 

Γενικό τόχο 5 (Α), τον Γενικό τόχο 7 (Ε), 

  στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον 

Γενικό τόχο 8 (Α), τον Γενικό τόχο 9 (Ε), τον Γενικό τόχο 10 (Ε), τον 

Γενικό τόχο 12 (Ε) του ΕΠΑ. 
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Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 10 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 156,6 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 και εντάχθηκαν 41 πράξεις (33 

πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 128,2 Μ€ (68,4 Μ€ το 2010), 

ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 23 Μ€. 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις θεματικές 

προτεραιότητες «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και «Απασχόληση και 

κοινωνική συνοχή», όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, τα  χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν: 

 στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον 

Γενικό τόχο 5 (Α), τον Γενικό τόχο 6 (Α),  

 στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον 

Γενικό τόχο 12 (Ε) του ΕΠΑ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 228 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 και εντάχθηκε 1 πράξη 

συνολικού προϋπολογισμού 16,5 Μ€, ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 

11,5 Μ€. 

Η πράξη «Τποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών» συμβάλει στις 

θεματικές προτεραιότητες «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και 

«Απασχόληση και κοινωνική συνοχή». 

ε επίπεδο ειδικού στόχου η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στις θεματικές 

προτεραιότητες και στους γενικούς στόχους του ΕΠΑ ταυτίζεται με αυτή των 

αξόνων προτεραιότητας όπως αυτοί έχουν περιγραφεί παραπάνω. 

Επιπρόσθετα, το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συνεισφέρει 

στους δείκτες του ΕΠΑ, εκ των οποίων τέσσερις (4) αποτελούν και δείκτες του 

ΕΠΕΔΒΜ. τον ακόλουθο πίνακα συστηματοποιούνται τα αποτελέσματα 

συνεισφοράς των ΑΠ και των Ε του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση στους Δείκτες ΕΠΑ. 

υνάφεια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με το Εθνικό τρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΠΑ) 2007-2013 

Δείκτες ΕΠΑ ΑΠ/Ε του ΕΠ 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση που 

συνεισφέρουν στους 

δείκτες ΕΠΑ 

Παρατηρήσεις Σιμή 

τόχος 

2013 

Δημόσιες Δαπάνες για την λοι οι ΑΠ και όλοι οι Ε  5% 
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Δείκτες ΕΠΑ ΑΠ/Ε του ΕΠ 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση που 

συνεισφέρουν στους 

δείκτες ΕΠΑ 

Παρατηρήσεις Σιμή 

τόχος 

2013 

Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

(Δείκτης Λισσαβόνας)* 

Ποσοστό του γενικού 

πληθυσμού 25-64 ετών που 

συμμετέχει σε προγράμματα 

δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη 

τυπικής και άτυπης) (Δείκτης 

Λισσαβόνας)* 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.5, 2.5, 

3.5 

ΑΠ 7,8,9 και Ε 7.1, 8.1, 

9.1  

Τποστηρίζεται από 

αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ 

6% 

Ποσοστό του πληθυσμού 

ηλικίας 18-24 που έχει 

ολοκληρώσει μόνο τον 

υποχρεωτικό κύκλο σπουδών 

και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή 

κατάρτιση (Δείκτης 

Λισσαβόνας)* 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.1., 1.3., 

1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 

3.1.,3.3., 3.4, 3.5, 

 10% 

Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 

20-24 ετών απόφοιτοι του 

δεύτερου κύκλου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Λύκεια,ΣΕΕ) (Δείκτης 

Λισσαβόνας)* 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.1., 1.3., 

1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 

3.1.,3.3., 3.4, 3.5, 

ΑΠ 4,5,6 και Ε 4.2, 5.2, 

6.2 

 86% 

Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης που 

αξιολογούνται  

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.2, 2.2, 

3.2  

Τποστηρίζεται από 

αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ 
100% 

Ποσοστό εκπαιδευτικού 

προσωπικού εκπαιδευμένο & 

πιστοποιημένο σε ΣΠΕ 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.5, 2.5, 

3.5  

Τποστηρίζεται από 

αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ 

75% 

Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών (α‟ βάθμιας. Β‟ 

βάθμιας,) που αναμορφώνονται  

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.1, 2.1, 

3.1  

Τποστηρίζεται από 

αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ 

600 

Αριθμός υμμετοχών σε 

δράσεις δια-βίου μάθησης 

ΑΠ 7,8,9 και Ε 7.1, 8.1, 

9.1 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.5, 2.5, 

3.5 

το δείκτη συνεισφέρουν το 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – 

Βίου Μάθηση», το ΕΠ 

«Βελτίωση της Διοικητικής 

Ικανότητας της Δημόσιας 

Διοίκησης 2007-13» και ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού». 

1.300.000 

Αριθμός ωφελουμένων ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων από 

ενέργειες / δράσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Σαμείου  

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.4, 2.4, 

3.4  

το δείκτη συνεισφέρουν το 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – 

Βίου Μάθηση» και το ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού». 

175.000 

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα 

μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Σαμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται 

σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει 

στην επίτευξη των δεικτών του ΕΠΑ, μέσω των ακόλουθων δεικτών: 

 «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που 

αξιολογούνται», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 59%, 

 «Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & 

πιστοποιημένο σε ΣΠΕ», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 39% 

 «Αριθμός υμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης», ο οποίος 

παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 161.904 συμμετοχές. 

 

2.3 υμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων 

υνολικά το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει: 

 στην προτεραιότητα 2 «Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την 

αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, 

τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της 

Γνώσης» (Α) 

 στην προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, 

καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν 

παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού» (Α) του ΕΠΜ.  

ε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ: 

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και την προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 45 προσκλήσεις (24 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 942,7 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και εντάχθηκαν 1.935 πράξεις 

(1.931 πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 775 Μ€ (530,6 Μ€ το 

2010), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 166,1 Μ€ (135,1 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και την προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα 

Ολοήμερα χολεία, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - 

Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου 

αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική 

εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση. 
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 Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6συμβάλλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 15 προσκλήσεις (οι 2  το 2010) 

συνολικού προϋπολογισμού 213,5 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν 

στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 και εντάχθηκαν 81 πράξεις (66 πράξεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 151,6 Μ€ (126,3 Μ€ το 2010), ενώ 

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 18,1 Μ€ (15,4 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η 

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ 

Μαθητείας και οι Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας. 

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 10 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 156,6 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 και εντάχθηκαν 41 πράξεις (33 

πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 128,2 Μ€ (68,4 Μ€ το 2010), 

ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 23 Μ€. 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στην προτεραιότητα 2 (Α) 

και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες. 

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στην προτεραιότητα 2 

(Α) και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 228 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 και εντάχθηκε 1 πράξη 

συνολικού προϋπολογισμού 16,5 Μ€, ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 

11,5 Μ€. 

Η πράξη «Τποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών» συμβάλει στην 

προτεραιότητα 2 (Α) και στην προτεραιότητα 4 (Α) του ΕΠΜ. 

Η πολιτική απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 

2020 

Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη 

δεκαετία, «η στρατηγική για την Ευρώπη 2020», που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
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εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. 

Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες 

γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών 

μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησής και τις εθνικές 

ιδιαιτερότητες τους, και οι οποίοι καθοδηγούν επίσης τη δράση της Ένωσης. Σα 

κράτη μέλη απαιτείται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 

την ανάπτυξη. 

το πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν 

σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και 

την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για 

όλους, στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων και στην 

περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της 

καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να βοηθήσουν να γίνονται οι 

δημιουργικές ιδέες καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που 

μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις 

απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές 

προκλήσεις. ε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 

κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 

και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα 

οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 

απασχόλησης των κρατών μελών συνδέονται αναπόσπαστα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και 

της Ένωσης σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης. Από κοινού, αποτελούν τις 

«ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020». Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 

αφορούν: 

 ΚΓ 7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, 

μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων 

εργασίας» 
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 ΚΓ 8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης» 

 ΚΓ 9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της 

συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση» 

 ΚΓ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας». 

 

2.4 υμβολή του Προγράμματος στη τρατηγική της Λισσαβόνας 

Η τρατηγική της Λισσαβόνας υποστηρίζεται πλήρως από την ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής CΟΜ(2005)-0141) όπου καθορίζονται οι 

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 2005-2008 καθώς και από την 

Απόφαση του υμβουλίου της Ε.Ε., της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις 

τρατηγικές Κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή. 

την στρατηγική για την Ευρώπη 2020 καθορίζονται οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές της Κοινότητας για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. 

 

2.4.1 υμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες 

Γραμμές 

υνολικά το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει στις: 

 ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της 

Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη δημιουργία 

του Ευρωπαϊκού Φώρου της Γνώσης» (Α) 

 ΟΚΓ 8 «Να διευκολυνθεί η καινοτομία» (Ε) 

 ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των 

Σεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) και να οικοδομηθεί μια 

Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς» (Ε) 

 ΟΚΓ 11 «Ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και 

ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος» (Ε) 

 ΟΚΓ 15 «Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να 

δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)» (Ε) 

 ΟΚΓ 20 «Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας» (Ε) 
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 ΟΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο» (Α) 

 ΟΚΓ 24 «Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» (Α). 

 

ε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 11 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α)  

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 45 προσκλήσεις (24 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 942,7 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και εντάχθηκαν 1.935 πράξεις 

(1.931 πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 775 Μ€ (530,6 Μ€ το 

2010), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 166,1 Μ€ (135,1 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις  ΟΚΓ 9 (Ε), ΟΚΓ 11 

(Ε), ΟΚΓ 23 (Α) και ΟΚΓ 24 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Ολοήμερα 

χολεία, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια 

& Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το  Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -

Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 15(Ε) 

 ΟΚΓ 20 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 15 προσκλήσεις (οι 2  το 2010) 

συνολικού προϋπολογισμού 213,5 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν 

στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 και εντάχθηκαν 81 πράξεις (66 πράξεις το 
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2010) συνολικού προϋπολογισμού 151,6 Μ€ (126,3 Μ€ το 2010), ενώ 

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 18,1 Μ€ (15,4 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (Ε),  ΟΚΓ 15 

(Ε), ΟΚΓ 20 (Ε), ΟΚΓ 23 (Α) και ΟΚΓ 24 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται 

η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ 

Μαθητείας και οι Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 20 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 10 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 156,6 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 και εντάχθηκαν 41 πράξεις (33 

πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 128,2 Μ€ (68,4 Μ€ το 2010), 

ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 23 Μ€. 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις  ΟΚΓ 9 (Ε),  ΟΚΓ 20 

(Ε), ΟΚΓ 23 (Α) και ΟΚΓ 24 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση 

Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 7 (Α) 

 ΟΚΓ 8 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α)  

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 228 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 και εντάχθηκε 1 πράξη 

συνολικού προϋπολογισμού 16,5 Μ€, ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 

11,5 Μ€. 

Η πράξη «Τποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών» συμβάλει στις ΟΚΓ 

7 (Α), ΟΚΓ 8 (Ε),  ΟΚΓ 23 (Α), ΟΚΓ 24 (Α). 
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ε επίπεδο ειδικού στόχου του ΕΠΕΔΒΜ: 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.1 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 11 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 12 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

299.941.907 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 

τόχους 1/2/3.1 και εντάχθηκαν 24 πράξεις, προϋπολογισμού 226.997.191 

ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.2 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 3 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

32.770.500 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 

τόχους 1/2/3.2 και εντάχθηκαν 27 πράξεις, προϋπολογισμού 

28.991.220,00 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.3 συμβάλλουν στην ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 10 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

123.755.000 ευρώ που αφορά πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς τόχους 

1/2/3.3 και εντάχθηκαν 1.841 πράξεις με προϋπολογισμό 80.068.453 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.4 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Ε) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 13 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

219.387.500 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 

τόχους 1/2/3.4 και εντάχθηκαν 24 πράξεις με προϋπολογισμό 

218.731.600,65 ευρώ 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.5 συμβάλλουν στην ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 7 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

238.814.500 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 
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τόχους 1/2/3.5 και εντάχθηκαν 19 πράξεις, προϋπολογισμού 67.107.432 

ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.1 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Ε) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκε 1 πρόσκληση, προϋπολογισμού 

2.450.000 ευρώ που αφορά πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς τόχους 

4/5/6.1 και εντάχθηκαν 3 πράξεις, προϋπολογισμού 5.100.000. 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.2 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 23 (Ε) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκε 1 πρόσκληση, προϋπολογισμού 

198.000 ευρώ που αφορά πράξη που εμπίπτει στους Ειδικούς τόχους 

4/5/6.2. και εντάχθηκε 1 πράξη, προϋπολογισμού 343.150 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.3 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 15 (Ε) 

 ΟΚΓ 20 (Α) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 13 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

205.064.123 ευρώ που αφορά πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς τόχους 

4/5/6.3 και εντάχθηκαν 77 πράξεις, προϋπολογισμού 146.139.404 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 7/8/9.1 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 20 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 
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Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 8 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

146.155.000 ευρώ που αφορά πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς τόχους 

7/8/9.1 και εντάχθηκαν 34 πράξεις, προϋπολογισμού 118.387.790 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 7/8/9.2 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 9 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 2 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

10.415.000 ευρώ που αφορά πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς τόχους 

7/8/9.2 και εντάχθηκαν 7 πράξεις, προϋπολογισμού 9.795.897 ευρώ. 

Οι Ειδικοί τόχοι 10/11/12.1 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 7 (Α) 

 ΟΚΓ 8 (Ε) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Ε). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 4 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

211.400.000 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 

τόχους 10/11/12.1. 

Οι Ειδικοί τόχοι 10/11/12.2 συμβάλλουν στις: 

 ΟΚΓ 7 (Α) 

 ΟΚΓ 23 (Α) 

 ΟΚΓ 24 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκε 1 πρόσκληση, προϋπολογισμού 

16.500.000 ευρώ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στους Ειδικούς 

τόχους 10/11/12.1., και εντάχθηκε 1 πράξη, προϋπολογισμού 16.500.000 

ευρώ. 
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2.4.2 υνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές (ΚΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-

2013 

υνολικά το ΕΠΕΔΒΜ συμβάλλει στις: 

 ΚΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην 

ΕΣΑ» (Α) 

 ΚΚΓ 1.2.2 «Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας» (Α) 

 ΚΚΓ 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους» (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην 

αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας» (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.2. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της 

βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (Α). 

ε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ: 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις: 

 ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 45 προσκλήσεις (24 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 942,7 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και εντάχθηκαν 1.935 πράξεις 

(1.931 πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 775 Μ€ (530,6 Μ€ το 

2010), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 166,1 Μ€ (135,1 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε), ΚΚΓ 

1.3.3 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Ολοήμερα χολεία, η Εφαρμογή 

ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις: 

 ΚΚΓ 1.2.2 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.1 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 
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Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 15 προσκλήσεις (οι 2  το 2010) 

συνολικού προϋπολογισμού 213,5 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν 

στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 και εντάχθηκαν 81 πράξεις (66 πράξεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 151,6 Μ€ (126,3 Μ€ το 2010), ενώ 

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 18,1 Μ€ (15,4 Μ€ το 2010). 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΚΓ 1.2.2 (Ε), ΚΚΓ 

1.2.3 (Ε), ΚΚΓ 1.3.1 (Ε), ΚΚΓ 1.3.3 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η 

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ 

Μαθητείας και οι Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις: 

 ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.2 

 ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 10 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

έτος 2010) συνολικού προϋπολογισμού 156,6 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 και εντάχθηκαν 41 πράξεις (33 

πράξεις το 2010) συνολικού προϋπολογισμού 128,2 Μ€ (68,4 Μ€ το 2010), 

ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 23 Μ€. 

Τλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε), ΚΚΓ 

1.3.2, ΚΚΓ 1.3.3 (Α), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, τα  χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις: 

 ΚΚΓ 1.2.1 (Α) 

 ΚΚΓ 1.2.2 (Ε) 

 ΚΚΓ 1.3.3 (Α).  

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις (2 προσκλήσεις το 

2010) συνολικού προϋπολογισμού 228 Μ€ που αφορούν πράξεις που 

εμπίπτουν στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 και εντάχθηκε 1 πράξη 

συνολικού προϋπολογισμού 16,5 Μ€, ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 

11,5 Μ€. 

Η πράξη «Τποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών» συμβάλει στις 

ΚΚΓ 1.2.1 (Α), ΚΚΓ 1.2.2 (Ε) και ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 

ε επίπεδο ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ: 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.1 συμβάλλουν στην ΚΚΓ1.3.3 (Α). 
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Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.2 συμβάλλουν στην ΚΚΓ 1.3.3 (Α).  

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.3 συμβάλλουν στην ΚΚΓ 1.3.3 (Ε).  

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.4 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) και ΚΚΓ 1.3.3 

(Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 1/2/3.5 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) και ΚΚΓ 1.3.3 

(Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.1 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε) και ΚΚΓ 1.3.3 

(Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.2 συμβάλλουν στην ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 4/5/6.3 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.2 (Α), ΚΚΓ 1.3.1 

(Ε) και ΚΚΓ 1.3.3 (Α).  

Οι Ειδικοί τόχοι 7/8/9.1 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.3 (Ε), 1.3.2 (Ε), και 

1.3.3 (Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 7/8/9.2 συμβάλλουν στην ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 

Οι Ειδικοί τόχοι 10/11/12.1 συμβάλλουν στις ΚΚΓ 1.2.1 (Α) και ΚΚΓ 

1.3.3 (Α).  

Οι Ειδικοί τόχοι 10/11/12.2 συμβάλλουν στην ΚΚΓ 1.3.3 (Α). 
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2.4.3 υμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας 

Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμβάλλει 

στους παρακάτω δείκτες ΕΠΑ που είναι και δείκτες της Λισσαβόνας. 

 

Δείκτες Λισσαβόνας ΑΠ/Ε του ΕΠ 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση που 

συνεισφέρουν στους 

δείκτες  

Παρατηρήσεις Σιμή 

τόχος 

2013 

Δημόσιες Δαπάνες για την 

Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ* 

λοι οι ΑΠ και όλοι οι Ε  5% 

Ποσοστό του γενικού 

πληθυσμού 25-64 ετών που 

συμμετέχει σε προγράμματα 

δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη 

τυπικής και άτυπης)* 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.5, 2.5, 

3.5 

ΑΠ 7,8,9 και Ε 7.1, 8.1, 

9.1  

Τποστηρίζεται από 

αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ 

6% 

Ποσοστό του πληθυσμού 

ηλικίας 18-24 που έχει 

ολοκληρώσει μόνο τον 

υποχρεωτικό κύκλο σπουδών 

και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή 

κατάρτιση* 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.1., 1.3., 

1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 

3.1.,3.3., 3.4, 3.5, 

 10% 

Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 

20-24 ετών απόφοιτοι του 

δεύτερου κύκλου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Λύκεια,ΣΕΕ) * 

ΑΠ 1,2,3 και Ε 1.1., 1.3., 

1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 

3.1.,3.3., 3.4, 3.5, 

ΑΠ 4,5,6 και Ε 4.2, 5.2, 

6.2 

 86% 

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα 

μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Σαμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται 

σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία 

 

2.5 υνέπεια και υγκέντρωση της τήριξης 

2.5.1 υμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό χέδιο Δράσης για την 

Κοινωνική Ένταξη περιόδου 2008-2010 

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» στα πλαίσια του ΕΠΑ 2007 -2013 εξυπηρετούν 3 από τις 4 

πολιτικές προτεραιότητες του Εθνικού χεδίου Δράσης για την Κοινωνική 

Ένταξη 2008-2010: 
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 την Προτεραιότητα 2 «Αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης ατόμων και 

ομάδων όσον αφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» 

 την Προτεραιότητα 3 «Ενίσχυση της οικογένειας με έμφαση στην ευημερία 

των παιδιών και στήριξη των ηλικιωμένων» 

 την Προτεραιότητα 4 «Κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, των μεταναστών και των 

ατόμων/ομάδων κοινωνικά ευάλωτων, λόγω πολιτισμικών χαρακτηριστικών». 

Ειδικότερα η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη 

βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με έμφαση σε άτομα που απειλούνται με 

κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων ή 

γεωγραφικής απομόνωσης (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και 

λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας 

πρόσβασης για όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα προωθούνται ειδικά 

στοχευμένες παρεμβάσεις όπως ενδεικτικά τα προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο), 

υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης με 

έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού και λοιπά. 

Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας 

προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή 

προωθούνται ειδικές παρεμβάσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: 

 Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης 

μειονοτήτων στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της 

αποδοχής του διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές 

συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 

 Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και 

προγραμμάτων κατάρτισης, με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες πληθυσμού.  

 Η επέκταση των χολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που 

ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.  

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής 

στην εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, 

οι παλιννοστούντες κλπ και ειδικότερα την αύξηση της συμμετοχής τους στην 

προσχολική και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Η αρχή της μη διάκρισης ενσωματώνεται σε όλες τις σχετικές δράσεις του Τπ. 

Παιδείας ΔΒΜΘ, όπως λόγου χάριν στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, στην αναμόρφωση/εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, στη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ κλπ. Ο τρόπος ενσωμάτωσης 

της αρχής της μη διάκρισης αποτελεί συνεχή διαδικασία κατά την εφαρμογή 

του ΕΠΕΔΒΜ.  

Αναφορικά με την βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου 

εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία προωθείται η συνέχιση της στήριξης 

των δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού 

υλικού, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των ατόμων με αναπηρίες αλλά 

και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της ανάπτυξης ειδικού λογισμικού για την 

εκπαίδευση τους, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας. 

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής 

στην εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία, κυρίως στην αύξηση της 

συμμετοχής τους στην προσχολική εκπαίδευση.  

Η παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τις Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) πραγματοποιείται από το Πληροφοριακό ύστημα 

Διαχείρισης (MIS) και η παρουσίαση της πορείας τους υποβάλλεται μέσα από 

την έκδοση των ετήσιων εκθέσεων του όπως προβλέπεται και από το άρθρο 23 

του Κανονισμού 1828/2006.  

 

2.5.2 Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Η ετήσια έκθεση προόδου της Ε. Επιτροπής βασίζεται στις εκθέσεις εφαρμογής 

των κρατών-μελών, καθώς και στην επισκόπηση σχετικά με την πρόοδο των 

μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ. Η 

έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει συστάσεις (recommendations) για την 

Ελλάδα, καθώς και τα σημεία όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

(watch list issues). 

Αναφορικά με τις συστάσεις της ΕΕ μετά το Εαρινό υμβούλιο Κορυφής (13-14 

Μαρτίου 2009) που αφορούσαν στην εκπαίδευση, ζητούσαν από την Ελλάδα:  

 να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό της σύστημα, 

 να βελτιώσει την ποιότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

ιδίως των νέων, 
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 να αυξήσει τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση των ενηλίκων στην 

εκπαίδευση, 

 ανάγκη για «επιτάχυνση των προσπαθειών για χάραξη στρατηγικής για την 

έρευνα και την καινοτομία και για αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α. 

λες οι συστάσεις ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 

τρατηγικών τόχων του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. 

Ειδικότερα κατά το έτος 2010. 

τη σύσταση για να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό 

σύστημα το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης», του 2ου στρατηγικού στόχου«Αναβάθμιση των συστημάτων 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» και του 4ου στρατηγικού 

στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και 

της καινοτομία». Οι μεταρρυθμίσεις εστιάζονται κυρίως στην αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών και στον εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στην ανάπτυξη συστηματικής αξιολόγησης σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς 

και η ενίσχυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

θεσμοθέτησης των επαγγελματικών λυκείων. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 65 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

1.384 Μ€ που εμπίπτουν στο σύνολο των στρατηγικών στόχων 1, 2 και 4 και ο 

αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.017 με συνολικό προϋπολογισμό 

943 Μ€. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η σημαντική πρόοδος υλοποίησης πράξεων στην 

εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή, στη διεύρυνση του κοινωνικού 

χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και στη χορήγηση 

υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού. 

τη σύσταση για να βελτιώσει την ποιότητα και την ικανότητα 

ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να διευκολύνει 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 

2ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας» τα πλαίσια της στρατηγικής αυτής μεταξύ άλλων προβλέπεται 

η ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω της 
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επέκτασης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών 

των βαθμίδων και των επιπέδων της εκπαίδευσης και της επέκταση του θεσμού 

της υμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (.Ε.Π).  

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 15 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

213,5 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στο στρατηγικό στόχο 2 και ο 

αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 81 με συνολικό προϋπολογισμό 

151,6 Μ€.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η σημαντική πρόοδος υλοποίησης πράξεων στην 

εφαρμογή της πρακτικής άσκησης ΕΠΑ Μαθητείας, της πρακτικής άσκησης 

γ΄βάθμιας εκπαίδευσης και στην προώθηση των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας 

Νέων. 

τη σύσταση για να αυξήσει τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση των 

ενηλίκων στην εκπαίδευση το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 3ου 

στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». τα πλαίσια 

της στρατηγικής αυτής προβλέπεται η εφαρμογή της δια βίου μάθησης και η 

ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την 

αύξηση της συμμετοχής, με πρωταρχικούς σκοπούς, την προσέλκυση 

περισσότερων ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, ιδίως αυτών που ανήκουν 

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια 

βίου εκπαίδευση. 

Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 10 προσκλήσεις, προϋπολογισμού 

156,6 Μ€ που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στο στρατηγικό στόχο 3 και ο 

αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 41 με συνολικό προϋπολογισμό 

128, 2 Μ€.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η σημαντική πρόοδος υλοποίησης πράξεων στην 

εφαρμογή των χολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, της εκπαίδευσης ενηλίκων σε νέες τεχνολογίες, καθώς και 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου 

μάθησης. 

Αναφορικά με την ανάγκη για επιτάχυνση των προσπαθειών για χάραξη 

στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία και για αύξηση των 

επενδύσεων σε Ε&Α το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 4ου τρατηγικού 

τόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και 

της καινοτομία» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό τόχο έχουν 

την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής 

και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου 

από το εξωτερικό καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών 

σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με 

έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΣΠΕ.  
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Μέχρι το τέλος του 2010 δημοσιεύθηκαν 5 προσκλήσεις προϋπολογισμού 228 

Μ€ που εμπίπτουν στο στρατηγικό στόχο 4. 

Αυτές αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης, Θαλής και Ηράκλειτος 

για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

Αναφορικά με τις συστάσεις της ΕΕ κατά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 

υμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 που αφορούσαν τους γενικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της 

Ένωσης, η Επιτροπή πρότεινε να καταρτισθεί μια νέα στρατηγική για την 

επόμενη δεκαετία, η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που θα επιτρέψει στην Ένωση 

να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς 

μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που περιγράφονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες 

γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών 

μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αρχικές τους θέσεις και τις εθνικές 

τους συνθήκες, και εκείνες της Ένωσης. Σα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και 

την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη: 

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 

κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 

και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα 

οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 

απασχόλησης των κρατών μελών συνδέονται αναπόσπαστα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και 

της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του 

υμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τους γενικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της 

Ένωσης. Από κοινού, αποτελούν τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 

για την Ευρώπη 2020» και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 

απασχόλησης των κρατών μελών αφορούν: 

 ΚΓ 7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, 

μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων 

εργασίας» 

 ΚΓ 8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης» 

 ΚΓ 9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της 

συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση» 

 ΚΓ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας». 
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τη σύσταση/(ΚΓ7)«Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά 

εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των 

θέσεων εργασίας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 2ου τρατηγικού 

τόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό τόχο έχουν την 

αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 

εργασίας. 

τη σύσταση/(ΚΓ8) «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου 

μάθησης» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του2ου τρατηγικού τόχου 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας», του 3ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων»και του 4ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομία». 

τη σύσταση/(ΚΓ9) «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής 

στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως 

μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, 

που ως Ειδικούς τόχους έχουν την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και 

αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του 

μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού, την ενίσχυση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής 

διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της 

επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση 

Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ). 

τη σύσταση/(ΚΓ10) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό τόχο έχουν 

την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ανταπόκριση του ΕΠΕΔΒΜ επί των συστάσεων 

του υμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους γενικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της 

Ένωσης και της απόφασης του υμβουλίου της 21 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, 
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έρχεται σε πλήρη ανταπόκριση και με την απόφαση του υμβουλίου της 19ης 

Μαΐου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 

απασχόλησης των κρατών μελών. 

 

2.6 υμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του 

άρθρου 9 παρ. 3 του Καν1083/2006 (Earmarking) 

το πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση, η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 

είναι καθοριστική στην προτεραιότητα για τη «Βελτίωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου» για τις Περιφέρειες των τόχων 1 και 2. ε όρους χρηματοδοτικής 

προσπάθειας (earmarking) η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στις κατηγορίες παρέμβασης της 

προτεραιότητας αυτής εμφανίζεται στους Πίνακες ως ακολούθως: 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 60 

υμβολή του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την απασχόληση (earmarking) 

σε ευρώ     
      

Διάσταση 1 

Θέμα προτεραιότητας 

Κωδικός Περιγραφή Δεσμεύσεις Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων Δαπάνες πράξεων 

  ΣΟΦΟ 1 ΣΟΦΟ 2 ΤΝΟΛΟ ΣΟΦΟ 1 ΣΟΦΟ 2 ΤΝΟΛΟ ΣΟΦΟ 1 ΣΟΦΟ 2 ΤΝΟΛΟ 

  Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο          

72 

χεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η 

απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

/κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να 
προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου 

προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία 
οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης. 

734.867.641 23.071.636 757.939.277 474.503.032 21.355.973 495.859.006 52.050.033 3.749.464 55.799.497 

73 

Μέτρα για την αύξηση δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας 

δράσεις για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά 

αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση 
της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα 

της υποχρεωτικής /επαγγελματικής και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

367.171.475 11.527.581 378.699.056 232.484.681 12.023.151 244.507.832 81.550.551 5.527.792 87.078.343 

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της 
έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω 

μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης 
ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων 

ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις. 

273.188.492 8.576.926 281.765.418 11.193.127 351.721 11.544.848 7.782.707 244.555 8.027.262 

  Σεχνική βοήθεια          

85 
Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

8.375.544 262.956 8.638.500 4.343.006 136.478 4.479.484 902.913 26.491 929.404 

86 
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και 

επικοινωνία 
12.563.316 394.433 12.957.749 3.121.590 98.095 3.219.685 385.849 11.321 397.170 

ύνολο 1.396.166.468 43.833.532 1.440.000.000 725.645.436 33.965.417 759.610.854 142.672.052 9.559.623 152.231.675 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

το 3ο Κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη 

φυσική και οικονομική πρόοδο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. ύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 1ο 

Κεφάλαιο, έως το τέλος του 2010 είχαν δημοσιευθεί 85 προσκλήσεις 

(συνολικού προϋπολογισμού 1.565 εκ. ευρώ. Επίσης, είχαν ενταχθεί 2.114 

πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.086,6 εκ. ευρώ. Από τις συνολικές 

ενταγμένες πράξεις του προγράμματος, 1.832 πράξεις αφορούν σε δύο 

κατηγορίες πράξεων «1/2/3.1.4 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής 

διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια 

ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «1/2/3.1.5 Πρόγραμμα Πιλοτικής 

εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς 

εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των 

Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3. 

Σο Κεφάλαιο διαρθρώνεται ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας 

δεδομένου ότι οι Ειδικοί τόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. ε κάθε μια από 

τις 5 θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται 3 Άξονες Προτεραιότητας που 

διαφοροποιούνται ως προς την περιφερειακή διάσταση εφαρμογής (περιφέρειες 

σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου) των δράσεων που 

περιλαμβάνουν. ε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού 

(δείκτες παρακολούθησης) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους 

Άξονα. 

τους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006 αποτυπώνονται η φυσική και οικονομική πρόοδος των 

πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ. 

Ψς προς την κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις 

του ΕΚΣ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΦΦΙΙΙ του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006, παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σε κάθε Άξονα 

Προτεραιότητας. 

 

3.1 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 

3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης» 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 

1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σόσο ο κεντρικός στόχος όσο 

και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 

Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 

Αξόνων: 
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 Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 

Περιφέρειες ύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ 

Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 

3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική 

Μακεδονία. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 

Περιφέρεις ταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και τερεάς Ελλάδας. 

Κεντρικός στόχος της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 

3 είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, ώστε 

να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. 

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 είναι οι ακόλουθοι: 

 Ε..1. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού 

πληθυσμού. 

 Ε..2. Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Ε..3. Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ε..4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με έμφαση στα άτομα 

με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). 

 Ε..5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση 

Σεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 
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3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

3.1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 

Έως το τέλος του έτους 2010 εντάχθηκαν συνολικά 1.935 πράξεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται 19 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για 

όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα: 

 στον Άξονα 1 εντάχθηκαν 764 πράξεις. 

 στον Άξονα 2 εντάχθηκαν 1.006 πράξεις 

 στον Άξονα 3 εντάχθηκαν 203 πράξεις. 

ημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες 

κατηγορίες πράξεων: 

 Ολοήμερα χολεία 

 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση 

Επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός εντάξεων (1.832 πράξεις ) εμφανίζεται σε 

δύο κατηγορίες πράξεων, «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών 

συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά 

υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής 

περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 

στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». 

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων 

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Έως το τέλος του 2010 η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 1,2,3 παρουσιάζει 

την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο: 

 Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 176.960 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

από 6.415 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.216 περιβαλλοντικά 

προγράμματα 
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 υλοποιήθηκαν 50.868 ξενόγλωσσα προγράμματα πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τα οποία επωφελήθηκαν 838.192 μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 35.441 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής 

επιμόρφωσης 

 17.256 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

επιμόρφωσης 

 281 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο 

 2.421 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 218 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για 

ΑμεΑ 

 102 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Αναπτύχθηκαν 41 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα 

υποστήριξης Ολοήμερων χολείων 

Η κινητοποίηση για την επιτάχυνση της εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ που 

εκδηλώθηκε στο τέλος του έτους 2009 είχε σαν αποτέλεσμα την 

αναδιαμόρφωση ορισμένων κατηγοριών παρεμβάσεων και κατ‟ επέκταση 

σημαντική ενεργοποίηση των αξόνων 1,2,3, η οποία ανήλθε σε ποσοστό 115%. 

Επιπρόσθετα, η πρόοδος υλοποίησης τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων 

ενταγμένων πράξεων επέδρασε θετικά στις τιμές υλοποίησης σημαντικών 

δεικτών παρακολούθησης. το πλαίσιο αυτό, σε σχέση με το έτος 2009 

επιτεύχθηκε μέση ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 44% σε 8 δείκτες 

παρακολούθησης ενώ παράλληλα σημειώθηκε πρόοδος υλοποίησης σε 6 νέους 

δείκτες. 

3.1.1.2 Τλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1, 2, 3 

Σο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες 

από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην 

στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. 

Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 
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Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με 

την ισότητα των φύλων  

Σο ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και 

έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της 

στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3. 

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών 

ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 κατά 

το έτος 2010. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να 

παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο 

φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του 

ΕΠΕΔΒΜ: 

 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 

 Ολοήμερα χολεία 

 Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 54 πράξεις προϋπολογισμού 

548,2 εκ. ευρώ. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

μειονοτήτων 

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό τη 

διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των 
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μειονοτήτων στο πλαίσιο της εξάλειψης στερεοτύπων μέσω της ενίσχυσης της 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων 

λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες. 

Η δράση Διαπολιτισμική εκπαίδευση του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 

1,2,3 προωθεί την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες και για το έτος 2010 

έχουν ενταχθεί 13 πράξεις προϋπολογισμού 6,3 Μ€. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες 

Σόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν 

ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με 

αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 

1, 2 και 3 μέσω του Ειδικού τόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της 

συμμέτοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής 

διαρροής με έμφαση στα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες». 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2010 που ενισχύουν την εργασιακή και 

κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 

των ατόμων με αναπηρίες: 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων 

 Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ 

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 12 πράξεις προϋπολογισμού 

49,5 Μ€. 

Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της 

διάδοσης και ενσωμάτωσής τους 

Σο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, περιλαμβάνει ένα σημαντικό 

αριθμό δράσεων που στόχο έχουν τη προώθηση της καινοτομίας. υγκεκριμένα 

προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών 

με την ενσωμάτωση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, στις Σεχνολογίες 
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Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, Ειδικός τόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση 

της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην 

καινοτομία και στη χρήση Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που 

προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας 

και της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2010 που προωθούν καινοτόμες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης 

και ενσωμάτωσής τους: 

 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Ανάπτυξη Χηφιακού Εκπαιδευτικού Τλικού - Χηφιακή Βάση Γνώσεων - 

Τποδομές για ένα Χηφιακό χολείο - Χηφιακό Τλικό για τα χολεία 

 Χηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα 

 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς 

εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία 

 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά 

υποστηριζόμενη διδασκαλία 

 Χηφιακές δράσεις για την Σριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.883 πράξεις 

προϋπολογισμού 314,4 Μ€. 

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις 

το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων 

μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται: 

 Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, 
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θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις 

προβλέπονται στους ΑΠ 1, 2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

 υνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται 

στους ΑΠ 1,2,3.  

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2010 με διακρατική διάσταση: 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης 

 Διεθνές Πανεπιστήμιο 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 17 πράξεις προϋπολογισμού 

71,1 Μ€. 

τη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών 

δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 του ΕΠΕΔΒΜ για 

το έτος 2010 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Πίνακας 3.1: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 1 
Δείκτες Α.Π.1   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

προς καινοτόμες 
κατευθύνσεις και 

εφαρμόζονται στην 
εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος 
         

200 (1), 

(2) 

Αφετηρία 

415          

Αριθμός 

προγραμμάτων 
σπουδών γ‟βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 
και εφαρμόζονται 

στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος          43 (1) 

Αφετηρία 

480          

Αριθμός 

συστημάτων 
συσσώρευσης και 

μεταφοράς 

πιστωτικών 
μονάδων 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          18 

Αφετηρία 
0          

Αριθμός ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης στα 
οποία 

εφαρμόζονται 
διαδικασίες 

αξιολόγησης  

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 8       

τόχος          18 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος          13 (1) 

Αφετηρία 0          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός μαθητών 
που συμμετέχουν 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       
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Δείκτες Α.Π.1   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

σε προγράμματα 
ενισχυτικής 

διδασκαλίας και 
διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

τόχος          15.000 

Αφετηρία 

39.592          

Μέσος ετήσιος 

αριθμός 
συμμετοχών 

εκπαιδευτικών 
αβάθμιας και 

β‟βάθμιας που 
επιμορφώνονται  

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 7.227 20.506       

τόχος          27.200 

Αφετηρία 

23.404          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

εκπαιδευτικών 
α‟βάθμιας και 

β‟βάθμιας που 
επιμορφώνονται (3) 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 6.463 18.795       

τόχος           

Αφετηρία 
          

Αριθμός 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

εκπαιδευμένου σε 

ΣΠΕ  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 1.378       

τόχος          23.400 

Αφετηρία 21.000          

Ποσοστό 

προγραμμάτων 
αβάθμιας και 

β'βάθμιας 
εκπαίδευσης που 

αναμορφώνονται 
προς καινοτόμες 

κατευθύνσεις στο 
σύνολο των 
αναμορφούμενων 

προγραμμάτων 
(εντός και εκτός 

του ΕΠ)  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
50% (1), 

(2), (4) 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό τμημάτων 

ιδρυμάτων 
ανωτάτης 

εκπαίδευσης 
πουαξιολογήθηκαν 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 59*       

τόχος          100% 

Αφετηρία 0%          

Ποσοστό 
μαθημάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 

εκπαίδευσης στην 
διδασκαλία των 

οποίων 
χρησιμοποιούνται 

σύγχρονες ΣΠΕ (5) 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος           

Αφετηρία 

0%          

Μείωση του 

ποσοστού μαθητών 
που δεν 

ολοκληρώνουν την 
κατώτερη β‟βάθμια 

εκπαίδευση 
(γυμνάσιο)  

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος 
         

5,5% (1), 

(6) 

Αφετηρία 
6,1%          

Ποσοστό 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
αβάθμιας και 

ββάθμιας 
εκπαιδευμένου και 

πιστοποιημένου σε 

ΣΠΕ  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος          79% 

Αφετηρία 

36,6%          

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 
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Πίνακας 3.1.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 1 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)  

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 

2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑ

Ν ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΜΕ 

ΠΙΣΟΠΟΙ
ΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΠΟΤ 

ΕΓΚΑΣΕΛΕΙ
ΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 6.502 5.133 248.535 128.814 175.786   50 89.574   50 79.201 44.323 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 6.502 5.133 15.246 11.729 5.512 0 50 4.437 0 50 16.186 12.376 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 6.502 5.133 15.237 11.727 5.512 0 50 4.437 0 50 16.177 12.374 

ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2 
ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 
ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ 
>12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 233.289 117.085 170.274 0 0 85.137 0 0 63.015 31.948 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
0 0 25.548 12.480 0 0 0 0 0 0 25.548 12.480 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     37.249 19.423 0 0 0 0 0 0 37.249 19.423 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     14.754 11.287 5.512 0 50 4.437 0 50 9.192 6.800 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 1.017 645 0 0 0 0 0 0 1.017 645 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕΑΣΟΜΑ ΜΕ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 & 2) 0 0 233.289 117.085 170.274 0 0 85.137 0 0 63.015 31.948 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3) 39 31 0 0 0 0 0 0 0 0 39 31 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6) 6.463 5.102 15.246 11.729 5.512 0 50 4.437 0 50 16.147 12.344 

Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και οι 170.274 συμμετέχοντες/ωφελούμενοι της πράξης «Τποστήριξη Ολοήμερων χολείων ΑΠ1» (κωδικός MIS 312156). τη συγκεκριμένη πράξη οι 

άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2007-2010 που συμμετείχαν σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου καθώς είναι οι άμεσα αποδέκτες των παρερχόμενων υπηρεσιών 
της συγκεκριμένης  παρέμβασης, οι οποίοι καταγράφονται: α) ως προς το καθεστώς απασχόλησης στα «ανενεργά άτομα» και β) ως προς το μορφωτικό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία «πρωτοβάθμια ή κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 & 2)». Η καταγραφή τους στο έτος 2010 έγινε λόγω της ένταξης της πράξης το συγκεκριμένο έτος. 
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Πίνακας 3.2: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 2 

Δείκτες Α.Π.2   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

προς καινοτόμες 
κατευθύνσεις και 

εφαρμόζονται στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
200 (1), 

(2) 

Αφετηρία 

415          

Αριθμός 

προγραμμάτων 
σπουδών γ‟βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

και εφαρμόζονται 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         43 (1) 

Αφετηρία 

480          

Αριθμός 
συστημάτων 
συσσώρευσης και 

μεταφοράς 
πιστωτικών 

μονάδων 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         18 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός ιδρυμάτων 

ανώτατης 
εκπαίδευσης στα 

οποία 
εφαρμόζονται 

διαδικασίες 
αξιολόγησης  

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 6       

τόχος 

         17 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         13 (1) 

Αφετηρία 

0          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός μαθητών 

που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 

ενισχυτικής 
διδασκαλίας και 

διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         19.400 

Αφετηρία 

51.376          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

συμμετοχών 
εκπαιδευτικών 

αβάθμιας και 
β‟βάθμιας που 

επιμορφώνονται  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 5.587 16.204       

τόχος 

         35.000 

Αφετηρία 

30.368          

Μέσος ετήσιος 

αριθμός 
εκπαιδευτικών 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας που 

επιμορφώνονται (3) 

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 4.934 14.171       

τόχος 

          

Αφετηρία 
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Δείκτες Α.Π.2   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 

εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

εκπαιδευμένου σε 
ΣΠΕ  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 1.483       

τόχος 

         30.000 

Αφετηρία 

27.250          

Ποσοστό 
προγραμμάτων 

αβάθμιας και 
β'βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

προς καινοτόμες 
κατευθύνσεις στο 
σύνολο των 

αναμορφούμενων 
προγραμμάτων 

(εντός και εκτός 

του ΕΠ)  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
50% (1), 

(2), (4) 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό τμημάτων 
ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης 

πουαξιολογήθηκαν 

Ολοκλήρ
ωση 

0 0 0 59*       

τόχος 

         100% 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό 
μαθημάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 

εκπαίδευσης στην 
διδασκαλία των 
οποίων 

χρησιμοποιούνται 
σύγχρονες ΣΠΕ (5) 

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

          

Αφετηρία 

0%          

Μείωση του 

ποσοστού μαθητών 
που δεν 
ολοκληρώνουν την 

κατώτερη β‟βάθμια 
εκπαίδευση 

(γυμνάσιο)  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
5,5% (1), 

(6) 

Αφετηρία 

6,1%          

Ποσοστό 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
αβάθμιας και 

ββάθμιας 
εκπαιδευμένου και 

πιστοποιημένου σε 
ΣΠΕ  

Ολοκλήρ

ωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         79% 

Αφετηρία 

36,6%          

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 
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Πίνακας 3.2.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 2 

  

  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 5.096 4.007 387.240 196.382 342.934   31 172.673   24 49.371 27.692 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 5.068 3.988 11.752 9.055 4.228 0 31 3.317 0 24 12.561 9.702 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 29 13 0 0 0 0 0 0 29 13 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 5.068 3.988 11.717 9.037 4.228 0 31 3.317 0 24 12.526 9.684 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 6 5 

ΑΝΕΡΓΟΙ 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ 

ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 375.488 187.327 338.706 0 0 169.356 0 0 36.782 17.971 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 36.792 17.979 10 0 0 8 0 0 36.782 17.971 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ) 53 43 87 54 21 0 0 16 0 0 119 81 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ) 83 45 11.104 8.432 4.217 0 30 3.309 0 24 6.940 5.144 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     1 1             1 1 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 

& 2) 
0 0 375.394 187.281 338.696 0 0 169.348 0 0 36.698 17.933 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3) 26 21 354 281 0 0 30 0 0 24 350 278 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6) 5.070 3.986 11.492 8.820 4.238 0 1 3.325 0 0 12.323 9.481 

Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και οι 338.696 συμμετέχοντες/ωφελούμενοι της πράξης «Τποστήριξη Ολοήμερων χολείων ΑΠ2» (κωδικός MIS 312167). τη συγκεκριμένη πράξη οι 

άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2007-2010 που συμμετείχαν σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου καθώς είναι οι άμεσα αποδέκτες των παρερχόμενων υπηρεσιών 
της συγκεκριμένης  παρέμβασης, οι οποίοι καταγράφονται: α) ως προς το καθεστώς απασχόλησης στα «ανενεργά άτομα» και β) ως προς το μορφωτικό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία «πρωτοβάθμια ή κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 & 2)». Η καταγραφή τους στο έτος 2010 έγινε λόγω της ένταξης της πράξης το συγκεκριμένο έτος.  
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Πίνακας 3.3: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 3 
Δείκτες Α.Π.3   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 

προγραμμάτων 
α‟βάθμιας και 

β‟βάθμιας 
εκπαίδευσης που 

αναμορφώνονται 
προς καινοτόμες 

κατευθύνσεις και 
εφαρμόζονται 

στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
200 (1), 

(2) 

Αφετηρία 

415          

Αριθμός 

προγραμμάτων 
σπουδών 

γ‟βάθμιας 
εκπαίδευσης που 

αναμορφώνονται 
και εφαρμόζονται 

στην 

εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         43 (1) 

Αφετηρία 

480          

Αριθμός 
συστημάτων 

συσσώρευσης και 
μεταφοράς 
πιστωτικών 

μονάδων 

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         3 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης στα 

οποία 
εφαρμόζονται 

διαδικασίες 
αξιολόγησης  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 1       

τόχος 

         3 

Αφετηρία 

0          

Αριθμός 
προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         13 (1) 

Αφετηρία 

0          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός μαθητών 

που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 

ενισχυτικής 
διδασκαλίας και 

διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         1.300 

Αφετηρία 

3.299          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

συμμετοχών 
εκπαιδευτικών 

αβάθμιας και 
β‟βάθμιας που 

επιμορφώνονται  

Ολοκλήρωση 

0 0 1.070 2.627       

τόχος 

         2.300 

Αφετηρία 

1.950          

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 

εκπαιδευτικών 
α‟βάθμιας και 

β‟βάθμιας που 
επιμορφώνονται 
(3) 

Ολοκλήρωση 

0 0 1.006 2.475       

τόχος 

          

Αφετηρία 
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Δείκτες Α.Π.3   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 

εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

εκπαιδευμένου σε 
ΣΠΕ  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 233       

τόχος 

         2.000 

Αφετηρία 

1.750          

Ποσοστό 
προγραμμάτων 

αβάθμιας και 
β'βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
αναμορφώνονται 

προς καινοτόμες 
κατευθύνσεις στο 
σύνολο των 

αναμορφούμενων 
προγραμμάτων 

(εντός και εκτός 

του ΕΠ)  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
50% (1), 

(2), (4) 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό 

τμημάτων 
ιδρυμάτων 

ανωτάτης 
εκπαίδευσης 

πουαξιολογήθηκα
ν 

Ολοκλήρωση 

0 0 0 59*       

τόχος 

         100% 

Αφετηρία 

0%          

Ποσοστό 
μαθημάτων 

α‟βάθμιας και 
β‟βάθμιας 

εκπαίδευσης στην 
διδασκαλία των 
οποίων 

χρησιμοποιούνται 
σύγχρονες ΣΠΕ (5) 

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

          

Αφετηρία 

0%          

Μείωση του 
ποσοστού 

μαθητών που δεν 
ολοκληρώνουν 

την κατώτερη 
β‟βάθμια 

εκπαίδευση 
(γυμνάσιο)  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
5,5% (1), 

(6) 

Αφετηρία 

6,1%          

Ποσοστό 
εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
αβάθμιας και 

ββάθμιας 
εκπαιδευμένου 

και 
πιστοποιημένου 
σε ΣΠΕ  

Ολοκλήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         79% 

Αφετηρία 

36,6%          

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά 

(2) Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ. 

(3) Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της 

προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται 

σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή. 
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(4) Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να 

αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400. 

(5)  Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών 

δράσεων του Ε 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η 

οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους. 

(6)  Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης 

τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα 

προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν 

ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση. 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 77 

Πίνακας 3.3.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 3 

  

  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 1.018 780 43.186 22.727 32.026   4 16.209   4 12.174 7.294 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 1.018 780 1.928 1.131 718 0 4 555 0 4 2.224 1.352 

ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 1.018 780 1.928 1.131 718 0 4 555 0 4 2.224 1.352 

ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 41.258 21.596 31.308 0 0 15.654 0 0 9.950 5.942 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 5.867 2.855 0 0 0 0 0 0 5.867 2.855 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     4.083 3.087 0 0 0 0 0 0 4.083 3.087 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     1.793 1.002 718 0 4 555 0 4 1.071 443 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 112 43 0 0 0 0 0 0 112 43 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 

& 2) 
    41.258 21.596 31.308 0 0 15.654 0 0 9.950 5.942 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3) 12 8 76 50 0 0 4 0 0 4 84 54 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6) 1.006 772 1.852 1.081 718 0 0 555 0 0 2.140 1.298 

Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και οι 33.308 συμμετέχοντες/ωφελούμενοι της πράξης «Τποστήριξη Ολοήμερων χολείων ΑΠ3» (κωδικός MIS 312182). τη συγκεκριμένη πράξη οι 
άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2007-2010 που συμμετείχαν σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου καθώς είναι οι άμεσα αποδέκτες των παρερχόμενων υπηρεσιών 
της συγκεκριμένης  παρέμβασης, οι οποίοι καταγράφονται: α) ως προς το καθεστώς απασχόλησης στα «ανενεργά άτομα» και β) ως προς το μορφωτικό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία «πρωτοβάθμια ή κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 & 2)». Η καταγραφή τους στο έτος 2010 έγινε λόγω της ένταξης της πράξης το συγκεκριμένο έτος. 
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3.1.1.3 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1, 2, 3 

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός τους είναι 818,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της 

κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 39,8%. Για κάθε 

άξονα ο π/υ έχει ως εξής: 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 έχει συνολικό προϋπολογισμό 373 Μ€ και το 

ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 88,74%. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 478,9 Μ€ και το 

ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 56,83%. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει συνολικό προϋπολογισμό 32,5 Μ€ και το 

ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 60,35%. 

Έως το τέλος του 2010 

 είχαν δημοσιευθεί 45 προσκλήσεις που εντάσσονται στους Άξονες 

Προτεραιότητας 1,2,3 συνολικού προϋπολογισμού 942,7 εκ. ευρώ, 

συνεπώς το ποσοστό ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 115,1%. 

Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 το ποσό ανήλθε στα 

384,9 εκ. ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 το ποσό ανήλθε στα 

505,2 εκ. ευρώ και στον Άξονα Προτεραιότητας 3 στα 52,6 εκ. ευρώ. 

 Σο ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 

94,7%. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 351,7 

Μ€ και αντιστοιχούν στο 43% του προϋπολογισμού του Αξόνων. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 166,1 Μ€ και 

συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 20,3%. 

 

υγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 

α/α Σίτλος Άξονα Αρ. 

Προ
σκλ

ήσε
ων 

Π/Τ 

Προσκλήσεων 

Αρ. 

Ενταγ
μένων 

Πράξε
ων 

Π/Τ 

Ενταγμένων 
Πράξεων 

Νομικές 

Δεσμεύσεις 

Πιστοποιημένες 

Δαπάνες (μέσω 
αιτήσεων 

πληρωμής) 

1 

"Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 

εκπαίδευσης και 
προώθηση της 

κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στις 

43 384.944.688,24 764 310.181.337,82 127.869.705,32 58.669.874,15 
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* από τις 1.973 συνολικές πράξεις οι 19 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός 

αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 1.935 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Ποσά σε Μ€) 

361,1
384,9

310,2

127,9

58,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 1
 

8 Περιφέρειες 
Αμιγούς τόχου 

1" 

2 

Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 

εκπαίδευσης και 
προώθηση της 
κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 
3 Περιφέρειες 

τατιστικής 
ύγκλισης 

(Phasing Out) 

41 505.150.458,92 1.006 423.622.961,58 203.480.152,85 95.730.874,03 

3 

"Αναβάθμιση της 

ποιότητας της 
εκπαίδευσης και 

προώθηση της 
κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 

2 Περιφέρειες 

ταδιακής 
Εισόδου (Phasing 

In)" 

39 52.574.260,24 203 41.109.826,23 20.397.673,74 11.720.282,98 

  ύνολα 45 942.669.407,40 1.973* 774.914.125,63 351.747.531,91 166.121.031,16 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 80 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 

106,6%

85,9%

35,4%

16,2%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 1
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Ποσά σε Μ€) 

428,3

505,2

423,6

203,5

95,7

0,0

100,0

200,0
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ΑΠ 2
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 

117,9%

98,9%

47,5%

22,4%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 2
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Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποσά σε Μ€) 
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Προςκλήςεων 
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Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 3
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3 

179,3%

140,2%

69,5%

40,0%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 3
 

Κατά το έτος 2010 δημοσιεύθηκαν 24 νέες προσκλήσεις που εντάσσονται στους 

Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συνολικού προϋπολογισμού 657,3 εκ. ευρώ και 

συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 

70%. Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 το ποσό των νέων 

προσκλήσεων ανήλθε στα 271,5 εκ. ευρώ(ποσοστιαία αύξηση 71%), για τον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 το ποσό ανήλθε στα 351,5 εκ. ευρώ (ποσοστιαία 

αύξηση 70%) και στον Άξονα Προτεραιότητας 3 στα 34,3 εκ. ευρώ (ποσοστιαία 

αύξηση 65%). 

Ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1.901 και το ποσοστό 

μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 68%. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 351,7 Μ€ και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 76% σε σχέση με το έτος 2009. Οι 

καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ σημειώνουν αύξηση στα 135,1 Μ€ και 
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συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 81% σε σχέση 

με το έτος 2009. 

 

3.1.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής 

τους 

πως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.3, αναδιαμορφώθηκαν ορισμένες 

κατηγορίες παρεμβάσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές 

και προτεραιότητες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά σχέδια δράσης (χέδιο 

Δράσης για τα Προγράμματα πουδών και την Επιμόρφωση & χέδιο Δράσης 

για το Χηφιακό χολείο). 

τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 του Ε.Π. βρίσκονται οι βασικότερες 

παρεμβάσεις που αφορούν στο Νέο χολείο και τη Χηφιακή Σάξη στο 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών , στις ΖΕΠ, στην Εξειδικευμένη 

Τποστήριξη των ΑμεΑ , κ.α για τις οποίες χρειάστηκε ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα σχεδιασμού και ωρίμανσης που προκάλεσε σχετική καθυστέρηση 

στην υλοποίησή τους. 

 

3.2 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 

6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 

4, 5 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σόσο οι κύριοι στόχοι όσο και 

οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 

Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 

Αξόνων: 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 

Περιφέρειες ύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ 

Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 

3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική 

Μακεδονία. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 

Περιφέρεις ταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και τερεάς Ελλάδας. 

Μέσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της θεματικής ενότητας των Αξόνων 

Προτεραιότητας 4, 5 και 6 δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και 

ειδικότερα για γυναίκες, ιδίως μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 
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παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής και στην παροχή 

ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που συνδέονται με την 

αγορά εργασίας και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα γενικότερα.  

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 είναι οι ακόλουθοι: 

 Ε..1. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της. 

 Ε..2. Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της. 

 Ε..3. Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την 

αγορά εργασίας. 

 

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

3.2.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 

Έως το τέλος του έτους 2010 εντάχθηκαν συνολικά 81 πράξεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται 3 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για 

όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα: 

 στον Άξονα 4 εντάχθηκαν 38 πράξεις 

 στον Άξονα 5 εντάχθηκαν 36 πράξεις 

 στον Άξονα 6 εντάχθηκαν 13 πράξεις 

ημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες 

κατηγορίες πράξεων: 

 Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ Μαθητείας 

 Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων 

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Έως το τέλος του 2010 η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 4,5,6 παρουσιάζει 

την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους: 
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 3.594 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

 1.397 απόφοιτοι του ΟΕΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα 

πρακτικής άσκησης 

 7,4% καταρτιζομένων Ιδιωτικών ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες 

 408 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις της Δομής 

Απασχόλησης και ταδιοδρομίας (ΔΑΣΑ) 

 8.855 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου 

Διασύνδεσης 

 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14 Θυρίδων για την 

Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

 

3.2.1.2 Τλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Προτεραιότητας 4,5,6. 

Σο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες 

από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην 

στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. 

Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με 

την ισότητα των φύλων  

Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει 

την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των 

φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 

4,5,6. Ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 

υλοποιούνται στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 και συγκεκριμένα στον 

Ειδικό τόχο «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της». 

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών 

ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 κατά 

το έτος 2010. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να 

παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο 

φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του 

ΕΠΕΔΒΜ: 
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 Τποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑ 

 Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

 Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ Μαθητείας 

 Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 44 πράξεις προϋπολογισμού 

140 Μ€. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

μειονοτήτων 

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις όπως η διεύρυνση του 

κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης. 

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 

2010 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν 

λόγω κατηγορία. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες 

Σόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν 

ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με 

αναπηρία. 

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 

2010 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν 

λόγω κατηγορία. 

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις 

το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων 

μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται: 
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Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, 

θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις 

προβλέπονται στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση. 

υνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

αλλά και κάτω από προϋποθέσεις στα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται 

στους ΑΠ 4,5 και 6. 

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 

2010 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν 

λόγω κατηγορία. 

τη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών 

δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 του ΕΠΕΔΒΜ για 

το έτος 2010 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Πίνακας 3.4: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Δείκτες Α.Π.4   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός προγραμμάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης που 
δημιουργούνται ή 

αναμορφώνονται  

Ολοκλ

ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         300 (1) 

Αφετη
ρία 

225          

Αριθμός υποτροφιών 
αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Ολοκλ

ήρωση 

0 0 0 2.015       

τόχος 

         24.000 

Αφετη

ρία 

17.517          

Αριθμός προγραμμάτων 
σπουδών 

τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης που 

δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται  

Ολοκλ

ήρωση 

0 0 00 0       

τόχος 

         
650 (1), 

(2) 

Αφετη

ρία 

437          

Αριθμός γραφείων 

διασύνδεσης που 
δημιουργούνται ή 

ενισχύονται 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 14       

τόχος 

         55 

Αφετη

ρία 

267          

Αριθμός ωφελούμενων 

μαθητών / σπουδαστών 
από ενέργειες ΕΠ 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
420.00

0 
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Δείκτες Α.Π.4   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αφετη

ρία 

212.500          

Ποσοστό 

προγραμμάτων αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης που 
αναμορφώνονται σε 

σπονδυλωτή μορφή 
συμβατή με το ύστημα 

Μεταφοράς Πιστωτικών 
Μονάδων στο σύνολο 

προγραμμάτων αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης  

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         
100% 

(1) 

Αφετη

ρία 

0,0%          

Ποσοστό μαθητών / 
σπουδαστών ΕΠΑΛ / 

ΕΠΑ στο σύνολο 
μαθητών / σπουδαστών 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         23% (1) 

Αφετη

ρία 

17,7%          

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

ωφελούμενων από 
ενέργειες πρακτικής 

άσκησης στο σύνολο 
των τελειοφοίτων 

μαθητών και 
σπουδαστών της 
ββάθμιας και γβάθμιας 

εκπαίδευσης και της 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης 

Ολοκλ

ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         6% (1) 

Αφετη
ρία 

2,5%          
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Πίνακας 3.4.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 4 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)  

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     44.525 25.119 44.374   0 25.043   0 151 76 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 7.151 3.335 7.147 0 0 3.334 0 0 4 1 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 13.108 8.050 13.108 0 0 8.050 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 

ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 
ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 24.266 13.734 24.119 0 0 13.659 0 0 147 75 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 0 0 4.529 2.368 4.382 0 0 2.293 0 0 147 75 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     30.487 18.346 30.389 0 0 18.299 0 0 98 47 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     14.037 6.773 13.985 0 0 6.744 0 0 52 29 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 60 16 60 0 0 16 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 32 24 32 0 0 24 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 0 0 260 140 260 0 0 140 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 & 2)     7.460 3.940 7.460     3.940     0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ(ISCED 
3)     22.575 13.233 22.428     13.158     147 75 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4)     5.161 2.533 5.161     2.533     0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6)     9.329 5.413 9.325     5.412     4 1 
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Πίνακας 3.5: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 5 
Δείκτες Α.Π.5   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης που 
δημιουργούνται ή 

αναμορφώνονται  

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          300 (1) 

Αφετηρ

ία 

225          

Αριθμός υποτροφιών 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης 

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 4.198       

τόχος          30.000 

Αφετηρ

ία 
22.257          

Αριθμός 

προγραμμάτων 
σπουδών 

τεχνικοεπαγγελματικ
ής εκπαίδευσης που 

δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται  

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 0       

τόχος          650 (1), (2) 

Αφετηρ
ία 

437          

Αριθμός γραφείων 

διασύνδεσης που 
δημιουργούνται ή 

ενισχύονται 

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 4       

τόχος          70 

Αφετηρ
ία 

267          

Αριθμός 
ωφελούμενων 

μαθητών / 
σπουδαστών από 

ενέργειες ΕΠ 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          540.000 

Αφετηρ

ία 
270.000          

Ποσοστό 
προγραμμάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 
κατάρτισης που 

αναμορφώνονται σε 
σπονδυλωτή μορφή 

συμβατή με το 
ύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων 
στο σύνολο 

προγραμμάτων 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης  

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          100% (1) 

Αφετηρ
ία 

0,0%          

Ποσοστό μαθητών / 
σπουδαστών ΕΠΑΛ / 

ΕΠΑ στο σύνολο 
μαθητών / 

σπουδαστών 
δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          23% (1) 

Αφετηρ

ία 

17,7%          

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

ωφελούμενων από 
ενέργειες πρακτικής 

άσκησης στο σύνολο 
των τελειοφοίτων 

μαθητών και 
σπουδαστών της 

ββάθμιας και 
γβάθμιας 

εκπαίδευσης και της 
αρχικής 

επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 0       

τόχος          6% (1) 

Αφετηρ

ία 

2,5%          
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Πίνακας 3.5.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 5 

  

  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 30 0 30.581 16.353 30.581 0 0 16.353 0 0 30 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 3.035 1.802 3.035 0 0 1.802 0 0 0 0 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 10.187 5.337 10.187 0 0 5.337 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 30 0 17.359 9.214 17.359 0 0 9.214 0 0 30 0 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 5.793 2.768 5.793 0 0 2.768 0 0 0 0 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ) 30 0 21.882 11.703 21.882 0 0 11.703 0 0 30 0 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ) 0 0 8.699 4.650 8.699 0 0 4.650 0 0 0 0 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 76 36 76 0 0 36 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 208 96 208 0 0 96 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(RΟΜΑ) 
0 0 12 4 12 0 0 4 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 80 24 80 0 0 24 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 

1 & 2) 
0 0 5.390 3.572 5.390 0 0 3.572 0 0 0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 3) 0 0 14.678 8.126 14.678 0 0 8.126 0 0 0 0 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΜΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 

4) 
0 0 3.777 1.375 3.777 0 0 1.375 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 
& 6) 30 0 6.736 3.280 6.736 0 0 3.280 0 0 30 0 
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Πίνακας 3.6: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 6 

Δείκτες Α.Π.6   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός προγραμμάτων 

αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης που 

δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται  

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 0       

τόχος          300 (1) 

Αφετηρ

ία 
225          

Αριθμός υποτροφιών 

αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 328       

τόχος          2.000 

Αφετηρ
ία 

1.443          

Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών 
τεχνικοεπαγγελματικής 

εκπαίδευσης που 
δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται  

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 0       

τόχος 
         

650 (1), 

(2) 

Αφετηρ

ία 
437          

Αριθμός γραφείων 

διασύνδεσης που 
δημιουργούνται ή 

ενισχύονται 

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 2       

τόχος          5 

Αφετηρ
ία 

267          

Αριθμός ωφελούμενων 
μαθητών / σπουδαστών 

από ενέργειες ΕΠ 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          36.500 

Αφετηρ

ία 
17.500          

Ποσοστό προγραμμάτων 

αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης που 

αναμορφώνονται σε 
σπονδυλωτή μορφή 

συμβατή με το ύστημα 
Μεταφοράς Πιστωτικών 

Μονάδων στο σύνολο 
προγραμμάτων αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης  

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          100% (1) 

Αφετηρ
ία 

0,0%          

Ποσοστό μαθητών / 

σπουδαστών ΕΠΑΛ / 
ΕΠΑ στο σύνολο 
μαθητών / σπουδαστών 

δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Ολοκλ

ήρωση 
0 0 0 0       

τόχος          23% (1) 

Αφετηρ

ία 
17,7%          

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

ωφελούμενων από 
ενέργειες πρακτικής 

άσκησης στο σύνολο των 
τελειοφοίτων μαθητών 

και σπουδαστών της 
ββάθμιας και γβάθμιας 

εκπαίδευσης και της 
αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Ολοκλ
ήρωση 

0 0 0 0       

τόχος          6% (1) 

Αφετηρ

ία 

2,5%          

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά. 

(2) Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής 

περιόδου 2007-13. 
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Πίνακας 3.6.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 6 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 
2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 1   10.354 5.419 10.354 0 0 5.419   0 1 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 1.648 806 1.648 0 0 806 0 0 0 0 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 3.482 1.938 3.482 0 0 1.938 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ 

ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 1 0 5.224 2.675 5.224 0 0 2.675 0 0 1 0 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1 0 643 273 643 0 0 273 0 0 1 0 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ) 0 0 7.400 3.508 7.400 0 0 3.508 0 0 0 0 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ) 0 0 2.954 1.911 2.954 0 0 1.911 0 0 0 0 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 16 4 16 0 0 4 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 50 8 50 0 0 8 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 

& 2) 
    2.217 1.410 2.217     1.410     0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3)     5.349 2.815 5.349     2.815     0 0 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4)     1.094 492 1.094     492     0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6) 1   1.694 702 1.694     702     1 0 
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3.2.1.3 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων 

Προτεραιότητας 4, 5, 6 

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός τους είναι 485,5 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της 

κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 23,6%. Για κάθε 

άξονα ο π/υ έχει ως εξής: 

Ο Α.Π.4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 220,4 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 87,61%. 

Ο Α.Π.5 έχει συνολικό προϋπολογισμό 283 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 55,88%. 

Ο Α.Π.6 έχει συνολικό προϋπολογισμό 19,2 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 59,38%. 

Έως το τέλος του 2010 

 είχαν δημοσιευθεί 15 προσκλήσεις που εντάσσονται στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4,5,6 συνολικού προϋπολογισμού 213,5 εκ. ευρώ, 

συνεπώς το ποσοστό ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 44%-

(αναλυτικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 το ποσό ανήλθε στα 99,5 εκ. 

ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας 5 το ποσό ανήλθε στα 102,8 εκ. 

ευρώ και στον Άξονα Προτεραιότητας 6 στα 11,2 εκ. ευρώ. 

 Σο ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 

31,2%. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 68,1 Μ€ 

και αντιστοιχούν στο 14% του προϋπολογισμού του Αξόνων. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 18,1 Μ€ και 

συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 3,7%. 

υγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 

α/
α  Σίτλος Άξονα 

Αρ. 
Προ

σκλ
ήσε
ων 

Π/Τ 
Προσκλήσεων 

Αρ. 

Ενταγ

μένων 
Πράξε
ων 

Π/Τ 
Ενταγμένων 
Πράξεων 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Πιστοποιημένες 

Δαπάνες (μέσω 
αιτήσεων 
πληρωμής) 

4 

"Αναβάθμιση των 

συστημάτων 
αρχικής 

επαγγελματικής 
κατάρτισης και 
επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 
σύνδεση της 

εκπαίδευσης με 
την αγορά 

εργασίας στις 8 
Περιφέρειες 

15 99.469.323,74 38 62.149.210,57 23.792.589,00 7.855.321,58 
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Αμιγούς τόχου 1" 

5 

"Αναβάθμιση των 
συστημάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης και 
επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 
σύνδεση της 
εκπαίδευσης με 

την αγορά 
εργασίας στις 3 

Περιφέρειες 
τατιστικής 

ύγκλισης 
(Phasing Out)" 

15 102.821.605,96 36 82.517.973,14 41.513.337,37 8.977.549,42 

6 

"Αναβάθμιση των 
συστημάτων 

αρχικής 
επαγγελματικής 

κατάρτισης και 
επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 
σύνδεση της 

εκπαίδευσης με 
την αγορά 

εργασίας στις 2 
Περιφέρειες 

ταδιακής Εισόδου 
(Phasing In)" 

13 11.223.193,80 13 6.915.370,77 2.751.474,74 1.287.522,03 

  ύνολα 15 213.514.123,50 87* 151.582.554,47 68.057.401,11 18.120.393,03 

* από τις 87 συνολικές πράξεις οι 3 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των 

ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 81 

 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Ποσά σε Μ€) 

213,7

99,5

62,1

23,8
7,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 4
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Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4 

46,6%

29,1%

11,1%

3,7%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 4
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Ποσά σε Μ€) 

254,5

102,8
82,5

41,5

9,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 5
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5 

40,4%

32,4%

16,3%

3,5%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 5
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Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Ποσά σε Μ€) 

17,4

11,2

6,9

2,8

1,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 6
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6 

64,4%

39,7%

15,8%

7,4%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 6
 

Κατά το έτος 2010 δημοσιεύθηκαν 2 νέες προσκλήσεις που εντάσσονται στους 

Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συνολικού προϋπολογισμού 15,9 εκ. ευρώ και 

συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 

7%. Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 το ποσό των νέων 

προσκλήσεων ανήλθε στα 9,7 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 10%), για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 5 το ποσό ανήλθε στα 5,1 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 5%) 

και στον Άξονα Προτεραιότητας 6 στα 1,1 εκ. ευρώ(ποσοστιαία αύξηση 10%). 

Ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 66 και το ποσοστό 

μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 83%. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 68,1 Μ€ και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 96% σε σχέση με το έτος 2009. Οι 

καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ σημειώνουν αύξηση στα 15,4 Μ€ και 

συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 85% σε σχέση 

με το έτος 2009. 
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3.2.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής 

τους 

Κατά το έτος αναφοράς τα προβλήματα στην ενεργοποίηση και υλοποίηση των 

Αξόνων Προτεραιότητας  4, 5 και 6 αφορούν στις καθυστερήσεις που ανέκυψαν 

στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού ορισμένων κατηγοριών παρεμβάσεων, ώστε να 

ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες.  

τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. βρίσκονται σε διαδικασία ενσωμάτωσης 

ο ανασχεδιασμός των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας και της 

Επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης το 

χέδιο Δράσης του ΕΚΕΠ, της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σεχνικής Εκπαίδευσης). Για 

την τελευταία παρουσιάστηκαν βασικά προβλήματα / δυσκολίες στον 

προσδιορισμό των ειδικοτήτων (μείωση αυτών) καθώς και στο 

προπαρασκευαστικό έτος  Ήδη ανακοινώθηκε το Μάιο 2011 η νέα πρόταση για 

το Σεχνολογικό Λύκειο και θα δρομολογηθεί ο σχεδιασμός παρεμβάσεων. 

Επιπρόσθετα, έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις στα έργα των ΔΑΣΑ, των 

Γραφείων Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας τα οποία εντάσσονται με ταχείς ρυθμούς 

και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. 

Σέλος, είναι σε φάση επίλυσης οι νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτήθηκαν κατά 

την υλοποίηση των δράσεων της Πρακτικής Άσκησης και των Τποτροφιών των 

ΙΕΚ. 

 

3.3 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 

9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 

7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο 

και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 

Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 

Αξόνων: 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 

Περιφέρειες ύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ 

Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 

3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική 

Μακεδονία. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 

Περιφέρεις ταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και τερεάς Ελλάδας. 
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Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 

είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αρθρωτού συστήματος δια βίου 

εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και η 

χρήση μεθόδων, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων χωρίς την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων 

και υποχρεώσεων τους. Επίσης, η ανάπτυξη ενός μόνιμου και ανοικτού 

συστήματος επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που 

θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτομα να συνθέτουν μόνα τους την 

εκπαίδευσή τους ανάλογα με την πρότερη εμπειρία τους και τις ελλείψεις τους 

σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσμοθέτηση της διαδικασίας 

αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης. 

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 είναι οι ακόλουθοι: 

 Ε..1. Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης 

και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής 

ειδικών κινήτρων. 

 Ε..2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

3.3.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 

Έως το τέλος του έτους 2010 εντάχθηκαν συνολικά 43 πράξεις, στις οποίες 

περιλαμβάνεται 1 οριζόντια πράξη που αθροίζεται μόνο μια φορά για όλους 

τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα: 

 στον Άξονα 7 εντάχθηκαν 15 πράξεις 

 στον Άξονα 8 εντάχθηκαν 14 πράξεις 

 στον Άξονα 9 εντάχθηκαν 14 πράξεις 

ημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες 

κατηγορίες πράξεων: 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες 
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Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων 

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Έως το τέλος του 2010 η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 7,8,9 παρουσιάζει 

την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους: 

 9.509 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των 

οποίων τα 8.409 είναι ηλικίας 25-64. 

 10.706 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των χολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64. 

 79.586 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 69.424 είναι ηλικίας 25-64. 

 9.545 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των 

μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον 

ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 8.292 είναι ηλικίας 25-64. 

 28.197 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των 

οποίων τα 25.793 είναι ηλικίας 25-64. 

 3.140 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των 

οποίων τα 3.140 είναι ηλικίας 25-64. 

 26.150 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

(ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 26.112 είναι ηλικίας 25-64. 

 246 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το 

ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 222 είναι 

ηλικίας 25-64 

Παρόλο που δεν υπήρξε σημαντικός αριθμός νέων ενταγμένων πράξεων κατά το 

2010 στους άξονες 7,8,9, παρατηρήθηκε ωστόσο σημαντική αύξηση της 

φυσικής υλοποίησης. Ειδικότερα σε σχέση με το έτος 2009 επιτεύχθηκε μέση 

ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 51% σε 4 δείκτες παρακολούθησης ενώ 

παράλληλα σημειώθηκε πρόοδος υλοποίησης σε 10 νέους δείκτες. 

3.3.1.2 Τλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Προτεραιότητας 7,8,9. 

Σο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες 

από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην 

στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. 
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Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με 

την ισότητα των φύλων  

Σο ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και 

έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της 

στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9. Ειδικές δράσεις με στόχο 

την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών υλοποιούνται στους Άξονες 

Προτεραιότητας 7,8 και 9 και στον Ειδικό τόχο «Ενίσχυση του συστήματος και 

των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – 

αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων. 

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών 

ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 κατά 

το έτος 2010. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να 

παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο 

φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του 

ΕΠΕΔΒΜ: 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες 

 Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

 Λοιποί Υορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 χολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 43 πράξεις προϋπολογισμού 

128,2 Μ€. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

μειονοτήτων  

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό την 

επέκταση των χολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και την εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2010 που προωθούν την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι 

μετανάστες και οι μειονότητες: 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 

52 Μ€. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες 

Σόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν 

ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με 

αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 

7, 8 και 9 μέσω των δράσεωνεπέκτασης των χολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και 

των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 7,8,9 για το έτος 2010 που ενισχύουν την εργασιακή και 

κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 

των ατόμων με αναπηρίες: 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 6 πράξεις προϋπολογισμού 

45,3 Μ€. 

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις 

το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων 

μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται: 
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Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, 

θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις 

προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9 για τη δια βίου εκπαίδευση  

υνέργεια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, 

κινητικότητας προσώπων κλπ, που προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9. 

Η δράση χολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων 

Προτεραιότητας 7,8,9περιλαμβάνει διακρατική διάσταση και για το έτος 2010 

έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 7,6 Μ€. 

τη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών 

δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 του ΕΠΕΔΒΜ για 

το έτος 2010 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

 

Πίνακας 3.7: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 7 
Δείκτες Α.Π.7   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός συμμετοχών 
ατόμων 25-64 ετών σε 

προγράμματα δια βίου 
εκπαίδευσης (τυπικής, 

μη-τυπικής και άτυπης) 
στο πλαίσιο του ΑΠ7 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 3.030 88.062       

τόχος 
         99.300 

Αφετηρί
α 

88.856          

Αριθμός προγραμμάτων 
εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης  

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 157       

τόχος          21 (1) 

Αφετηρί
α 

0          

Ποσοστό ατόμων 25-64 

ετών που συμμετέχουν 
σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης 

(τυπικής, μη-τυπικής 
και άτυπης) στο πλαίσιο 

του ΑΠ3 στο σύνολο 
ατόμων αυτής της 

ηλικιακής κατηγορίας 
(2) 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 
          

Αφετηρί
α 

          

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 

25-64 ετών που έχουν 
ωφεληθεί από 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 

         1,2% (1), (3) 

Αφετηρί

α 
0,0%          
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Πίνακας 3.7.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 7 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟ
ΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     76.854 49.239 30.370 0 8.870 21.014   6.035 37.614 22.190 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 29.133 18.479 17.286 0 5.543 11.371 0 3.616 6.304 3.492 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 9.097 5.353 6.138 0 1.474 3.615 0 1.026 1.485 712 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 2.167 1.617 1.613 0 476 1.173 0 379 78 65 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 2.282 1.656 1.467 0 668 1.093 0 506 147 57 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 9.297 6.549 5.347 0 1.308 3.637 0 951 2.642 1.961 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ 

ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 3.993 2.967 2.319 0 693 1.758 0 544 981 665 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 38.424 24.211 7.737 0 2.019 6.006 0 1.468 28.668 16.737 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 1.318 793 725 0 276 473 0 140 317 180 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ) 0 0 5.028 2.971 2.643 0 980 1.622 0 578 1.405 771 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ) 0 0 64.246 40.769 23.739 0 6.169 16.558 0 4.056 34.338 20.155 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ) 0 0 6.270 4.577 3.151 0 1.514 2.220 0 1.247 1.605 1.110 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 651 350 402 0 21 204 0 17 228 129 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 5.704 2.925 4.024 0 234 1.901 0 149 1.446 875 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 865 379 396 0 121 246 0 41 348 92 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 662 299 281 0 120 256 0 43 261 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 

& 2) 
    15.713 8.948 8.761   2.804 5.263   1.757 4.148 1.928 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3)     32.581 20.733 10.936   3.074 7.793   2.143 18.571 10.797 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4)     3.054 2.312 1.942   480 1.496   371 632 445 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6)     25.506 17.246 8.731   2.512 6.462   1.764 14.263 9.020 
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Πίνακας 3.8: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 8 

Δείκτες Α.Π.8   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός συμμετοχών 

ατόμων 25-64 ετών σε 
προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης (τυπικής, 
μη-τυπικής και άτυπης) 

στο πλαίσιο του ΑΠ8 

Ολοκ
λήρω

ση 

0 0 3.856 50.613       

τόχο

ς 
         127.500 

Αφετη

ρία 
112.900          

Αριθμός προγραμμάτων 
εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης  

Ολοκ
λήρω

ση 

0 0 0 107       

τόχο

ς 
         21 (1) 

Αφετη

ρία 
0          

Ποσοστό ατόμων 25-64 

ετών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης (τυπικής, 
μη-τυπικής και άτυπης) 

στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο 

σύνολο ατόμων αυτής της 

ηλικιακής κατηγορίας (2) 

Ολοκ

λήρω
ση 

0 0 0 0       

τόχο
ς 

          

Αφετη

ρία 
          

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 
25-64 ετών που έχουν 

ωφεληθεί από 
προγράμματα εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Ολοκ

λήρω
ση 

0 0 0 0       

τόχο
ς 

         1,2% (1), (3) 

Αφετη
ρία 

0,0%          
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  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΕΣΟ 2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΤΝΟΛ

Ο 
ΓΤΝΑΙΚΕ

 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗ

Η 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑ

Ν 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗ

Η 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑ

Ν 
ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     35.333 25.332 24.961 0 7.377 18.432   5.434 2.995 1.466 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 19.226 12.747 13.144 0 4.142 9.099 0 2.897 1.940 751 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 6.931 4.080 4.593 0 1.043 2.785 0 724 1.295 571 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 1.506 1.089 1.183 0 294 824 0 245 29 20 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 1.516 1.085 1.109 0 323 785 0 241 84 59 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 6.536 4.797 4.879 0 898 3.662 0 671 759 464 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 

ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 2.274 1.635 1.525 0 306 1.125 0 243 443 267 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 
ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 9.571 7.788 6.938 0 2.337 5.671 0 1.866 296 251 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 0 0 568 412 279 0 137 176 0 104 152 132 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     2.569 1.643 1.420 0 592 998 0 378 557 267 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     27.084 19.278 19.775 0 5.035 14.452 0 3.728 2.274 1.098 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     4.419 3.390 2.775 0 1.500 2.220 0 1.074 144 96 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 262 179 178 0 19 117 0 15 65 47 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 4.776 2.502 3.436 0 284 1.752 0 200 1.056 550 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (RΟΜΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 0 0 183 88 44 0 23 17 0 9 116 62 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 1.257 786 742 0 327 559 0 172 188 55 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 1 & 2)     11.135 7.308 6.687   2.330 4.773   1.558 2.118 977 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 3)     12.016 8.979 8.894   2.877 6.578   2.199 245 202 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4)     2.592 1.820 1.687   586 1.294   442 319 84 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 & 6)     9.590 7.225 7.693   1.584 5.787   1.235 313 203 
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Πίνακας 3.9: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 9 

Δείκτες Α.Π.9   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός συμμετοχών 
ατόμων 25-64 ετών σε 

προγράμματα δια βίου 
εκπαίδευσης (τυπικής, 

μη-τυπικής και άτυπης) 
στο πλαίσιο του ΑΠ9 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 679 10.707       

τόχος          8.500 

Αφετηρί

α 
7.317          

Αριθμός προγραμμάτων 

εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης  

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 39       

τόχος          21 (1) 

Αφετηρί
α 

0          

Ποσοστό ατόμων 25-64 
ετών που συμμετέχουν 

σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης 

(τυπικής, μη-τυπικής 
και άτυπης) στο πλαίσιο 

του ΑΠ3 στο σύνολο 

ατόμων αυτής της 
ηλικιακής κατηγορίας 

(2) 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος           

Αφετηρί

α 

          

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 
25-64 ετών που έχουν 

ωφεληθεί από 
προγράμματα εξ 

αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος 

         1,2% (1), (3) 

Αφετηρί

α 
0,0%          

(1) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά. 

(2) Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της 

προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται 

σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή. 

(3) Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της 

παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα. 
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 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ 

2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 

ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     7.018 4.426 4.507 0 1.206 2.890   794 1.305 742 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 4.266 2.406 2.824 0 702 1.602 0 458 740 346 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 1.557 708 1.063 0 225 502 0 128 269 78 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 263 200 202 0 46 152 0 40 15 8 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 377 248 286 0 77 187 0 57 14 4 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 1.317 931 807 0 213 585 0 150 297 196 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 534 403 315 0 85 264 0 51 134 88 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 1.435 1.089 876 0 291 703 0 186 268 200 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 205 104 46 0 79 39 0 17 80 48 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     862 508 598 0 72 371 0 39 192 98 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     5.360 3.376 3.341 0 1.002 2.151 0 656 1.017 569 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     702 470 507 0 123 321 0 93 72 56 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 19 6 18 0 0 5 0 0 1 1 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 1.067 481 902 0 39 410 0 20 126 51 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(RΟΜΑ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 25 6 3 0 2 1 0 0 20 5 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 247 162 91 0 65 53 0 44 91 65 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(ISCED 1 & 2) 
    2.379 1.242 1.312   460 750   207 607 285 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 3)     2.306 1.569 1.612   392 1.060   305 302 204 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΜΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ 

(ISCED 4) 
    357 247 255   46 181   29 56 37 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 5 
& 6)     1.976 1.368 1.328   308 899   253 340 216 
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3.3.1.3 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων 

Προτεραιότητας 7, 8, 9 

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός είναι 307,8 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας 

αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 15,0%. Για κάθε άξονα ο π/υ 

έχει ως εξής: 

Ο Α.Π.7 έχει συνολικό προϋπολογισμό 139,7 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 87,61%. 

Ο Α.Π.8 έχει συνολικό προϋπολογισμό 179,4 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 55,88%. 

Ο Α.Π.9 έχει συνολικό προϋπολογισμό 12,2 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 59,38%. 

Έως το τέλος του 2010  

 είχαν δημοσιευθεί 10 προσκλήσεις που αφορούν πράξεις που 

εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συνολικού 

προϋπολογισμού 156,6 εκ. ευρώ, συνεπώς το ποσοστό 

ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 50,9% - 89,9 εκ. ευρώ στον 

Άξονα Προτεραιότητας 7, 58,4 εκ. ευρώ στον Άξονα Προτεραιότητας 8 

και 8,3 εκ. ευρώ στον Άξονα Προτεραιότητας 9. 

 Σο ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται 

στο 41,6 %. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 96,6 

Μ€ και αντιστοιχούν στο 31,4 % του προϋπολογισμού του Αξόνων. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 23 Μ€ και 

συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 7,5%. 

υγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 

α/α  Σίτλος Άξονα 

Αρ. 

Προσκ

λήσεω
ν 

Π/Τ 
Προσκλήσεων 

Αρ. 

Ενταγ

μένων 

Πράξε
ων 

Π/Τ Ενταγμένων 
Πράξεων 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Πιστοποιημένες 

Δαπάνες (μέσω 

αιτήσεων 
πληρωμής) 

7 

"Ενίσχυση της δια 
βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων στις 8 
Περιφέρειες 

Αμιγούς τόχου 1" 10 

89.890.770,00 15 72.535.347,97 56.778.229,37 11.730.721,57 

8 

"Ενίσχυση της δια 

βίου εκπαίδευσης 
ενηλίκων στις 3 

Περιφέρειες 
τατιστικής 

ύγκλισης 
(Phasing Out)" 9 

58.358.150,00 14 48.133.616,25 33.866.569,70 8.878.335,66 
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9 

"Ενίσχυση της δια 
βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων στις 2 
Περιφέρειες 

ταδιακής 
Εισόδου (Phasing 

In)" 9 

8.321.080,00 14 7.514.722,88 5.935.786,13 2.423.893,95 

  ύνολα 10 156.570.000,00 43* 128.183.687,10 96.580.585,20 23.032.951,18 

* από τις 43 συνολικές πράξεις η 1 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των 

ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 41 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Ποσά σε Μ€) 

135,5

89,9

72,5

56,8

11,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 7
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7 

66,4%

53,5%

41,9%

8,7%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 7
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Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8 (Ποσά σε Μ€) 

161,3

58,4
48,1

33,9

8,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 8
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8 

36,2%

29,8%

21,0%

5,5%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 8
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Ποσά σε Μ€) 

11,0

8,3
7,5

5,9

2,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 9
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Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9 

75,4%

68,1%

53,8%

22,0%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 9
 

Κατά το έτος 2010 δημοσιεύθηκαν 2 νέες προσκλήσεις που εντάσσονται στους 

Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συνολικού προϋπολογισμού 4,75 εκ. ευρώ και 

συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 

3%. Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 το ποσό των νέων 

προσκλήσεων ανήλθε στα 2,3 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 3%), για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 8 το ποσό ανήλθε στα 2,3 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 4%) 

και στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στα 0,2 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 3%). 

Ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 32 και το ποσοστό 

μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 53%. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 96,6 Μ€ και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 40% σε σχέση με το έτος 2009. Οι 

καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ σημειώνουν αύξηση στα 23 Μ€ και συνεπώς 

το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 100% σε σχέση με το 

έτος 2009. 

 

3.3.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής 

τους 

Κατά το έτος αναφοράς εντοπίστηκαν προβλήματα στην υλοποίηση των Αξόνων 

Προτεραιότητας  7, 8 και 9 αναφορικά με έργα που ήδη υλοποιούνταν, αλλά 

και καθυστερήσεις που ανέκυψαν στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού ορισμένων 

κατηγοριών παρεμβάσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές 

και προτεραιότητες.  Ειδικότερα παρουσιάστηκαν αδυναμίες του κύριου φορέα 

υλοποίησης δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΕΚΕ), οι οποίες αφορούσαν 

κυρίως οργανωτικά προβλήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν επιλυθεί. 

Επιπρόσθετα, μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται για την ταχεία εφαρμογή και 

υλοποίηση του νέου νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση, ώστε στα πλαίσια του νέου 

περιβάλλοντος που δημιουργείται να αναπτυχθούν εύστοχες και επιτυχείς 

δράσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων που θα συμβάλλουν στην αύξηση του 
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όντως χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση που εμφανίζει η 

χώρα μας. 

 

3.4 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 

11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 

10, 11 και 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σόσο οι κεντρικοί στόχοι 

όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 

3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 

3 Αξόνων: 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 

8 Περιφέρειες ύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ 

Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν 

στις 3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και 

Δυτική Μακεδονία. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 

2 Περιφέρεις ταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και τερεάς Ελλάδας. 

Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 

και 12 είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και η προσέλκυση 

υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό, η ποιοτική αναβάθμιση 

θεματικά στοχευμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και η 

χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στόχο τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου 

δυναμικού και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης. 

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 είναι οι ακόλουθοι: 

 Ε..1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών 

υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό. 

 Ε..2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να 

συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις 

θετικές επιστήμες και τις ΣΠΕ. 
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3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

3.4.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 

12 

Έως το τέλος του έτους 2010 εντάχθηκε μία μόνο πράξη, η οποία αφορά 

οριζόντια πράξη και για τους τρεις άξονες. Ειδικότερα η πράξη εντάσσεται στην 

δράση Τποτροφίες και αφορά προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος 

Κρατικών Τποτροφιών. 

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων 

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Η υλοποίηση της νέας ενταγμένης πράξης παρείχε 1.119 υποτροφίες 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

3.4.1.2 Τλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΣ 1081/2006 των 

Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 

Σο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες 

από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην 

στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. 

Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με 

την ισότητα των φύλων  

Σο ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και 

έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της 

στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11 και 12. 

Η μοναδική πράξη Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΤ προϋπολογισμού 

16.500.000 ευρώ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες 

Σόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης 

των ατόμων με αναπηρία. 
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Λόγω μη ύπαρξης σχετικής υλοποίησης στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2010 δεν 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων που 

εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. 

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις 

το ΕΠΕΔΒΜ, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής 

συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται: 

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, 

θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις 

προβλέπονται στους ΑΠ 10,11 και 12 για τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά 

προγράμματα. υνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

Η μοναδική πράξη Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΤ προϋπολογισμού 

16.500.000 ευρώ περιλαμβάνει στους στόχους τη διακρατική διάσταση. 

τη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών 

δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 του ΕΠΕΔΒΜ 

για το έτος 2010 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

 

Πίνακας 3.10: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 10 
Δείκτες Α.Π.10   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός ενισχυόμενων 

προγραμμάτων 
διδακτορικής και 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 568*       

τόχος 
         1.300 (1)(2) 

Αφετηρί

α 
1.383          

Αριθμός ενισχυόμενων 
ερευνητικών 

προγραμμάτων 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος          2.600 (1)(2) 

Αφετηρί

α 
2.789          

Αριθμός ερευνητών που 

συμμετέχουν σε 

ενισχυόμενα ερευνητικά 

προγράμματα 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 
         6.400 (2) 

Αφετηρί

α 
6.464          

Αριθμός 

μετακαλούμενων 
ερευνητών από το 

εξωτερικό 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος          140 

Αφετηρί
α 

136          

Αριθμός μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών 

που δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος          180(1) 

Αφετηρί
α 

228          
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Ποσοστό αύξησης της 

συνολικής δαπάνης για 
ερευνητικά 

προγράμματα 
ανθρωπίνων πόρων 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος 
         27% (1) 

Αφετηρί
α 

          

Ποσοστό υποτροφιών σε 

θετικές επιστήμες και 
τεχνολογία (MST) στο 

σύνολο των υποτροφιών 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος          30,0% 

Αφετηρί

α 
9,5%          

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 
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Πίνακας 3.10.α: υμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 10 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΕΣΟ 2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     322 175 136 0 4 74  3 182 98 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 30 20 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 29 20 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 292 155 136 0 4 74 0 3 153 78 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     322 175 136 0 4 74  3 182 98 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ(55-64 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(RΟΜΑ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(ISCED 1 & 2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 5 & 6) 0 0 322 175 136 0 4 74  3 182 98 

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας  
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Πίνακας 3.11: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 11 

Δείκτες Α.Π.11   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός ενισχυόμενων 

προγραμμάτων 
διδακτορικής και 

μεταδιδακτορικής έρευνας 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 568*       

τόχος 

         1.300 (1)(2) 

Αφετηρία 1.383          

Αριθμός ενισχυόμενων 

ερευνητικών 
προγραμμάτων 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος 

         2.600 (1)(2) 

Αφετηρία 2.789          

Αριθμός ερευνητών που 

συμμετέχουν σε 
ενισχυόμενα ερευνητικά 

προγράμματα 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          8.300 (2) 

Αφετηρία 8.389          

Αριθμός μετακαλούμενων 

ερευνητών από το 
εξωτερικό 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          180 

Αφετηρία 136          

Αριθμός μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών 
που δημιουργούνται ή 

αναμορφώνονται 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          180(1) 

Αφετηρία 228          

Ποσοστό αύξησης της 

συνολικής δαπάνης για 
ερευνητικά προγράμματα 

ανθρωπίνων πόρων 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          27% (1) 

Αφετηρία           

Ποσοστό υποτροφιών σε 
θετικές επιστήμες και 
τεχνολογία (MST) στο 

σύνολο των υποτροφιών 

Ολοκλήρ

ωση 
0 0 0 0       

τόχος          30,0% 

Αφετηρία 9,5%          

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 118 

Πίνακας 3.11.α: υμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 11 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΕΣΟ 2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     322 175 136 0 3 74   3 183 98 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 29 20 0 0 0 0 0 0 29 20 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 29 20 0 0 0 0 0 0 29 20 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 293 155 136 0 3 74 0 3 154 78 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     322 175 136 0 3 74  3 183 98 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ (55-64 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(RΟΜΑ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(ISCED 1 & 2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 5 & 6) 0 0 322 175 136 0 3 74  3 183 98 

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 
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Πίνακας 3.12: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 12 

Δείκτες Α.Π.12   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ύνολο 

Αριθμός ενισχυόμενων 

προγραμμάτων 
διδακτορικής και 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 568*       

τόχος 
         

1.300 
(1)(2) 

Αφετηρί
α 

1.383          

Αριθμός ενισχυόμενων 
ερευνητικών 

προγραμμάτων 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος 
         

2.600 
(1)(2) 

Αφετηρί

α 
2.789          

Αριθμός ερευνητών που 

συμμετέχουν σε 
ενισχυόμενα ερευνητικά 

προγράμματα 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος          550 (2) 

Αφετηρί
α 

539          

Αριθμός 
μετακαλούμενων 

ερευνητών από το 
εξωτερικό 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος          10 

Αφετηρί

α 
136          

Αριθμός μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών 
που δημιουργούνται ή 

αναμορφώνονται 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος          180(1) 

Αφετηρί
α 

228          

Ποσοστό αύξησης της 

συνολικής δαπάνης για 
ερευνητικά 

προγράμματα 
ανθρωπίνων πόρων 

Ολοκλή

ρωση 
0 0 0 0       

τόχος          27% (1) 

Αφετηρί

α 
          

Ποσοστό υποτροφιών σε 

θετικές επιστήμες και 
τεχνολογία (MST) στο 

σύνολο των υποτροφιών 

Ολοκλή
ρωση 

0 0 0 0       

τόχος          30,0% 

Αφετηρί
α 

9,5%          

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας 

(1) Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει 

γεωγραφική αναφορά. 

(2) Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να 

υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, 

μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. αν αποτέλεσμα, η τιμή 

του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη 

χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13. 
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Πίνακας 3.12.α: υμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΣ του Άξονα Προτεραιότητας 12 

 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (2010)   

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΕΣΟ 2009 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ 
ΕΣΟΤ 2010  

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ ΕΣΟΤ 2010 
ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΣΟ 2011 

Α Β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΝΑΙΚΕ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΡΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ 

ΔΡΑΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ 
ΕΓΚΑΣΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ     321 175 135 0 3 73  2 183 100 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 29 19 0 0 0 0 0 0 29 19 
ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 0 0 29 19 0 0 0 0 0 0 29 19 

ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (Ι) <25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΜΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 
ΕΣΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΟΙ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 292 156 135 0 3 73 0 2 154 81 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΝΕΟΙ (15-24 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΣΩΝ)     321 175 135 0 3 73  2 183 100 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ (55-64 ΕΣΩΝ)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(RΟΜΑ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΑΣΟΜΑ ΜΕ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

(ΕΛΛΗΝΕ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΣΩΣΕΡΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(ISCED 1 & 2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ISCED 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟΤ (ISCED 4) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ISCED 5 & 6) 0 0 321 175 135 0 3 73  2 183 100 
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3.4.1.3 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων 

Προτεραιότητας 10, 11, 12 

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός είναι 402,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας 

αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 19,6%. Για κάθε άξονα ο π/υ 

έχει ως εξής: 

Ο Α.Π.10 έχει συνολικό προϋπολογισμό 182,8 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 87,61%. 

Ο Α.Π.11 έχει συνολικό προϋπολογισμό 234,7 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 55,88%. 

Ο Α.Π.12 έχει συνολικό προϋπολογισμό 15,9 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 59,38%. 

Έως το τέλος του 2010: 

 Είχαν δημοσιευθεί 5 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 227,9 

Μ€ συνεπώς το ποσοστό ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 

56,6%. 

 Σο ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται 

στο 4,1 %. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 

16,5Μ€ και αντιστοιχούν στο 4,1 % του προϋπολογισμού του Αξόνων. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 11,5 Μ€ και 

συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 2,8 %. 

 

υγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 

α/
α  Σίτλος Άξονα 

Αρ. 

Προσκλ
ήσεων 

Π/Τ 
Προσκλήσεων 

Αρ. 

Ενταγ
μένω

ν 

Πράξε
ων 

Π/Τ 

Ενταγμένων 
Πράξεων 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Πιστοποιημένες 

Δαπάνες (μέσω 

αιτήσεων 
πληρωμής) 

10 

Ενίσχυση του 
ανθρώπινου 

κεφαλαίου για την 
προαγωγή της 

έρευνας και της 
καινοτομίας στις 8 

Περιφέρειες 
Αμιγούς τόχου 1 

5 97.837.800,00 1 7.260.000,00 7.260.000,00 5.047.959,30 
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11 

Ενίσχυση του 
ανθρώπινου 

κεφαλαίου για την 
προαγωγή της 

έρευνας και της 
καινοτομίας στις 3 

Περιφέρειες 
τατιστικής 

ύγκλισης 

5 122.242.630,00 1 8.647.650,00 8.647.650,00 6.012.807,89 

12 

Ενίσχυση του 

ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την 

προαγωγή της 
έρευνας και της 

καινοτομίας στις 2 
Περιφέρειες 

τατιστικής 
Εισόδου 

5 7.819.570,00 1 592.350,00 592.350,00 411.867,59 

  ύνολα 5 227.900.000,00 3* 16.500.000,00 16.500.000,00 11.472.634,78 

* από τις 3 συνολικές πράξεις η μία είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των 

ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 1 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10 (Ποσά σε 
Μ€) 

177,2

97,8

7,3 7,3 5,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 10
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10 

55,2%

4,1% 4,1% 2,8%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 10
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Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11 (Ποσά σε 

Μ€) 

211,0

122,2

8,6 8,6 6,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 11
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11 

57,9%

4,1% 4,1% 2,8%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 11
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12 (Ποσά σε 
Μ€) 

14,4

7,8

0,6 0,6 0,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 12
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Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12 

54,1%

4,1% 4,1% 2,9%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 12
 

Κατά το έτος 2010 δημοσιεύθηκαν2 νέες προσκλήσεις που εντάσσονται στους 

Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συνολικού προϋπολογισμού 47,3 εκ. ευρώ 

και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται 

στο 21%. Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 10 το ποσό των νέων 

προσκλήσεων ανήλθε στα 20,8 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 21%), για τον 

Άξονα Προτεραιότητας 11 το ποσό ανήλθε στα 24,8εκ. ευρώ (ποσοστιαία 

αύξηση 20%) και στον Άξονα Προτεραιότητας 12 στα 1,7 εκ. ευρώ (ποσοστιαία 

αύξηση 22%). 

το έτος 2010 εντάχθηκε η μοναδική οριζόντια πράξη, που αφορά 

προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ). Οι 

Νομικές Δεσμεύσεις της ενταγμένης πράξης ανέρχονται στα 16,5Μ€. Οι 

καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 11,5 Μ€. 

 

3.4.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής 

τους 

Κατά το έτος αναφοράς εντοπίστηκαν εκ νέου προβλήματα στην υλοποίηση των 

Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12. Τπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης πράξεων στα ερευνητικά προγράμματα (π.χ. 

Πρόγραμμα Ηράκλειτος), εξαιτίας κυρίως των βελτιωτικών αλλαγών που 

αποφασίστηκαν στην όλη διαδικασία που αφορούσαν στην αναβάθμιση που 

έγινε στο σύστημα αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων (η βασική αλλαγή 

αφορούσε στην αξιοποίηση διεθνών αξιολογητών).  

Ειδικότερα στην β‟ φάση αξιολόγησης του Προγράμματος Ηράκλειτος 

αντικαταστάθηκαν τα ορισθέντα μέλη των Θεματικών Επιτροπών, που ήταν 

Έλληνες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις Πανεπιστημίων, με διεθνείς 

ελληνόφωνους αξιολογητές και διαμορφώθηκε η ηλεκτρονική υποδομή ώστε οι 

τελευταίοι να μπορούν να διενεργούν την αξιολόγηση εξ αποστάσεως και να 

συνεδριάζουν εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης). 
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Η αλλαγή αυτή, που αναμφισβήτητα αναβάθμισε την ποιότητα της αξιολόγησης 

και η οποία δεοντολογικά ανταποκρινόταν στις διεθνείς αρχές αξιολόγησης, είχε 

ως αποτέλεσμα κάποια εύλογη καθυστέρηση. Εντός του πρώτου τετραμήνου 

του 2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης των σχετικών πράξεων και 

ξεκίνησε η χρηματοδότηση. 

Αντίστοιχες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις δράσεις που αφορούν τα 

ερευνητικά προγράμματα «Αρχιμήδης» , «Θαλής»  και των προγραμμάτων 

μεταδιδακτορικής έρευνας της ΓΓΕΣ, όπου όμως η αξιολόγηση βαίνει προς 

ολοκλήρωση. 

 

3.5 Τλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 

14, 15 «Σεχνική υποστήριξη της εφαρμογής» 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 

13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σόσο οι κεντρικοί στόχοι 

όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 

3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 

3 Αξόνων: 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 

8 Περιφέρειες ύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ 

Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν 

στις 3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και 

Δυτική Μακεδονία. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 

2 Περιφέρεις ταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και τερεάς Ελλάδας. 

Η Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες που 

προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, 

δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας 

κ.τ.λ. 

Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14 και 15 είναι οι ακόλουθοι: 

 Ε..1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης. 

 Ε..2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση. 
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3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

3.5.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 

15 

Η εν δυνάμει δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 της 

εξεταζόμενης θεματικής ενότητας είναι οι εξής: μελέτες – έρευνες, τεχνικοί 

σύμβουλοι, σύμβουλοι αξιολόγησης, σύμβουλος δημοσιότητας κ.α. Η 

παρακολούθηση της προόδου του κάθε Άξονα Προτεραιότητας 

πραγματοποιείται μέσω των δεικτών που προαναφέρθηκαν. 

Έως το τέλος του έτους 2010 εντάχθηκαν συνολικά 56 πράξεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται 53 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για 

όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα: 

 στον Άξονα 13 εντάχθηκαν 54 πράξεις 

 στον Άξονα 14 εντάχθηκαν 54 πράξεις 

 στον Άξονα 15 εντάχθηκαν 54 πράξεις 

3.5.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων 

Προτεραιότητας 13, 14, 15 

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της Σεχνικής Τποστήριξης Εφαρμογής για την περίοδο 2007-

2013 είναι 43,2Μ€, ο οποίος κατανέμεται στους τρεις άξονες ως εξής: 

 Ο Α.Π.13 έχει συνολικό προϋπολογισμό 18,2 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 65,28%. 

 Ο Α.Π.14 έχει συνολικό προϋπολογισμό 23,4 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 38,62%. 

 Ο Α.Π.15 έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 Μ€ και το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΚΣ ανέρχεται στο 41,37%. 

Έως το τέλος του 2010  

 είχαν δημοσιευθεί 10 προσκλήσεις που αφορούν πράξεις που 

εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 συνολικού 

προϋπολογισμού 24,3 Μ€, συνεπώς το ποσοστό ενεργοποίησης των 

Αξόνων ανέρχεται στο 56,3%- 10,3Μ€ στον Άξονα Προτεραιότητας 13, 

13,2Μ€ στον Άξονα Προτεραιότητας 14 και 0,9Μ€ στον Άξονα 

Προτεραιότητας 15. 
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 Σο ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται 

στο 35,7 %. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 4,6 

Μ€ και αντιστοιχούν στο 10,7 % του προϋπολογισμού του Αξόνων. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠ ανέρχονται στα 2,7 M€ και 

συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 6,2 %. 

 

υγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 

α/

α  Σίτλος Άξονα 

Αρ. 
Προσκλ

ήσεων 

Π/Τ 

Προσκλήσεων 

Αρ. 

Ενταγ
μένω

ν 
Πράξε

ων* 

Π/Τ 
Ενταγμένων 

Πράξεων 

Νομικές 

Δεσμεύσεις 

Πιστοποιημέν
ες Δαπάνες 

(μέσω 
αιτήσεων 

πληρωμής) 

13 

Σεχνική 

Τποστήριξη 
Εφαρμογής στις 8 

Περιφέρειες 
Αμιγούς τόχου 1 

10 10.266.422,30 54 6.497.644,27 1.956.361,54 1.121.817,97 

14 

Σεχνική 

Τποστήριξη 
Εφαρμογής στις 3 

Περιφέρειες 
τατιστικής 

ύγκλισης 

10 13.182.649,66 54 8.343.548,42 2.512.140,80 1.440.513,24 

15 

Σεχνική 
Τποστήριξη 

Εφαρμογής στις 2 
Περιφέρειες 

τατιστικής 
Εισόδου 

10 895.736,04 54 567.022,31 170.723,52 97.896,38 

  ύνολα 10 24.344.808,00 162* 15.408.215,00 4.639.225,86 2.660.227,59 

* από τις 162 συνολικές πράξεις οι 53 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των 

ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 56 
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Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13 (Ποσά σε 

Μ€) 

18,2

10,3

6,5

2,0
1,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

Νομικζσ 
Δεςμεφςεισ

Πιςτοποιημζνεσ 
Δαπάνεσ 

ΑΠ 13
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13 

56,3%

35,6%

10,7%

6,2%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 13
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14 (Ποσά σε 
Μ€) 

23,4

13,2

8,3

2,5
1,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Συνολικόσ Π/Ϋ Π/Ϋ 
Προςκλήςεων 

Π/Ϋ Ενταγμζνων 
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Δαπάνεσ 

ΑΠ 14
 



ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 129 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14 

56,3%

35,7%

10,7%
6,2%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 14
 

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15 (Ποσά σε 
Μ€) 

1,6

0,9

0,6

0,2
0,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
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ΑΠ 15
 

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15 

56,4%

35,7%

10,7%
6,2%

% ενεργοποίηςησ % Π/Ϋ Ενταγμζνων 
Πράξεων

% Νομικών 
Δεςμεφςεων

% Απορρόφηςησ

ΑΠ 15
 

Κατά το έτος 2010 δημοσιεύθηκαν 3 νέες προσκλήσεις που εντάσσονται στους 

Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ και 

συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της ενεργοποίησης των Αξόνων ανέρχεται στο 
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14%. Πιο συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 13 το ποσό των νέων 

προσκλήσεων ανήλθε στα 1,5 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 14%), για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 14 το ποσό ανήλθε στα 1,9 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 14%) 

και στον Άξονα Προτεραιότητας 15 στα 0,13 εκ. ευρώ (ποσοστιαία αύξηση 

14%). 

Ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 23 και το ποσοστό 

μεταβολής του προϋπολογισμού τους διαμορφώνεται στο 70%. Οι Νομικές 

Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 4,6 Μ€ και αντιστοιχούν 

σε ποσοστό μεταβολής 100% σε σχέση με το έτος 2009. Οι καταχωρημένες 

δαπάνες στο ΟΠ σημειώνουν αύξηση στα 2,7 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό 

μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 100% σε σχέση με το έτος 2009. 

 

3.5.2 ημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής 

τους 

Δεν υπήρξαν προβλήματα και κατ‟ επέκταση δεν ελήφθησαν μέτρα από την 

Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης για την αντιμετώπισή τους. 
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3.6 Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2 

τον Κανονισμό 1083/2006 (τμήμα 7) και ειδικότερα στο άρθρο 93 

αναφέρονται οι διαδικασίες και ορίζεται ο χρόνος όπου η Επιτροπή 

αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του 

προϋπολογισμού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν 

χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των 

ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής. 

Με βάση τον Κανονισμό 539/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 

93 του Κανονισμού 1083/2006 που αφορά στο χρόνο για την εφαρμογή του 

Κανόνα Ν+3/+2, σημειώνονται τα παρακάτω για το ΕΠΕΔΒΜ. 

Για το 2010 δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και συνεπώς δεν τίθεται λόγος 

αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από το ΕΠΕΔΒΜ από την εφαρμογή του 

Κανόνα Ν+3/+2. 

ε σχέση με το 2011 (πιστοποίηση δαπανών έως και 31/12/2011), όπου 

προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανέρχεται σε 

253.672.111 ευρώ (εκ των οποίων τα 239.379,379 ευρώ αφορούν το τόχο 1 

και 14.292.732 ευρώ το τόχο 2), σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Με βάση την τελευταία πιστοποίηση δαπανών (Δεκέμβριος 2010) το ύψος 

της κοινοτικής συνδρομής ανέρχονταν σε 152.234.363 ευρώ που 

αντιστοιχεί στο 49% της κοινοτικής συνδρομής έως το Δεκέμβριο του 2011. 

 ύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ προβλέπεται 

ότι μόνο για το 2011 οι δαπάνες που θα δηλωθούν θα ανέλθουν σε 350 Μ€ 

(Δημόσια Δαπάνη). υνεπώς στα 152,2 Μ€ κοινοτικής συνδρομής που έχει 

ήδη πιστοποιηθεί από το 2010 θα προστεθούν επιπλέον περίπου 245 Μ€ 

(υπολογιζόμενα με το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης). 

 Σο ύψος της συνολικής κοινοτικής συνδρομής στο τέλος του 2011 εκτιμάται 

ότι θα υπερβεί τα 390 Μ€ και συνεπώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα 

αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 

κατά το έτος 2011. 

 

3.7 Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2010 και 2011 

3.7.1 Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2010 

ύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2010, το 

οποίο συντάχθηκε στις αρχές του 2010 και αφορούσε στην παρακολούθηση 

ανά δίμηνο τεσσάρων χρηματοοικονομικών μεγεθών, προβλέπονταν ότι: 
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 Οι προσκλήσεις θα ανέρχονταν σε 1.517,3 Μ€ και η ενεργοποίηση του 

Προγράμματος στο 74%. 

 Οι εντάξεις θα ξεπερνούσαν τα 1.120 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό θα 

ανέρχονταν στο 54%. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις θα ανέρχονταν στα 690 Μ€ και το αντίστοιχο 

ποσοστό στο 34%. 

 Οι δαπάνες στο τέλος του 2010 θα ξεπερνούσαν τα 234,4 Μ€, ενώ μόνο για 

το 2010 προβλέπονταν η δήλωση 200,5 Μ€. Σο ποσοστό απορρόφησης θα 

έφτανε στο 11,5%. 

Με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε έως και το τέλος του 2010 και 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης, 

σημειώνονται οι παρακάτω αποκλίσεις σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα του 

ΕΠΕΔΒΜ για το 2010: 

 Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων εμφανίζεται αυξημένος κατά 2 

ποσοστιαίες μονάδες (74% πρόβλεψη, 76% υλοποίηση). 

 Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων εμφανίζεται μειωμένος κατά 

μια ποσοστιαία μονάδα (54% πρόβλεψη, 53% υλοποίηση). 

 Τστέρηση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων σημειώνεται στις νομικές 

δεσμεύσεις (34% πρόβλεψη, 26% υλοποίηση). 

 Οι δαπάνες εμφανίζουν χαμηλή υστέρηση που ανέρχεται στα 13 Μ€, και 

αντίστοιχα το ποσοστό απορρόφησης από 11,5% που προβλέπονταν, τελικά 

ανήλθε στο (10,8%). 

υνεπώς, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ετήσιου Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ για 

το 2010, απόκλιση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων, εμφανίζεται μόνο στις 

νομικές δεσμεύσεις. 

Αναφορές για τους λόγους που οδήγησαν στις αποκλίσεις, καθώς και την 

πρόοδο που επιτεύχθηκε εντός του 2010, γίνονται στις αντίστοιχες ενότητες της 

Ετήσιας Έκθεσης που παρουσιάζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και η υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας. 

 

3.7.2 Ετήσιο Πρόγραμμα Τλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2011 

Σο ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2011 συντάχθηκε το 

πρώτο δίμηνο του 2011 και υποβλήθηκε στην ΕΕ στις αρχές Μαρτίου. Σο 

ετήσιο πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση τις προβλέψεις των Δικαιούχων 

(κυρίως ως προς τις πληρωμές/δαπάνες) και τις εκτιμήσεις της ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ 
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για τα υπόλοιπα μεγέθη. Οι προβλέψεις γίνονται ανά δίμηνο και η ανάλυση 

φτάνει έως και τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με τις Δράσεις που περιγράφονται 

στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Με βάση την επικαιροποίηση του Μαΐου, εκτιμάται, ότι, για το 2011: 

 Οι προσκλήσεις θα αυξηθούν κατά 172 Μ€ και έως το τέλος του έτους η 

ενεργοποίηση του Προγράμματος θα ανέλθει στο 85%. 

 Οι εντάξεις θα αυξηθούν κατά 473 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέλθει 

στο 75% στο τέλος του 2011, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 23%. 

 Η υψηλότερη μεταβολή θα πραγματοποιηθεί στις νομικές δεσμεύσεις και το 

αντίστοιχο ποσοστό θα υπερβεί το 60% στο τέλος του 2011. Έως το τέλος 

του 2011 οι νομικές δεσμεύσεις θα ξεπεράσουν τα 1.250 Μ€. 

 Οι ετήσιες δαπάνες για το 2011 θα προσεγγίσουν τα 350 Μ€ και το ποσοστό 

απορρόφησης από 11% θα ανέλθει στο 28%. Οι δαπάνες στο τέλος του 

2011 θα ανέλθουν στα 571 Μ€. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τόσο τις 

απαιτήσεις του Κανόνα Ν+3/+2, όσο και του Μνημονίου. Επισημαίνεται ότι 

όπως και το 2010, σημαντική αύξηση των δαπανών θα επιτευχθεί το β‟ 

εξάμηνο και ειδικότερα το 6ο δίμηνο του 2011.  

το Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθεται σχετικός Πίνακας με την 

εξέλιξη των τεσσάρων χρηματοοικονομικών μεγεθών ανά δίμηνο, ομάδα αξόνων 

και τριψήφιο κωδικό δράσης του ΕΠΕΔΒΜ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται 

με την εφαρμογή του Προγράμματος: στοιχεία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 

16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την αρχή της μη διάκρισης και την 

προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (στοχευμένες δράσεις που 

υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται για τα ΑμεΑ, πρωτοβουλίες για την οριζόντια 

ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ, εξελίξεις στο 

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που προωθήθηκαν για την καλύτερη 

εφαρμογή της προσβασιμότητας/μη διάκρισης ΑμεΑ), όπου είναι εφικτό, 

παρουσιάζεται ποιοτική ανάλυση με τη χρήση ποσοτικών δεικτών 

(χρηματοδότηση, άμεσα ωφελούμενα ΑμεΑ), σε θέματα της Σεχνικής 

Τποστήριξης της Εφαρμογής, καθώς και σε θέματα Δημοσιότητας - 

Πληροφόρησης. 

4.1 υμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση 

της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 

για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των 

δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΣ 1081/2006 

Ισότητα Υύλων 

το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση αποτελεί βασική αναπτυξιακή επιλογή η ανάδειξη των θεμάτων 

ισότητας των δυο φύλων κατά τρόπο που να καθιστά την αντιμετώπισή τους 

ενιαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Σα θέματα αυτά πλέον αποδεσμεύονται από την κατηγορία των περιθωριακών 

θεμάτων και ανάγονται σε βασικά στοιχεία πολιτικής με σημαντικό πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, 

αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, 

καθώς και την προσέγγιση του Γενικού τόχου 11 του ΕΠΑ, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της 

ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο 

των παρεμβάσεών του.  

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται σχετικές 

πράξεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος. 

Ειδικότερα κατά το έτος 2010 υλοποιήθηκαν πράξεις που προωθούν την 

Ισότητα Υύλων στις ακόλουθες παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ: 
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 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Ολοήμερα χολεία 

 Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης 

 Τποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

 Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ Μαθητείας 

 ΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑ  

 Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

 ΔΕ 

 ΚΕΕ 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες 

 Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

 Λοιποί Υορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 ΕΑΠ 

 χολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας 
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 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Φορήγηση Τποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους 

Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

περιορίζεται μόνο στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των 

κοινωνικών στρωμάτων, με έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή 

και εργασιακό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-

αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων ή γεωγραφικής 

απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και λοιπά. Για την 

ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για όλους 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις 

όπως ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη 

βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα χολεία - Δίκτυο 

εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της 

μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση στις οικονομικά 

ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες παρεμβάσεις / 

πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών 

από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. 

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 

Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας 

προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και 

η δια βίου συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως 

είναι τα άτομα με χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, 

οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, 

μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση 

αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις για τις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα: 

 Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης 

μειονοτήτων στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της 

αποδοχής του διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές 

συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 

 Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και 

προγραμμάτων κατάρτισης, με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες πληθυσμού.  
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 Η επέκταση των χολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που 

ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

 Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες μέσω δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι 

βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι χαμηλοί και ουσιαστικά θα 

συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο μαθητικό πληθυσμό της. 

Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των μαθητών ως 

εκπαιδευτικός πόλος έλξης. 

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής 

στην εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, 

οι παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις 

αυτές στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις 

βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της 

προσχολικής. 

Τλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΣ 1081/2006 

Σο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες 

από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην 

στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. 

Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με 

την ισότητα των φύλων  

Σο ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και 

έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της 

στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2010 

που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου: 

 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Ολοήμερα χολεία 

 Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης 

 Τποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

 Πρακτική Άσκηση ΕΠΑ Μαθητείας 

 Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες 

 Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

 Λοιποί Υορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 χολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Τποτροφίες 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 142 πράξεις προϋπολογισμού 

833 Μ€. 
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Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και 

μειονοτήτων  

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2010 

που προωθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες: 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 22 πράξεις προϋπολογισμού 

98,3 Μ€. 

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες 

Σόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης 

των ατόμων με αναπηρία. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2010 

που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων 

μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες: 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων 

 Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ 

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 χολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 18 πράξεις προϋπολογισμού 

94,7 Μ€. 
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Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της 

διάδοσης και ενσωμάτωσής τους 

Σο ΕΠΕΔΒΜ, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που στόχο έχουν τη 

προώθηση της καινοτομίας. υγκεκριμένα προωθούνται δράσεις που αφορούν 

στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση στοιχείων 

βιώσιμης ανάπτυξης, στις Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην 

επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, 

Ειδικός τόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση 

Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»που προσανατολίζονται εξ 

ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2010 

που προωθούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους: 

 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή 

 Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Ανάπτυξη Χηφιακού Εκπαιδευτικού Τλικού - Χηφιακή Βάση Γνώσεων - 

Τποδομές για ένα Χηφιακό χολείο - Χηφιακό Τλικό για τα χολεία 

 Χηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα 

 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς 

εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία 

 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά 

υποστηριζόμενη διδασκαλία 

 Χηφιακές δράσεις για την Σριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.883 πράξεις 

προϋπολογισμού 314,4 Μ€. 

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις 
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το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων 

μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την περίοδο 2007-2013, 

περιλαμβάνονται: 

 Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, 

θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις 

περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχικής επαγγελματική εκπαίδευση στους ΑΠ 7,8,9 

για τη δια βίου εκπαίδευση και τους ΑΠ 10,11,12 για τα μεταπτυχιακά και 

ερευνητικά προγράμματα 

 Ανταλλαγή ανθρωπίνου δυναμικού (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, κοινωνικών εταίρων, μελών της Δημόσιας 

Διοίκησης) στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστημίου, της στρατηγικής 

στόχευσης για προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και 

ερευνητών από το εξωτερικό και σε προπτυχιακά προγράμματα με 

ανταλλαγές φοιτητών. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται σε όλους τους ΑΠ. 

 υνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις 

περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2,3 , 4,5,6, 10,11 και 12 

 υνέργια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, 

κινητικότητας προσώπων κλπ, που περιλαμβάνονται στους ΑΠ 7,8,9.  

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για το 

έτος 2010 που περιλαμβάνουν τη διακρατική διάσταση: 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης 

 Διεθνές Πανεπιστήμιο 

 χολές γονέων 

 Τποτροφίες 

υνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 21 πράξεις προϋπολογισμού 

95,2 Μ€. 

ε ό,τι αφορά το ΕΠΕΔΒΜ οι δράσεις περιέχουν τη διαπεριφερειακή διάσταση 

δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους αφορά και τις δεκατρείς (13) 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας. ημειώνεται ότι δεν παρατηρούνται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του πληθυσμού στην 
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υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς η εθνική αναπτυξιακή πολιτική στον τομέα της 

εκπαίδευσης είναι κοινή για το σύνολο της χώρας. 

Η πολιτική αυτή εξειδικεύεται ωστόσο ανά περιφέρεια συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της σε σχέση 

με τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

 Σην αναμόρφωση των προγραμματικών δαπανών 

 Ση συμβατότητα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τους παραγωγικούς 

τομείς της κάθε περιφέρειας 

 Σην εξειδίκευση δράσεων καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας 

 

4.2 Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής 

Η Σεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση υποστηρίζεται από τους κάτωθι τρεις Άξονες Προτεραιότητας:  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 13: «Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής στις 8 

Περιφέρειες ύγκλισης» 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που 

υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στις 8 Περιφέρειες ύγκλισης. Η Σεχνική Τποστήριξη 

Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη 

παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, 

αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 13 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 

2007 – 2013 είναι 18.227.517€. 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14: «Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής στις 3 

Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου» 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που 

υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στις 3 Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου. Η Σεχνική Τποστήριξη 

Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη 

παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, 

αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 14 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 

2007 – 2013 είναι 23.402.638€. 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 15: «Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής στις 2 

Περιφέρειες ταδιακής Εισόδου» 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που 

υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στις 2 Περιφέρειες ταδιακής Εισόδου. Η Σεχνική Τποστήριξη 

Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη 

παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, 

αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 15 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 

2007 – 2013 είναι 1.589.077€. 

Ειδικοί στόχοι Σεχνικής Βοήθειας 

1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης 

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου κάθε 

άξονα είναι η αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και 

ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

 Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης 

 Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων 

 Προμήθεια εξοπλισμού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά, 

καθώς και λογισμικού 

 Ανάπτυξη εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και 

εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων / εργαλείων για την 

υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της 

υλοποίησης του ΕΠ. 

 Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες 

στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης 

και ελέγχου του ΕΠ 

Σα έργα που υλοποιούνται έχουν στόχο τη διερεύνηση των αναγκών των  

θεσμών της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, την αξιολόγηση της 

πορείας τους και την προώθηση απόψεων και λύσεων για την ενίσχυση της 

προοπτικής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα επιχειρησιακά σχέδια, τις 

μελέτες, τα σχέδια δράσης και τις εμπειρογνωμοσύνες που εκπονούνται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο 

http://www.edulll.gr/?page_id=202 

Επιπρόσθετα είναι έτοιμη και διαθέσιμη στο κοινό, στην πρώτη δοκιμαστική 

εφαρμογή της η Χηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ, όπου είναι 

αναρτημένα τα παραδοτέα έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι 

και ΙΙ (του Β’ και του Γ΄ΚΠ) και τώρα από τοΕΠΑ. Η περιήγηση στην 

http://www.edulll.gr/?page_id=202
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Χηφιακή Βιβλιοθήκη γίνεται μέσω της διεύθυνσης  http://repository.edulll.gr 

ενώ υπάρχει και σχετικό banner στην ιστοσελίδα της Τπηρεσίας μας. Σο υλικό 

που έχει αναρτηθεί στην Βιβλιοθήκη συλλέχθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων 

προς τους φορείς που είχαν αναλάβει έργα κατά το  Β και Γ ΚΠ. Για τα έργα 

που υλοποιούνται τώρα μέσω ΕΠΑ, η ανάρτηση θα γίνεται άμεσα μετά την 

ολοκλήρωση των παραδοτέων και την παράδοσή τους στην Τπηρεσία. λοι οι 

φορείς έχουν ενημερωθεί σχετικά και ειδικά για τις μελέτες που γίνονται για 

λογαριασμό της Τπηρεσίας μας (μέσω Σεχνικής Βοήθειας) θα αναρτούνται 

αμέσως μετά την παραλαβή τους. 

 Τπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, 

σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης, 

αξιολόγησης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του 

Η ταχύτερη υλοποίηση του Προγράμματος εξασφαλίζεται και με την παροχή 

εξειδικευμένης υποστήριξης από φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία τόσο 

στο χώρο της εκπαίδευσης – δια βίου μάθησης όσο και στην υλοποίηση των 

κοινοτικών προγραμμάτων. Η Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει τέτοια υποστήριξη στους φορείς υλοποίησης του 

Προγράμματος αναθέτοντας ανάλογες πράξεις. Περισσότερες πληροφορίες για 

τις υπηρεσίες συμβούλων μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο 

http://www.edulll.gr/?page_id=208 

 Έξοδα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, εκτυπώσεων με σκοπό την 

καλύτερη πληροφόρηση των δικαιούχων του Προγράμματος και του 

ευρύτερου κοινού 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της ΕΤΔ-ΕΠΕΔΒΜ και Δικαιούχων 

σε θέματα δράσεων του ΕΠ 

 Έρευνα / Έρευνες για τα ζητήματα παιδείας 

2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση.  

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι: 

 Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας µε διάφορα μέσα (π.χ. 

φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, 

συνέδρια, ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις 

εργασίας, ενημερωτικά δελτία). Για σχετικές δράσεις που υλοποιούνται ή 

έχουν ήδη υλοποιηθεί βλέπε την οικεία ενότητα (4.3) 

 Πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων παροχής υπηρεσιών και 

εμπειρογνώμονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια μελετών σχετικά µε την 

εκπαίδευση και την δια βίου εκπαίδευση, πραγματοποίηση εξωτερικών 

αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων του ΕΠ. 

http://repository.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/?page_id=208
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Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες 

Λόγω της φύσεως των Αξόνων, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο 

στόχων και δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάμει δείκτες εκροής είναι οι 

εξής: Μελέτες – Έρευνες, Σεχνικοί ύμβουλοι, ύμβουλοι αξιολόγησης, 

ύμβουλος δημοσιότητας κ.α.  

Αναμενόμενες επιπτώσεις 

Οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  

τόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/δικαιούχων/τομέων/ περιοχών/ 

ειδικών εδαφικών μονάδων 

Οι ομάδες - στόχοι δηλαδή οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

είναι: Σελικοί Δικαιούχοι, Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, γονείς κ.α. 

Οι Περιοχές Παρέμβασης ή διαφορετικά οι Ειδικές Εδαφικές Μονάδες είναι οι 

δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας (ήτοι οι 8 περιφέρειες ύγκλισης, οι 3 

Περιφέρειες ταδιακής Εξόδου και οι 2 Περιφέρειες ταδιακής Εισόδου). 

 

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

ύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος 

και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν 

πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση 

απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε 

στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της 

διαφάνειας της συνδρομής των Σαμείων». Η εξειδίκευση της εφαρμογής των 

απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις 

(άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για να διασφαλίζεται η παροχή των πληροφοριών αυτών και η αποτελεσματική 

ενημέρωση του κοινού για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 

Πρόγραμμα πραγματοποιούνται καθ‟ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης, τόσο από την ίδια την 

Ειδική Τπηρεσία όσο και από τους φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο των έργων 

τους. Οι δυνητικές δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης αποτυπώνονται με 

δομημένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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4.3.1 Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Επικοινωνιακού χεδίου 

Δράσης 

ύμφωνα με το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό χέδιο Δράσης (ειδικότερα βάσει 

του κεφ. 4.7 του Επικοινωνιακού χεδίου) και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε 

στο μεσοδιάστημα εφαρμογής του Προγράμματος, διανύουμε τη δεύτερη 

επικοινωνιακή φάση του χεδίου, η οποία «έχει στόχο την απόκτηση γνώσης 

από τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους φορείς για το περιεχόμενο και 

την εξέλιξη του Προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των 

Πράξεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση γενικότερα του 

Προγράμματος. Επίσης στη φάση αυτή θα γίνει ενημέρωση για τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων καθώς και για τα μέτρα 

βελτιστοποίησης των θετικών αποτελεσμάτων».  

Έτσι, κατά τη φάση αυτή και για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η 

Διαχειριστική Αρχή σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων (όπως 

ενδεικτικά προτείνονται στο κεφ. 4.7 του Επικοινωνιακού χεδίου), οι οποίες 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Δράση(σύμφωνα με το κεφ. 4.7) υνοπτική περιγραφή υλοποίησης 

Ετήσια εκδήλωση  (Ηράκλειο Κρήτης, Νοέμβριος 2010) 

Ειδικά ενημερωτικά δελτία και περιοδικά 

ενημερωτικά έντυπα 

 (Παραγωγή δύο ενημερωτικών εντύπων 

στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης) 

Ευρεία χρήση του Internet 
 (Ανασχεδιασμός του ιστοχώρου του Ε.Π. 

www.edulll.gr) 

Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων  (Μέσω της ιστοσελίδας www.edulll.gr) 

Έκδοση και διανομή ειδικών        

ενημερωτικών οδηγών  

(Οδηγός για την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας – ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

μας)  

υστηματική οργάνωση θεματικών 

συναντήσεων και σεμιναρίων με τους 

δυνητικούς δικαιούχους και τους 
δικαιούχους 

 (Καταρτίστηκε πρόγραμμα βάσει του 

οποίου, το Α΄Εξάμηνο του 2011 θα 

πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των 
δικαιούχων σε θέματα δημοσιότητας) 

Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων 

πληροφόρησης για την προσέγγιση των 

δυνητικών αποδεκτών – ωφελούμενων 

 (Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων, 

Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης για 

δικαιούχους και ωφελούμενους)  

Παρουσίαση καλών παραδειγμάτων και 

καλών πρακτικών 

Ψς προς το ίδιο το Ε.Π., η παρουσίαση θα 

ακολουθήσει μετά την υλοποίηση δράσεων 

δημοσιότητας (βάσει των σχετικών 
διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί). Ψς 

προς τους φορείς, στοιχεία θα συλλέγονται 

στο μενού της ιστοσελίδας: «Προβολή 

Δράσεων Υορέων». 

Περιοδικές συνεντεύξεις Σύπου  
Δεν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

τύπου, παρά μόνο ανακοινώσεις.  

Ανάρτηση σημαίας ΕΕ  

 

http://www.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/
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4.3.2 Επικοινωνιακή τρατηγική 

Για τη τεχνοκρατική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής στην ειδικότερη 

εφαρμογή και επίτευξη των στόχων του Επικοινωνιακού χεδίου, κρίθηκε 

αναγκαία η συνεργασία με ύμβουλο Επικοινωνιακής τρατηγικής. Είχε 

παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η συνεργασία με αναδόχους στον τομέα της 

δημοσιότητας με τον ορισμό «υμβούλων Δημοσιότητας» με ευρύτερο 

αντικείμενο, δεν ήταν αποτελεσματική γιατί οι εκάστοτε ύμβουλοι 

Δημοσιότητας επικεντρώνονταν στην υλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ χωρίς να 

δίνουν έμφαση στη μελετημένη και προσεκτική εκπόνηση μίας επικοινωνιακής 

στρατηγικής. μως η επικοινωνιακή στρατηγική αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για να επιλέγονται κάθε φορά οι κατάλληλες και αποτελεσματικότερες δράσεις 

που θα υλοποιούνται είτε από την ΕΤΔ είτε με παρότρυνση της ΕΤΔ από τους 

φορείς υλοποίησης (πέραν των δράσεων που υλοποιούν οι ίδιοι με δική τους 

πρωτοβουλία). Η επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να είναι συνεκτική αλλά να 

έχει και δυναμικό χαρακτήρα, να έχει σαφή κριτήρια και μηχανισμούς και να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας 

εντός της οποίας υλοποιούνται τα έργα. 

Για το λόγο αυτό, η Ειδική Τπηρεσία προχώρησε (μετά από διεθνή διαγωνισμό) 

στη σύμβαση με ύμβουλο Επικοινωνιακής τρατηγικής για την εξειδικευμένη 

παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη της Ειδικής Τπηρεσίας για τον 

προσδιορισμό (εξειδίκευση) της Επικοινωνιακής τρατηγικής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

το πλαίσιο του αντικειμένου του, στον Ανάδοχο ανατέθηκε: (i) Η 

παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών της επικοινωνιακής στρατηγικής 

των επιμέρους δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ii) Η κατάρτιση 

χεδίου Δράσεων Επικοινωνίας για όλο το διάστημα μέχρι τη λήξη του ΕΠΑ, 

δηλαδή μέχρι τις 31-12-2013, στο οποίο καταγράφονται οι προτεινόμενες 

δράσεις επικοινωνίας, με εξειδίκευση προτεινόμενου χρόνου δράσης και με 

ενδεικτική κοστολόγηση, στην οποία τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα των 

προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες κοινού – στόχου (target groups) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, (iii) Η παροχή ειδικότερων οδηγιών για τον 

χειρισμό των επικοινωνιακών εργαλείων σε περιπτώσεις που απαιτείται 

προσεκτικός επικοινωνιακός χειρισμός και (v) Η κατάρτιση προτάσεων για 

ενδεχόμενη αναγκαία επικαιροποίηση και προσαρμογή της επικοινωνιακής 

στρατηγικής σε περιπτώσεις μεταβολής των επικοινωνιακών αναγκών λόγω 

αλλαγής των κοινωνικο-πολιτικών αναγκών ή λόγω απαιτήσεων της 

επικαιρότητας και κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση.  

τις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της 

Ειδικής Τπηρεσίας στη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής αντίληψης 

(concept) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και της ενιαίας επικοινωνιακής 

ταυτότητας του Προγράμματος και της Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας 
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υπόψη τις βασικές αρχές που προκύπτουν από τα κανονιστικά κείμενα της 

Ε.Ε. 

ημαντική είναι και η συμβολή του στην αξιολόγηση του Επικοινωνιακού 

χεδίου και των δράσεων δημοσιότητας με την κατάρτιση χεδίου Δράσεων 

Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής τρατηγικής. 

Η διαρκής τεχνοκρατική υποστήριξη από το ύμβουλο Επικοινωνιακής 

τρατηγικής κρίθηκε επιπλέον αναγκαία δεδομένων των μεταρρυθμίσεων που 

ήδη υλοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και γενικότερα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα  μέσα από τις δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, εφαρμόζοντας την νέα εκπαιδευτική πολιτική του Τπουργείου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε αλλαγές τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση με το «Νέο σχολείο» όσο και στη Δια Βίου Μάθηση μετά και την 

ψήφιση του νέου νόμου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι για τη βέλτιστη υλοποίηση των υπηρεσιών του 

υμβούλου και για να μπορεί να προσαρμόσει τις προτάσεις του στην 

κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, προκηρύχθηκαν και ανατέθηκαν έρευνες 

κοινής γνώμης σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και τη λυκειακή εκπαίδευση, με στόχο στην 

παρούσα χρονική συγκυρία που στην ουσία αποτελεί την χρονική αφετηρία της 

υλοποίησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα αλλά και 

την αφετηρία εφαρμογής των βασικών στρατηγικών μεταρρυθμίσεων για το Νέο 

χολείο, το Νέο Πανεπιστήμιο και τη Δια βίου Μάθηση, να καταγραφεί το 

επίπεδο γνώσης, οι παραστάσεις και οι προσδοκίες της κοινής γνώμης για να 

επιλεγούν έτσι με τον κατά το δυνατόν πιο εύστοχο τρόπο οι δράσεις προβολής 

και πληροφόρησης με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα που υλοποιούν με τη συγχρηματοδότηση 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου την νέα εκπαιδευτική πολιτική 

ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των Ελλήνων, για αυτό και για την καλύτερη 

προβολή τους επιλέχθηκε ένα μίγμα δράσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με την 

επικοινωνιακή στρατηγική. Σο μίγμα αυτό περιλαμβάνει τόσο δράσεις σε ΜΜΕ, 

ώστε να φτάσει η πληροφόρηση στο ευρύ κοινό, όσο και προωθητικές και άλλες 

άμεσες ενέργειες σε στοχευμένα κοινά.  

Η επιλογή των δράσεων δημοσιότητας συμπληρώνεται με δράσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Σα social media είναι ένας σύγχρονος τρόπος 

επικοινωνίας όπου με χαμηλό κόστος μπορεί κανείς να διεισδύσει σε ειδικά 

κοινά και κυρίως σε νεανικά κοινά.  

το πλαίσιο αυτό και για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους 

δράσεων η ΕΤΔ και με την καθοδήγηση του Επικοινωνιακού υμβούλου, 

προχώρησε στην προκήρυξη 3 διεθνών διαγωνισμών για την υλοποίηση 

στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας. 
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Ειδικότερα: 

Προκηρύχθηκαν τον επτέμβριο του 2010 και είναι σε φάση αξιολόγησης τρεις 

διαγωνισμοί για την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας: 

Ι. Τλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” που υλοποιούν την εθνική 

στρατηγική για την Εκπαίδευση. 

ΙΙ. Τλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” που υλοποιούν την εθνική 

στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση.  

ΙΙΙ. Τλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή Επικοινωνιακής 

τρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(social media).  

ημειώνεται ότι η υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας στα επικοινωνιακά 

μέσα θα γίνει βάσει της κεντρικής επικοινωνιακής στρατηγικής, όπως τη 

διαμορφώνει η ίδια η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον ύμβουλο 

Επικοινωνιακής τρατηγικής. τόχος είναι η εξειδίκευση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών έχοντας ως βάση δύο άξονες: την Εθνική τρατηγική για την 

Εκπαίδευση και τη Νέα Πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση. 

Οι προωθητικές και οι άλλες άμεσες ενέργειες πραγματοποιούνται με ίδια μέσα 

από την Ειδική Τπηρεσία, η οποία και συντονίζει με τη βοήθεια του 

υμβούλου Επικοινωνιακής τρατηγικής όλες τις δράσεις δημοσιότητας και 

τους αναδόχους τις υλοποιούν. Αυτή η σύνθετη επιλογή ως προς την υλοποίηση 

των δράσεων δημοσιότητας έχει ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων δημοσιότητας και της προστιθέμενης αξίας 

των χρημάτων που διατίθενται για αυτές. 

το πλαίσιο αυτό σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια που γίνεται για 

συντονισμό των δράσεων των δικαιούχων μέσα από στενή συνεργασία μαζί τους 

τόσο ως προς τη διασφάλιση (όσο είναι δυνατό) μιας ενιαίας επικοινωνιακής 

εικόνας όσο και ως προς την καλύτερη δυνατή επιλογή των δράσεων 

δημοσιότητας ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε έργου και τις ιδιαιτερότητες 

του κοινού στόχος. 

 

4.3.3 Δράσεις 2010 

Αναλυτικά οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ειδική Τπηρεσία – 

βάσει και του Επικοινωνιακού χεδίου Δράσης (βλ. τον συνοπτικό πίνακα στο 

κεφ. 4.3.1.) παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Ετήσια Εκδήλωση 

Η ετήσια εκδήλωση διοργανώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον Νοέμβριο του 

2010, στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Τποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με θέμα "Γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει η Κοινωνική Ευρώπη για 

σένα;" 

Η εκδήλωση, διάρκειας 3 ημερών, έλαβε χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

σε κεντρική πλατεία της πόλης, με ξεχωριστό stand για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Με δεδομένη τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, διανεμήθηκαν 

σχετικά έντυπα σε όσους προσέρχονταν στο stand, ενώ υπήρχε συνεχής 

παροχή πληροφοριών από στελέχη της Ειδικής Τπηρεσίας προς κάθε 

ενδιαφερόμενο.  

Ειδικότερα, τα έντυπα, τα οποία δημιουργήθηκαν για τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση, αφορούσαν:  

1) Σις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις Ευάλωτες Κοινωνικές 

Ομάδες με έμφαση στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίπτυχο 

με τίτλο: «Η Κοινωνική Ευρώπη εν δράσει για την Εκπαίδευση»).  

2) Σις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιούνται στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2010-

2011 (δεκαεξασέλιδο με τίτλο: «Σι καινούργιο φέρνει μαζί της η νέα σχολική 

χρονιά»). 

Με βάση το υλικό του πρώτου εντύπου δημιουργήθηκε βίντεο, το οποίο 

προβαλλόταν συνεχώς σε οθόνη στο stand του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και προσέλκυε ενδιαφερομένους. 

ημειώνεται ότι κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση στο 

πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο 

την αποκόμιση επωφελέστερων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης προσέλευσης 

του κόσμου. 

Ιστοσελίδα www.edulll.gr 

Η χρήση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο αποτελεί μια από τις κύριες πηγές 

εξασφάλισης πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους, διαφάνειας για την ΕΤΔ 

και ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι λόγοι συνοψίζονται στα εξής: 

 Εύκολη πρόσβαση από όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους, 

αλλά και το ευρύ κοινό, 

http://www.edulll.gr/
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 Δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης/ανανέωσης των πληροφοριών που 

περιέχει, κάτι που τα εκτυπωμένα μέσα (οδηγοί, έντυπα κλπ) δεν μπορούν 

να έχουν, 

 Δυνατότητα παροχής στους δικαιούχους όλων των εγγράφων που 

απαιτούνται άμεσα  

 Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, 

 Εξοικονόμηση χρόνου και για τις δύο πλευρές, στη λήψη και παροχή 

πληροφοριών. 

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και με στόχο την ολοκληρωμένη αλλά και 

στοχευμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, ανασχεδιάστηκε ο ιστοχώρος 

www.edulll.gr με νέες παραμέτρους ευχρηστίας και με δομή περιεχομένου 

πληρέστερα κατανοητή όχι μόνο από τους δικαιούχους αλλά και από το ευρύ 

κοινό.  

υγκεκριμένα, επιλέχθηκε η πολυεπίπεδη οργάνωση περιεχομένου ώστε η ίδια 

πληροφορία να υπάρχει σε περισσότερα του ενός σημεία. Η αρχική οθόνη του 

ιστοχώρου αποτελείται από τρεις στήλες ενώ στην οριζόντια διάταξη το 

περιεχόμενο οργανώθηκε σε θεματικές κατηγορίες με στόχο κάθε επισκέπτης 

της ιστοσελίδας να αντλεί με χρηστικό τρόπο πληροφορίες για την θεματική 

που τον ενδιαφέρει. Πρόκειται για τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:  

 Σο Νέο χολείο 

 Χηφιακό χολείο 

 Ειδική Αγωγή 

 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

 Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας 

 Προγράμματα ΑΕΙ 

 Έρευνα 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Σεχνική Εκπαίδευση 

 Επιχειρηματικότητα 

http://www.edulll.gr/


ΔΤΗΣΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΔΠΔΓΒΜ 2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 152 

Παράλληλα, ομαδοποίηση του περιεχομένου γίνεται και ανά επωφελούμενη 

κοινωνική ομάδα (εκπαιδευτικοί, ερευνητές, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευόμενοι 

ενήλικες) και ανά φορέα υλοποίησης (ΑΕΙ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΕΤΕ, 

ΕΚΕΠ, ΟΕΕΚ, ΙΔΕΚΕ, Άλλοι).  

Σα βασικά στοιχεία του Προγράμματος (δομή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, χρηματοδοτικά στοιχεία, θεσμικό πλαίσιο, πορεία υλοποίησης, 

προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης, τεχνική υποστήριξη, προκηρύξεις και 

διαγωνισμοί, προβολή δράσεων, διάρθρωση της Ειδικής Τπηρεσίας) 

προβάλλονται μέσω του δικτυακού τόπου από την αρχική οθόνη με πολλές 

επιλογές πλοήγησης, ώστε οι πληροφορίες να είναι εύκολα προσβάσιμες και οι 

πολίτες να διευκολύνονται στην αναζήτησή τους. ημειώνεται ότι με την 

αναδιαμόρφωση του ιστοχώρου υπάρχει πλέον και δυνατότητα «σύνθετης 

αναζήτησης» ενώ για τη διάταξη του περιεχομένου λήφθηκε υπόψη και σχετική 

εγκύκλιος του Τπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.4.4/8016, 

26.03.2011) με θέμα «υνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των 

ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών».  

Επιπλέον, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου των δράσεων 

από το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού της ιστοσελίδας έγιναν τα 

ακόλουθα:  

α) Κάθε μενού συνοδεύεται από ένα σύντομο εισαγωγικό κείμενο που εξηγεί για 

την κάθε θεματική τους στόχους και την στρατηγική του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος καθώς και την ωφέλεια που προκύπτει από τις δράσεις του.  

β) το κεντρικό μενού της Αρχικής ελίδας εμφανίζονται οι ανακοινώσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου με απλοποιημένο τρόπο παρουσιάζονται 

όλα τα τελευταία νέα.  

Μέσω της ιστοσελίδας επιτυγχάνεται και η δημοσιοποίηση του καταλόγου 

δικαιούχων, ο οποίος κατά το 2010 διευρύνθηκε σημαντικά καθώς δικαιούχοι 

πλέον είναι και οι χολικές Επιτροπές, γεγονός που εκτός των άλλων συντελεί 

στην περαιτέρω ανάδειξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην 

Εκπαιδευτική Κοινότητα. Η ενημέρωση στον κατάλογο δικαιούχων γίνεται ανά 

δεκαπενθήμερο και για την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων 

χρησιμοποιείται το Πληροφοριακό ύστημα της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΕΠΕΔΒΜ.  

Επιπλέον, για την ενίσχυση της διαφάνειας και με δεδομένη την παρούσα 

οικονομική συγκυρία κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα μενού 

με τίτλο: «Προκηρύξεις φορέων: Αναζήτηση προσωπικού, προμήθειες κλπ», στο 

οποίο συγκεντρώνεται το σύνολο των προκηρύξεων που δημοσιεύονται από 

φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η 

ενέργεια αυτή συντελεί αφενός στη διεύρυνση των πολλαπλασιαστών 

πληροφόρησης του Ε.Π., αφετέρου ενισχύει επιπλέον την επισκεψιμότητα των 
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ιστοσελίδων των Δικαιούχων μας και λειτουργεί θετικά και στη μεταξύ τους 

δικτύωση. Σονίζεται ότι με την πρωτοβουλία αυτή η Ειδική Τπηρεσία 

προχώρησε πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις δημοσιοποίησης των 

προκηρύξεων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου, με στόχο ο πολίτης να έχει 

πρόσβαση από ένα σημείο στο σύνολο των προκηρύξεων – προσκλήσεων που 

δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

την νέα της μορφή η ιστοσελίδα τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2010 

ενώ ο επανασχεδιασμός της αποτελούσε δέσμευση που είχε καταγραφεί στην 

ετήσια έκθεση του 2009. ύνδεσμος με τον ιστότοπο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος παρέχεται και από την αρχική σελίδα του Τπουργείου Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

Επίσης, η Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης παρέχει ανελλιπώς πληροφόρηση στον 

δικτυακό τόπο http://www.espa.gr που έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωση 

του πολίτη σε έργα του ΕΠΑ. Πρόκειται για ένα  σύστημα εξειδικευμένης 

πληροφόρησης στη διάθεση των πολιτών το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

ουσιαστικής και εξειδικευμένης  πληροφόρησης ώστε να υπάρξει πλήρης και 

αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι δράσεις του 

ΕΠΑ. 

Πέραν των χρήσιμων συνδέσμων, από την αρχική σελίδα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος παρέχεται διασύνδεση με τον ιστότοπο «Διαύγεια», το «Μητρώο 

Εμπειρογνωμόνων για έργα ΕΠΑ» καθώς και με την «Χηφιακή Βιβλιοθήκη 

έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ».  

Επιπλέον, από τις αρχές του 2011 τίθεται σε λειτουργία πρόσθετο μενού με 

τίτλο: «Προβολή Δράσεων Υορέων». τόχος είναι να συγκεντρώνονται δράσεις 

δημοσιότητας που υλοποιούν οι φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

να υπάρχει διάχυση της πληροφορίας.   

ημειώνεται ότι τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που επιλέχθησαν για τις 

ανάγκες ανάπτυξης του νέου ιστοχώρου είναι εργαλεία Ελεύθερου Λογισμικού/ 

Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Εξειδικευμένη λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης περιεχομένου που επιλέχθηκε αποτελεί η υποβολή σχολίων, 

μηνύματα δηλαδή που υποβάλλονται από τους επισκέπτες του ιστοχώρου (π.χ. 

προσκλήσεις που τίθενται σε διαβούλευση).  

Εν κατακλείδι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε κάθε πληροφορία που 

παράγεται σε επίπεδο έργου να είναι εύκολα προσβάσιμη στο κοινό από όσο το 

δυνατό περισσότερες πηγές και κυρίως από κεντρικές πηγές όπως η ιστοσελίδα 

του επιχειρησιακού και του ΕΠΑ όπου το ευρύ κοινό μπορεί να βρει 

συγκεντρωμένες πληροφορίες από όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται. 

Η Ειδική Τπηρεσία είναι σε συνεργασία τόσο με τη ΜΟΔ όσο και με την 

ΕΤΑΑΠ, τη Μονάδα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ώστε να επιτευχθεί ο 
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καλύτερος δυνατός συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή προβολή των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται.  

ημείωση: χετικά με την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού τόπου, 

παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία επισκεψιμότητάς του για το έτος 2010 

(πηγή ΜΟΔ Α.Ε.): 

 

 

Λειτουργία Γραφείου Σύπου 

Βασική αρχή επικοινωνίας στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση το 2010 είναι 

η ενημέρωση των ωφελούμενων και του κοινού γενικότερα για την κοινωνική 

διάσταση των έργων που υλοποιούνται. το ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 

ανάγκη ανάδειξης όλων των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που τέθηκαν σε ισχύ 

με τη νέα πολιτική ηγεσία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Κρίθηκε επομένως σκόπιμο να μην δημοσιεύονται μόνο οι προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων, αλλά για κάθε πρόσκληση να συντάσσεται και να 

δημοσιεύεται και μία εύληπτη ανακοίνωση, απαλλαγμένη από διαχειριστικό 

περιεχόμενο. Εκπαιδευτικές ενημερωτικές πύλες υψηλής επισκεψιμότητας 

αναδημοσιεύουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε πολλές περιπτώσεις συντάκτες εφημερίδων 

δημοσιεύουν σχετικά άρθρα ενώ υπάρχει και συνεργασία με το γραφείο τύπου 

του Τπουργείου για αποστολή των δελτίων τύπου προς τα ΜΜΕ. 

Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου (fax) ή/ και τηλεφωνικώς 

παραλαμβάνονται ερωτήματα δικαιούχων, ωφελουμένων ή/και του ευρύτερου 

κοινού και δίνεται άμεσα απάντηση, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή 

πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο. Σα στοιχεία επικοινωνίας του 

Γραφείου Πληροφόρησης παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.edulll.gr, ενώ 

www.edulll.gr ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ– ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 

Visits (επισκέψεις) 364.396 

Unique Visitors  

(μοναδικοί επισκέπτες)  

139.390 

Προβολές σελίδων (pageviews) 3.015.842 

Προβολές εγγράφων  

(document views)  

773.309 

Μ.Ο. Φρόνου Παραμονής στο site 

(average visit length) 

0:13:32 

υνολικός αριθμός κληθέντων  

αρχείων όλων των τύπων (hits) 

8.765.746 
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απαντώνται και ερωτήματα αρμοδιότητας του Επιχειρησιακού, τα οποία 

αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην κεντρική ιστοσελίδα του 

www.espa.gr. 

υνεργασία με Δικαιούχους 

Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων: 

Σο δίκτυο συμβάλλει τόσο στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ειδικής 

Τπηρεσίας και των Δικαιούχων για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, όσο 

και στη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας αφού οι δικαιούχοι είναι 

βασικοί πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Για το λόγο αυτό η συντήρηση και η 

ενίσχυση του συγκεκριμένου δικτύου αποτελεί προτεραιότητα της ΕΤΔ.  

ημειώνεται ότι με την αναδημοσίευση των προκηρύξεων των Δικαιούχων και 

με την προβολή των δράσεων δημοσιότητάς των έργων τους μέσα από την 

ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού (οι φορείς στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα 

προς την ΕΤΔ, η οποία και αναδημοσιεύει το σχετικό υλικό), επιτυγχάνεται 

εκτός των άλλων και συνεχής-καθημερινή ροή επικοινωνίας μεταξύ της ΕΤΔ και 

των φορέων υλοποίησης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ad 

hoc επισημάνσεις και διευκρινίσεις για θέματα δημοσιότητας. 

Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα δημοσιότητας:  

Καταρτίστηκε πρόγραμμα βάσει του οποίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 

θα έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των δικαιούχων σε τεχνικές συναντήσεις 

για θέματα δημοσιότητας. Πέραν της ενημέρωσης για την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας, στόχος είναι η έμφαση σε επιτυχημένες  δράσεις δημοσιότητας 

με εργαλεία επικοινωνίας που θα αναδεικνύουν αποτελεσματικά την ωφέλεια 

των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο στοχοθετούμενο 

κατά περίπτωση κοινό (π.χ. χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε έργα 

όπου ωφελούμενοι είναι φοιτητές). 

Οδηγός για την τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας: 

υντάχθηκε Οδηγός Δημοσιότητας προς Δικαιούχους, ο οποίος συνοπτικά 

περιγράφει τους κανόνες δημοσιότητας με παράθεση παραδειγμάτων ανάλογα 

με το μέσο επικοινωνίας που κάθε φορά επιλέγεται. Πέραν της ανάρτησης του 

οδηγού αυτού στην ιστοσελίδα, μέσα στο 2011 προγραμματίζεται η σύνταξη 

Οδηγού προς Δικαιούχους για επιτυχημένες δράσεις δημοσιότητας. 

Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις 

Σο 2010 οργανώθηκαν τρεις εκδηλώσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης για τα 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής.  

http://www.espa.gr/
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Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Ειδικά νομικά θέματα και ΔΕ» (8/10/2010) είχε 

ως στόχο την ενημέρωση των στελεχών σχετικά με τις αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στο ύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. το πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής έγινε 

εκτύπωση του τροποποιημένου «Οδηγού υστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων».  

τη δεύτερη εκδήλωση με τίτλο «Θέματα ΟΠ, ΒΙ και άλλων εφαρμογών 

λογισμικού της ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ» (1/11/2010) παρουσιάστηκε μια σειρά θεμάτων 

του ΟΠ καθώς και το νέο Πληροφοριακό ύστημα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, ενώ στην τρίτη εκδήλωση με τίτλο «Θέματα δημοσιότητας με 

έμφαση αυτά που αφορούν τους τελικούς δικαιούχους» παρουσιάστηκαν γενικά 

θέματα δημοσιότητας, η νέα ιστοσελίδα www.edulll.gr, και έγινε εκπαίδευση 

των στελεχών της Τπηρεσίας στην ανάρτηση προσκλήσεων κλπ στην ιστοσελίδα.  

Σέλος, στις 28/5/2010 οργανώθηκε «υνάντηση εργασίας των στελεχών του 

ΕΠΕΔΒΜ». 

Άλλες εκδηλώσεις 

Παράλληλα, οργανώθηκε μία σειρά εκδηλώσεων και ενημερωτικών 

συναντήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ημερομηνία Εκδήλωση 

12/4/2010 Ενημερωτική συνάντηση της επιτροπής ΕΠΑ της συνόδου 
Πρυτάνεων  

16/4/2010 Ενημερωτική συνάντηση με την επιτροπή έρευνας θεμάτων 
ΕΠΑ Προέδρων και Αντιπροέδρων ΣΕΙ 

21/5/2010 Σεχνική συνάντηση με θέμα την πορεία υλοποίησης του 
ΕΠΕΔΒΜ και την προετοιμασία της 3ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

18/9/2010 υνάντηση εργασίας για την ανώτατη εκπαίδευση 

26/9/2010 υνάντηση εργασίας για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (Δελφοί) 

20/10/2010 υνάντηση εργασίας για τις Δομές Απασχόλησης και 
ταδιοδρομίας των ΑΕΙ της Κρήτης (Ρέθυμνο) 

26/11/2010 υνάντηση εργασίας για τις Δομές Απασχόλησης και 
ταδιοδρομίας των ΑΕΙ της Ξάνθης (Ξάνθη) 

3/12/2010 υνάντηση εργασίας για τις Δομές Απασχόλησης και 
ταδιοδρομίας των ΑΕΙ των Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 

3/12/2010 υνάντηση εργασίας για τις Δομές Απασχόλησης και 
ταδιοδρομίας των ΑΕΙ της Πάτρας (Πάτρα) 
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ε συνέχεια των συναντήσεων για τις Δομές Απασχόλησης και ταδιοδρομίας 

των ΑΕΙ εκδόθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων 

(30 κάθε φορά). 

 

4.3.4 Αξιολόγηση των δράσεων δημοσιότητας του ΕΠΕΔΒΜ 

ύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της 

Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «η ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2010 

και η τελική έκθεση υλοποίησης περιλαμβάνουν κεφάλαιο στο οποίο 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ε.» 

Βάσει του Επικοινωνιακού χεδίου Δράσης (ειδικότερα σύμφωνα με το κεφ. 3.2 

του Επικοινωνιακού χεδίου) η προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

στο ευρύ κοινό «περιλαμβάνει τη χρήση τριών διαφορετικών κατηγοριών μέσων 

και μεθόδων προβολής».  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Μέχρι 

σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις δημοσιότητας στα ΜΜΕ.  

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι προωθητικές ενέργειες: την κατηγορία αυτή 

πραγματοποιήθηκαν κατά το 2010 οι ενέργειες που περιγράφονται κατωτέρω.  

 Παραγωγή δύο ενημερωτικών φυλλαδίων στο πλαίσιο της ετήσιας 

εκδήλωσης 

 Παραγωγή αφίσας για τις Δομές Απασχόλησης και ταδιοδρομίας 

Πανεπιστημίων και ΣΕΙ.  

 Εξήντα μία ανακοινώσεις – δελτία τύπου για τις νέες προσκλήσεις του 

Επιχειρησιακού, την πρόοδο των έργων, την αύξηση της απορρόφησης κ.ά. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας:  την 

κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν κατά το 2010 οι ενέργειες που 

περιγράφονται κατωτέρω.  

 υμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής στην ενημερωτική εκστρατεία με θέμα 

"Γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει η Κοινωνική Ευρώπη για σένα; (ετήσια 

εκδήλωση) 

Με δεδομένο ότι κατά το 2010 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην 

ενεργοποίηση του Προγράμματος, στη διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής και 

στην αύξηση του ποσοστού απορρόφησης κρίνεται ότι οι διαπιστούμενες 

ανάγκες πληροφόρησης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες το 2011, οπότε και θα 
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έχουμε αναλυτικότερους δείκτες για τα επιτευχθέντα επικοινωνιακά 

αποτελέσματα. 

Είδος Δραστηριότητας Δείκτης υλοποίησης Δείκτης αποτελέσματος  

Ετήσια Εκδήλωση 1 ετήσια εκδήλωση  4000 επισκέπτες 

Παραγωγή ενημερωτικών 

φυλλαδίων 

Παραγωγή 2 ενημερωτικών 

φυλλαδίων σε 2000 

αντίτυπα.  

Διανομή των φυλλαδίων 

Ιστοσελίδα  
Ανασχεδιασμός του 

www.edulll.gr 

Για την επισκεψιμότητα βλ. 

κεφ. 4.3.3. «ιστοσελίδα» 

Ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα  
61 ανακοινώσεις  

 28 αναδημοσιεύσεις σε 

ενημερωτικές 

εκπαιδευτικές πύλες 

υψηλής επισκεψιμότητας  

 10 άρθρα σε εφημερίδες 

πανελλαδικής εμβέλειας 

(επ‟ αφορμής των 

ανακοινώσεων, χωρίς 

κόστος)   

Αναφορικά με την ποιοτική αξιολόγηση, η Ειδική Τπηρεσία θα αξιοποιήσει τη 

«Διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης για την αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των Δράσεων Δημοσιότητας των ΕΠ/ΕΚΣ στο 

ΕΠΑ», η οποία διενεργείται από την Ειδική Τπηρεσία υντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΣ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει περιληφθεί στα εγκεκριμένα 

από τη Γεν Δ/νση Απασχόλησης της ΕΕ Επικοινωνιακά χέδια Δράσης όλων 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΣ, η 

αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα βασίζεται και σε 

έρευνες κοινής γνώμης. 

το πλαίσιο αυτό, διενεργείται στην παρούσα φάση σχετική έρευνα κοινής 

γνώμης από την Ειδική Τπηρεσία υντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 

ΕΚΣ, με στόχο να καταγραφούν τα ποιοτικά αποτελέσματα των μέτρων 

πληροφόρησης και δημοσιότητας όσον αφορά τους ακόλουθους άξονες: 

 Σην ανάδειξη της κοινοτικής συνδρομής, σε επίπεδο γνώσης και 

αντιλαμβανόμενης σημαντικότητάς της από τους πολίτες 

 Σην αναγνωρισιμότητα του ΕΚΣ, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

που συγχρηματοδοτεί και των δράσεων κάθε Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

http://www.edulll.gr/
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 Σο επίπεδο πρόσβασης του κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με τους 

μηχανισμούς χρηματοδότησης των ΕΠ/ΕΚΣ.  

Η δομή της έρευνας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ξεχωριστά καθώς τη συγκριτική ανάλυση βάσει της 

αντίστοιχης έρευνας του 2008. 

Δεδομένου ότι η εν λόγω έρευνα είναι σε εξέλιξη, τα ποιοτικά συμπεράσματα 

που θα προκύψουν, θα αποσταλούν συμπληρωματικά, αμέσως μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

 

υνοπτικά τι προγραμματίζεται για το 2011 

 Η υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας στα επικοινωνιακά μέσα μετά την 

κατακύρωση των προαναφερθέντων διαγωνισμών.  

 Η εκπόνηση Οδηγού για αποτελεσματικές δράσεις δημοσιότητας με 

αποδέκτη τους Δικαιούχους. 

 Η υλοποίηση εκδήλωσης - ενημέρωσης σε θέματα δημοσιότητας με 

ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών 

δράσεων δημοσιότητας που θα απευθυνθεί στους υπεύθυνους δημοσιότητας 

όλων των δικαιούχων. 

 Η συμμετοχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε κοινή ετήσια 

δραστηριότητα όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που 

προγραμματίζεται από την ΕΤΕΚΣ το 2011. υγκεκριμένα σχεδιάζεται ένα 

ευρωπαϊκό συνέδριο αφιερωμένο στην απασχόληση των νέων με τίτλο: 

«Πολιτικές και καλές πρακτικές για την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη 

και την Ελλάδα».  

 Η συμμετοχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε δύο εκδηλώσεις που 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από τη  Γενική Διεύθυνση 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

«Νεολαία σε Κίνηση».  

 Ετήσια εκδήλωση για τις Δομές Απασχόλησης και ταδιοδρομίας.  

 Η συνέχιση όλων των δράσεων για το μεσοδιάστημα εφαρμογής του 

Προγράμματος όπως περιγράφεται στο Επικοινωνιακό χέδιο Δράσης. 
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4.4 υμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α. 

τα συμπεράσματα της ετήσιας συνάντησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με την Διαχειριστική Αρχή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

περιλαμβάνονται κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα, τα 

κυριότερα των οποίων είναι: 

 να βελτιωθεί / συμπληρωθεί και να αποσταλεί στις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού στο οποίο θα 

περιγράφονται οι στόχοι, οι προτεραιότητες πολιτικής και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα των δράσεων / παρεμβάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της δια βίου μάθησης. Σο κείμενο θα πρέπει να: 

 ορίσει πιο ξεκάθαρα πώς η ολοκλήρωση διαφορετικών τμημάτων του 

συστήματος (επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης) 

εφαρμόζεται, ονοματίζοντας τους δεσμούς, τις διαδρομές, τις διαδράσεις 

και τις συνέργιες μεταξύ τους (π.χ. πώς τα στοιχεία του επίσημου 

εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να αξιοποιηθούν για να τονώσουν τη 

δια βίου μάθηση) 

 διευκρινίσει τον τύπο των απαραίτητων θεσμικών συμφωνιών που πρέπει 

να  εφαρμοστούν με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της προόδου για την επίτευξη των δηλουμένων στόχων της στρατηγικής, 

καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου είναι απαραίτητο 

 να συνταχθεί περιεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή του νόμου 

της δια βίου μάθησης καθώς και οδικό χάρτη για την ανακατανομή των 

θεσμικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το νέο νόμο 

 να συνταχθούν / συμπληρωθούν τα σχέδια δράσεις (action plans) για την 

υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων και να καθιερωθεί 

χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των σχεδίων δράσης 

 σε επίπεδο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, να 

προετοιμαστεί οδικός χάρτης για την επιτάχυνση της υλοποίησης στον οποίο 

να αναφέρονται με ένα συστηματικό και χρονικά έγκυρο τρόπο οι αιτίες 

καθυστέρησης της υλοποίησης και τα κατάλληλα βήματα/ μέτρα που θα 

ληφθούν για να αντιμετωπιστούν αυτές. Αυτή η έκθεση θα παρακολουθείται 

τακτικά (κάθε δύο μήνες) στο πλαίσιο ειδικών τεχνικών συναντήσεων με τις 

Κοινοτικές Τπηρεσίες. Επιπρόσθετα δεδομένου του χαμηλού βαθμού 

υλοποίησης, οι Κοινοτικές Τπηρεσίες ζητούν: 

 ενδελεχή αξιολόγηση της υλοποίησης της ικανότητας για κάθε άξονας 

προτεραιότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 

ενδιάμεσης αναθεώρησης ( mid- term review) 
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 συστηματική αξιολόγηση επιπτώσεων  για κάθε νέα πολιτική πρόταση η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΣ. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να 

έχει ως πρωταρχικό στόχο να τονίσει πώς η νέα πρόταση δομείται σε 

προηγούμενες σχετικές πρωτοβουλίες και πώς η βιωσιμότητα της θα 

διασφαλιστεί μετά το τέλος της υποστήριξης από το ΕΚΣ. 

Επιπρόσθετα, στα συμπεράσματα  των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

βαρύτητα αποδίδεται για ακόμη μια φορά στην συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα όπου ζητείται να λάβουν σχετική έγγραφη 

πληροφόρηση από τις Ελληνικές Αρχές για τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας 

συντονισμού  των δράσεων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ για την εκπαίδευση, καθώς 

και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τέλος στα θέματα 

διαφάνειας και δημοσιότητας. 

Σα συμπεράσματα της ετήσιας συνάντησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχής για την εξέταση της προόδου του 

προγράμματος, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της οικείας έκθεσης. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1- ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ II του ΕΚ 

1828/2006 - ΨΡΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΝΔΤΛΙΨΝ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΟ 2010 

ΣΟΦΟ 

 Διάσταση 1- 
Θέμα 
Προτεραιότητ
ας 

Διάσταση 2- 
Μορφή 
Φρηματοδότη
σης 

Διάσταση 
3- 
Εδαφικός 
Σύπος  

Διάσταση 4- 
Οικονομική 
Δραστηριότητ
α 

Διάσταση 

5- 
Γεωγραφι
κή 
Περιοχή 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 
ΤΝΔΡΟΜΗ 
ΕΝΣΑΓΜΕΝΨΝ 
ΕΡΓΨΝ 

1 72 1 0 18 GR12 89.080.688 

1 72 1 0 18 GR13 13.392.761 

1 72 1 0 18 GR30 111.879.700 

1 72 1 0 18 GR14 42.346.302 

1 72 1 0 18 GR11 36.601.053 

1 72 1 0 18 GR21 28.839.807 

1 72 1 0 18 GR22 14.157.158 

1 72 1 0 18 GR23 46.620.262 

1 72 1 0 18 GR25 28.092.287 

1 72 1 0 18 GR41 19.088.839 

1 72 1 0 18 GR43 44.412.991 

1 73 1 0 18 GR12 32.929.875 

1 73 1 0 18 GR13 7.955.259 

1 73 1 0 18 GR30 58.718.532 

1 73 1 0 18 GR11 25.971.324 

1 73 1 0 18 GR14 13.213.718 

1 73 1 0 18 GR21 9.416.999 

1 73 1 0 18 GR22 8.237.719 

1 73 1 0 18 GR23 34.778.524 

1 73 1 0 18 GR25 12.585.683 

1 73 1 0 18 GR41 10.645.766 

1 73 1 0 18 GR43 18.214.995 

1 74 1 0 18 GR12 1.932.669 

1 74 1 0 18 GR13 241.584 

1 74 1 0 18 GR30 2.658.342 

1 74 1 0 18 GR11 933.842 

1 74 1 0 18 GR14 933.842 

1 74 1 0 18 GR21 735.798 

1 74 1 0 18 GR22 312.244 

1 74 1 0 18 GR23 1.214.283 

1 74 1 0 18 GR25 636.053 

1 74 1 0 18 GR41 508.843 

1 74 1 0 18 GR43 1.085.627 

1 85 1 0 18 GR11 405.354 

1 85 1 0 18 GR21 319.565 

1 85 1 0 18 GR14 405.354 

1 85 1 0 18 GR22 135.556 

1 85 1 0 18 GR23 527.156 
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1 85 1 0 18 GR25 276.350 

1 85 1 0 18 GR41 220.684 

1 85 1 0 18 GR43 471.490 

1 85 1 0 18 GR12 839.171 

1 85 1 0 18 GR13 104.990 

1 85 1 0 18 GR30 1.153.766 

1 86 1 0 18 GR11 260.390 

1 86 1 0 18 GR21 205.283 

1 86 1 0 18 GR14 260.390 

1 86 1 0 18 GR22 87.077 

1 86 1 0 18 GR23 338.633 

1 86 1 0 18 GR25 177.519 

1 86 1 0 18 GR41 141.763 

1 86 1 0 18 GR43 302.876 

1 86 1 0 18 GR12 539.064 

1 86 1 0 18 GR13 67.445 

1 86 1 0 18 GR30 741.151 

2 72 1 0 18 GR24 14.736.289 

2 72 1 0 18 GR42 6.488.848 

2 73 1 0 18 GR42 4.374.233 

2 73 1 0 18 GR24 7.589.522 

2 74 1 0 18 GR24 269.424 

2 74 1 0 18 GR42 82.297 

2 85 1 0 18 GR24 117.013 

2 85 1 0 18 GR42 35.694 

2 86 1 0 18 GR24 75.171 

2 86 1 0 18 GR42 22.924 

            760.145.810 

Η υπέρβαση που παρατηρείται στην κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων οφείλεται στη χρονική 

υστέρηση της καταχώρησης στο ΟΠ της διαδικασίας των διοικητικών αποφάσεων ανάκλησης αποφάσεων 

ένταξης πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας13,14,15 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2- υμπεράσματα Ετήσιων υναντήσεων 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΤΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 
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ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΣΗΙΑ ΕΠΙΚΟΠΗΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ» 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2010 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΨΝ 

 

1. Ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία: κατάσταση 

προόδου 

 τις 18 Νοεμβρίου εστάλη έγγραφο σχετικά με την εθνική στρατηγική για την 
παιδεία, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από την υποχρεωτική μέχρι την 
επαγγελματική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δια βίου μάθηση. 

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την 

επίτευξη του αποτελέσματος αυτού, το οποίο βρισκόταν διαρκώς στην ατζέντα 
των διμερών συζητήσεων τα τελευταία τρία χρόνια.  Μετά από μια πρώτη 
εξέταση του εγγράφου οι υπηρεσίες της Επιτροπής διατύπωσαν τις εξής 
προκαταρκτικές παρατηρήσεις: 

Α. Σο έγγραφο παραθέτει ένα συνολικό και σωστά διαρθρωμένο όραμα για τους 
στόχους και τους συνεργατικούς σχηματισμούς που καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα της τυπικής και μη τυπικής μάθησης. 

Β. Οι βασικοί τομείς όπου το έγγραφο πρέπει να βελτιωθεί/συμπληρωθεί 
αφορούν τα εξής: 

- Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον καθορισμό σαφέστερων 
ποσοτικών στόχων για τις μεμονωμένες παρεμβάσεις σύμφωνα με το 
παράδειγμα των στόχων για την ψηφιακή στρατηγική (πίνακας, σελίδα 19). 

- Σόσο οι πρωταρχικοί (σελίδα 13) όσο και οι ειδικοί στόχοι θα πρέπει να 
μεταφραστούν σε ενδιάμεσους (δηλαδή, ετήσιους) στόχους, ώστε να επιτευχθεί 
η αποτελεσματικότερη παρακολούθησή τους. 

- Πρέπει να γίνει συστηματικός συσχετισμός του ακριβούς ποσού εθνικών και 
κοινοτικών πόρων που εκχωρούνται για την υλοποίηση των διαφόρων 
προτεραιοτήτων/παρεμβάσεων, καθώς επίσης και των προβλεπόμενων 
διατάξεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο βιώσιμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων 
μετά την περίοδο συγχρηματοδότησης. 

- Πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα κάθε παρέμβασης. 

- Σο έγγραφο θα πρέπει να καθορίσει σαφέστερα τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται η ολοκλήρωση των διαφόρων μερών των συστημάτων (τυπική 
και ανεπίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση), ιδίως τους συσχετισμούς, τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαύλων επαφής, τη συνέργεια μεταξύ αυτών (π.χ. 
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος με στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης). 

- Σο έγγραφο θα πρέπει να καθορίζει το είδος των απαραίτητων θεσμικών 
διευθετήσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη συνεχή παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της 
στρατηγικής, καθώς επίσης και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, κατά 
περίπτωση. 

Οι περισσότερες από τις ανωτέρω παρατηρήσεις έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα 
συμπεράσματα των προηγούμενων συνεδριάσεων. 
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  υμπεράσματα: 

 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα μεταφέρουν τις λεπτομερείς 
απόψεις τους σχετικά με το έγγραφο στις ελληνικές αρχές 
εγγράφως κατά τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως πριν τα τέλη 
του Δεκεμβρίου. 

 

2. Αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νόμου του ελληνικού κράτους 

για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης 

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κ. Μπάκας έκανε μια πληρέστατη 
παρουσίαση σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του οράματος, των στόχων 
και των δράσεων της νέας πολιτικής που εισάγεται με τον πρόσφατο νόμο για 
τη δια βίου μάθηση καθώς επίσης και τις βασικές πτυχές του προγράμματος 
υλοποίησης. 

Παρ' όλο που χαιρέτισαν την έγκριση του νέου νόμου ως πολύ θετική εξέλιξη, 
οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής τόνισαν ότι η εφαρμογή του 
φαίνεται να αποτελεί μια υπερβολικά φιλόδοξη και περίπλοκη πρόκληση 
δεδομένου του πεδίου εφαρμογής των παρεμβάσεων και του πλήθους των 
θεσμικών φορέων που πρέπει να συντονιστούν.  

Επίσης, εξέφρασαν την άποψη ότι η περίπλοκη διοικητική και διαχειριστική 
δομή που εισάγει ο νέος νόμος, με την πληθώρα συλλογικών φορέων και 
συμβουλίων, δημιουργεί τον κίνδυνο της αποδυνάμωσης της διακυβέρνησης 
και παρεμπόδισης της προόδου, της συνοχής και της έγκαιρης παράδοσης των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, ο νέος νόμος προβλέπει μια αποκεντρωμένη δομή (δίνοντας βασικό 
ρόλο στις περιφερειακές επιτροπές κατάρτισης και τις τοπικές αρχές) για το 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων κατάρτισης. 
Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων σχετικά με τη δια βίου 
μάθηση (εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόμενη κατάρτιση 
εργαζομένων/ελεύθερων επαγγελματιών και κατάρτιση των ανέργων) 
συγχρηματοδοτείται από τα δύο κυριότερα προγράμματα του ΕΚΣ 
(Επιχειρησιακά προγράμματα «Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων» και «Εκπαίδευση 
και δια βίου μάθηση») και πραγματοποιείται με την ευθύνη των κύριων 
δικαιούχων (ΟΑΕΔ, Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., κ.λπ.), είναι πολύ 
σημαντικό να δημιουργηθούν ρητές και συγκεκριμένες ρυθμίσεις συντονισμού 
για την εξασφάλιση της συνοχής της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων 
παρεμβάσεων εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής.     

Επιπλέον, υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων 
διοικητικών, διαχειριστικών δυνατοτήτων και δυνατοτήτων εμπειρογνωμοσύνης 

της Γενικής Γραμματείας δια βίου μάθησης που διαδραματίζει κεντρικό και 
εκτεταμένο ρόλο στην εφαρμογή του νέου νόμου και τον συντονισμό της 
υλοποίησης της στρατηγικής.  

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των πολυάριθμων νέων φορέων (ΕΟΠΠ, 
περιφερειακές επιτροπές κατάρτισης, κ.λπ.) αποτελεί, επίσης, πηγή 
προβληματισμού.   

 

 υμπεράσματα: 

 Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα προηγούμενα αιτήματα των 
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υπηρεσιών της Επιτροπής, κυρίως σχετικά με την κατάρτιση των 

εξής δύο εγγράφων: 

- Πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή του νέου νόμου 

- Φάρτης πορείας για την ανακατανομή των θεσμικών ευθυνών που 
απορρέουν από τον νέο νόμο.  Αυτός ο χάρτης πορείας θα πρέπει να 
διευκρινίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, το χρονοδιάγραμμα, 
τους νέους ρόλους, την αλληλεπίδραση και τη συμπληρωματικότητα των 
διαφόρων θεσμών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΕΚΣ, τα απαραίτητα 
μέτρα για τη διατήρηση των δυνατοτήτων των φορέων  να εκπληρώσουν 
τον ρόλο τους (εκφρασμένων σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους), 
κ.λπ. 

 Οι ελληνικές αρχές καλούνται παραδώσουν τα παραπάνω δύο 
έγγραφα στις υπηρεσίες της Επιτροπής μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 

2010. 

 

3. Υλοποίηση ΕΠ - Σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 
Εφαρμογής για το 2009 

Η Διαχειριστική Αρχή παρείχε επισκόπηση της προόδου σχετικά με την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Υαίνεται ότι οι δαπάνες που θα 
δηλώσουν οι δικαιούχοι, αλλά που δεν θα πιστοποιήσει η Αρχή Πιστοποίησης 
μέχρι τα τέλη του 2010, πρόκειται να ανέλθουν στα 201 εκ. ευρώ. Ψστόσο, οι 
πιστοποιημένες δαπάνες που θα υποβληθούν στην Επιτροπή μέχρι το τέλος του 
2010 (περίπου 126 εκ. ευρώ) παρουσιάζουν καθυστέρηση σχετικά με τον 
καθορισμένο στόχο για το έτος αυτό (144 εκ. ευρώ). 

Η πρόβλεψη που παρουσίασε η Διαχειριστική Αρχή (περίπου 600 εκ. ευρώ) για 
το 2011 υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο που είχε καθοριστεί στο μνημόνιο 
συνεννόησης (254 εκ. ευρώ). 

Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες 
σχετικά με τον αργό γενικό ρυθμό υλοποίησης και ιδιαίτερα σε δύο 
βασικούς άξονες προτεραιότητας: 

- 2ος άξονας προτεραιότητας σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (το ποσοστό ανάθεσης συμβάσεων/πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών ανέρχεται στο 10% και το ποσοστό των πραγματικών δαπανών στο 
4%). 

- 4ος άξονας προτεραιότητας σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
έρευνα (δεν υπάρχουν ακόμα εγκεκριμένα έργα). 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παραδέχθηκαν ότι η κατάρτιση και η τακτική 

επικαιροποίηση του χάρτη πορείας για την επιτάχυνση της υλοποίησης από την 
Διαχειριστική Αρχή αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο πρόβλεψης και 
παρακολούθησης. Ψστόσο, πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τον προσδιορισμό κατάλληλων στοχευμένων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των παρεκκλίσεων μεταξύ της πραγματικής και της 
προβλεπόμενης υλοποίησης και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα 
αυτά. 

Σέλος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επανέλαβαν ότι επιθυμούν να ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι παρατηρήσεις τους για την ετήσια έκθεση εφαρμογής κατά 
τη σύνταξη της νέας έκθεσης για το 2010. 
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 υμπεράσματα: 

 ύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην αρχή του έτους οι 
ελληνικές αρχές καλούνται να υποβάλουν συστηματικά και έγκαιρα 
στοιχεία (μέσω του χάρτη πορείας για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης) σχετικά με τα αίτια της καθυστέρησης που έχει 
σημειωθεί στην υλοποίηση και τα κατάλληλα βήματα/μέτρα που 
λαμβάνονται για να αντιμετωπισθεί αυτή η καθυστέρηση. Η 
παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας υποβολής στοιχείων θα 
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δύο μήνες) στο 
πλαίσιο ειδικών τεχνικών συναντήσεων με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής.   

 Λόγω του χαμηλού επιπέδου υλοποίησης οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζητούν τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης των 
δυνατοτήτων εφαρμογής κάθε άξονα προτεραιότητας εν όψει της 

ενδιάμεσης επισκόπησης. 

 Η επόμενη ετήσια έκθεση εφαρμογής δεν θα γίνει αποδεκτή από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, εάν δεν έχουν συμπεριληφθεί ή 
προσαρμοσθεί όλα τα στοιχεία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
σχετικά με την έκθεση για το 2009. 

 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπενθύμισαν την δέσμευση των 
ελληνικών αρχών να διενεργούν συστηματική αξιολόγηση 
αντικτύπου για κάθε νέα πρόταση πολιτικής που θα 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΣ. τόχος της αξιολόγησης αυτής 
είναι κατά προτεραιότητα να τονίσει τα εξής: 

 Πώς θα αξιοποιήσει η νέα πρόταση τις προηγούμενες σχετικές 
πρωτοβουλίες; 

 Πώς θα διασφαλιστεί ο βιώσιμος χαρακτήρας της μετά το τέλος 
της στήριξης του ΕΚΣ;   

 

4. Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με έργα άλλων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, ιδίως με έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ - 

Συντονισμός 

Η Διαχειριστική Αρχή παρουσίασε (με τη μορφή διαγράμματος ροής) την πορεία των 
εργασιών σχετικά με τις διαδικασίες συντονισμού που θα εφαρμοστούν για τις σχετικές 
με την εκπαίδευση παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ  που χρηματοδοτούνται από τα 
περιφερειακά ΕΠ. Διαπιστώθηκε ότι το Τπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή 
πραγματοποιεί μια καταγραφή των αναγκών υποδομών και εξοπλισμού, η οποία θα 
αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 

δρομολογούνται στα πλαίσια των περιφερειακών ΕΠ. 

χετικά με το συγκεκριμένο θέμα του εξοπλισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 
ειδική γραμματέας κ. Ορφανού τόνισε ότι η προμήθεια του εξοπλισμού αυτού μέσω 
των περιφερειακών ΕΠ είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων 
της επόμενης φάσης σχετικά με την έρευνα (που επικεντρώνονται σε θέματα 
καινοτομίας) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση», αλλά δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω 
των προσκλήσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων ΘΑΛΗ  και ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ.     

 υμπεράσματα: 
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 Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής επιδοκίμασαν την 
παρουσίαση των ελληνικών αρχών. Ψστόσο, για να εξαχθούν οριστικά 
συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο εξασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ ΕΣΠΑ και ΕΚΣ, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής επιμένουν στο ότι πρέπει να λαμβάνουν 
σχετικές πληροφορίες εγγράφως από τις ελληνικές αρχές σχετικά 
με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας συντονισμού των δράσεων του 
ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ στον τομέα της εκπαίδευσης.  Αυτή η διαδικασία 
θα πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα (σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το 
χρονοδιάγραμμα) των κατασκευαστικών έργων ή έργων προμήθειας 
εξοπλισμού σε οποιοδήποτε από τα πέντε περιφερειακά ΕΠ για την 
περίοδο 2007 - 2013 με τις σχετικές δραστηριότητες του ΕΠ του 
ΕΚΣ (ιδιαίτερα όσα συνδέονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
τον τομέα της έρευνας).  Πρέπει, επίσης, να παρέχεται λεπτομερή 

αναφορά στις παρεμβάσεων του ΕΚΣ, η ομαλή υλοποίηση των οποίων δεν 
εξαρτάται από την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού μέσω των 
περιφερειακών ΕΠ (όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση ετήσιας 
επισκόπησης).   

 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρότειναν να καταρτίσει η Διαχειριστική 
Αρχή έναν ενδεικτικό κατάλογο προτεινόμενων έργων σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές υποδομές και την προμήθεια εξοπλισμού για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με κατανομή ανά ΕΠ και 
περιφέρεια καθώς επίσης και μια διαβαθμισμένη αξιολόγηση του βαθμού 
ωριμότητας και προτεραιότητας των έργων αυτών. 

 

5.  Ετήσιος προγραμματισμός της Διαχειριστικής Αρχής για το 2010 

Η συζήτηση για το θέμα αυτό αναβλήθηκε για την επόμενη τεχνική συνάντηση, καθώς 
η Διαχειριστική Αρχή δεν είχε υποβάλει σχετικό σχέδιο πρότασης μέχρι την 
συνεδρίαση ετήσιας επισκόπησης. 

 

 6. Αξιολόγηση 

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την πρόοδο 
σχετικά με την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για μια 
σημαντική προβλεπόμενη από το ΕΠ μελέτη αξιολόγησης που βρίσκεται σε 
στάδιο εκπόνησης και θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατύπωση συστάσεων για 
μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του προγράμματος.  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής τόνισαν ότι τα πορίσματα της μελέτης θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμα πολύ πριν τον Ιούνιο του 2011, ώστε να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις και να ληφθούν τυχόν τελικές αποφάσεις σχετικά με την 
αναθεώρηση του προγράμματος πριν το τέλος του 2011. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής χαιρετίζουν την θετική εξέλιξη σχετικά με την 
πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη στην εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης του 
ΕΚΣ σχετικά με τη διαδικασία διάδοσης και χρήσης από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής των πορισμάτων και των συστάσεων που απορρέουν από τις 
μελέτες αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να 
ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την πραγματική εφαρμογή της διαδικασίας 
αυτής, το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την 
υλοποίηση των ΕΠ. 
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Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής τόνισαν ότι το ηλεκτρονικό 
μητρώο που θα περιλαμβάνει όλες τις μελέτες αξιολόγησης και θα αναπτύξει η 
ΕΤΕΚΣ θα πρέπει να δημιουργηθεί και να υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με 
το αποθετήριο δεδομένων που έχουν ζητήσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τη 
συλλογή και συστηματική διάθεση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΚΣ έργων (συμπεριλαμβανομένων των μελετών, νέων παιδαγωγικών 
εργαλείων, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων). Σα αποτελέσματα αυτών των έργων 
θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με σημαντικά στοιχεία τη διαμόρφωση 
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής νέων έργων από τους δικαιούχους .  

 υμπεράσματα: 

 Οι συστάσεις της μελέτης αξιολόγησης που βρίσκεται στο στάδιο 
εκπόνησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν τον Ιούνιο του 2011. 

 Οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν τις υπηρεσίες τις Επιτροπής 
σχετικά με τα επόμενα βήματα και το χρονικό πλαίσιο της 
εφαρμογής της διάδοσης και πραγματικής χρήσης από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των πορισμάτων και των συστάσεων 
που απορρέουν από τις μελέτες αξιολόγησης. 

 Η Διαχειριστική Αρχή θα ενημερώσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
σχετικά με τον παρακολούθηση της εξέλιξης της πρότασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός αποθετηρίου δεδομένων 
για τη συλλογή και συστηματική διάθεση των παραδοτέων των 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ έργων (συμπεριλαμβανομένων 
των μελετών, νέων παιδαγωγικών εργαλείων, μεθοδολογιών και 
προσεγγίσεων).   

 

7. Σχέδια δράσης για συστημικές παρεμβάσεις 

τις 18 Νοεμβρίου ελήφθη το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης σχετικά με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής. Οι ελληνικές αρχές είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια 
σύντομη παρουσίαση σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της 
αναθεωρημένης εκδοχής του κειμένου απαντώντας στα σχόλια της Επιτροπής 
σχετικά με την προηγούμενη έκδοση του σχεδίου δράσης. Δεδομένης της 
καθυστερημένης υποβολής της αναθεωρημένης έκδοσης, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα στείλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο 
δράσης. 

Σο προκαταρκτικό σχέδιο κειμένου για το σχέδιο δράσης σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών και την κατάρτιση των 
διδασκόντων παραδόθηκε στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η πρόταση σχεδίου δράσης 

για την ένταξη των ΣΠΕ στα σχολεία υποβλήθηκε στις 22 Νοεμβρίου. Λόγω 
της καθυστερημένης αποστολής των εγγράφων η Επιτροπή θα στείλει εγγράφως 
τα σχόλιά της σχετικά με τα παραπάνω σχέδια δράσης. 

 υμπεράσματα: 

 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα στείλουν τα σχόλιά τους εγγράφως 
σχετικά με τα σχέδια δράσης. 

 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην 
κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των υπόλοιπων 
σχεδίων δράσης στην επόμενη τεχνική συνάντηση. 
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8. Επικοινωνία και πληροφόρηση 

Μόλις στις 22 Νοεμβρίου παραδόθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής έκθεση με 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
στην εφαρμογή του σχεδίου επικοινωνίας του ΕΠ. Επομένως, η συζήτηση για το 
θέμα αυτό έπρεπε να αναβληθεί για την επόμενη τεχνική συνάντηση.   
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ANNUAL REVIEW MEETING "EDUCATION AND LIFELONG LEARNING" 

23 NOVEMBER 2010 

 

DRAFT CONCLUSIONS 

 

1. Development of the national educational strategy: state of progress 

 A paper setting out the national strategy on education (encompassing all 
levels from compulsory through vocational to tertiary education) and lifelong 
learning was sent on 18 November. 

The Commission services (CS) acknowledged their appreciation for achieving 
this result which had constantly been on the agenda of the bilateral 

discussions over the last three years.  Following a first review of the paper 
the CS were in a position to put forward a number of preliminary remarks as 
follows: 

A. The paper sets out a comprehensive and well structured vision of the 
goals and clusters of interventions covering the whole spectrum of formal 
and non formal learning.  

B. The main areas where the paper should be improved/complemented 
concern: 

- there should be an effort to introduce more specific quantified targets for 
the individual interventions following the example of the targets for the 
digital strategy (table, page 19) 

- Both headline (page 13) and specific targets should be translated in interim 
(i.e.annual) targets to allow for a more efficient monitoring 

- There needs to be a systematic referencing of the precise amount of both 
national and Community resources devoted to the implementation of the 
different priorities/ interventions, and the provisions foreseen in order to 
ensure the sustainability of the interventions after the co financing period 

- The timeframe of each intervention needs to be spelled out 

- The paper should define more clearly how the integration of the different 
parts of the systems (formal and informal education and training) is 
pursued, namely the links, pathways interactions, synergy between them 
(e.g. how the assets of the formal education system can be exploited to boost 
lifelong learning) 

-  The document should specify the type of the necessary institutional 

arrangements which should be put in place in order to constantly monitor 
and assess progress in achieving the declared objectives of the strategy, as 
well as to take corrective measures where appropriate. 

Most of the above observations have already been included in the 
conclusions of previous meetings.  

 It was concluded that: 

 The CS will share their detailed views on the document with the 
Greek authorities in writing in the forthcoming weeks, possibly 
before end of December. 
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2. Effective implementation of the new national law for the 
development of lifelong learning  

There was a very thorough presentation by the Secretary General for Lifelong 
Learning, Mr Bakas, of the key features of the new policy vision, objectives 
and actions introduced by the recent new law on Lifelong learning, as well 
as of the main aspects of its implementation programme. 

The CS while welcoming the adoption of the new law as a very positive 
development stressed that its enforcement seems to represent an over-
ambitious and complex challenge given the scope of interventions and the 
number of institutional actors to be coordinated.  

The CS expressed the view that the complex administrative and management 
architecture - with the multiple collective bodies and boards - introduced by 

the new law bears the risk of weakening governance, hindering efficiency, 
coherence and timely delivery of expected results.  

Moreover the law envisages a decentralised structure (with a key role of 
regional training committees and local authorities) in the planning and 
management of the implementation of training activities. Taking into 
account that a significant part of lifelong learning activities (adult education, 
continuing training of workers/self-employed and training of unemployed) is 
co-funded by the two major ESF programmes ("Human Resources 
Development" and "Education and LLL" OPs) and carried out under the 
responsibility of major beneficiaries (OAED, Vocational Training S.A., etc), it 
is of particular importance that explicit and specific coordination 
arrangements are put in place in order to ensure the coherent 
implementation of the co-funded interventions within an integrated policy 
framework.     

In addition there is an urgent need to ensure the adequate administrative, 
management and expert capacity of the General Secretariat for LLL which 
has a central and extensive role in the enforcement of the law and the 
coordination of the policy implementation.  

Building the capacity of the numerous new players ( EOPP, regional training 
committees, etc) is equally a source of concern.   

 

It was concluded that: 

 The Greek authorities should report on the way they are addressing 
previous requests by the CS, namely on the preparation of the 

following two documents: 

- A comprehensive business (operational) plan for the 
implementation of the law 

- A roadmap on the re-allocation of institutional responsibilities 
resulting from the new law.  Such a roadmap should clarify the 
process to be followed, the timetable, the new roles, interaction and 
complementarity of various institutions in terms of the ESF 
implementation, the measures required for sustaining their capacity 
(in human and financial resources) to accomplish their role, etc. 
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 the Greek authorities are invited to deliver the above two 
documents to the CS by the end of December 2010. 

 

3. OP implementation – Commission comments on the 2009 Annual 
Implementation Report (AIR) 

The MA provided an overview of the progress of the OP implementation. It 
appears that the expenditure to be declared by the beneficiaries but not 
certified by the Certifying Authority until end 2010 is expected to amount to 
201 M€. However the certified expenditure to be submitted to the 
Commission until end 2010 (approx. 126M €) is projected to lag behind the 
target which had been set for this year (144M €). 

For 2011 the forecast presented by the MA (approx. 600 M€) goes far beyond 
the target set by the MoU (254 M€). 

The CS voiced their strong concern regarding the overall slow pace of 
implementation and in particular in two key priority axes: 

- Priority Axis 2 regarding vocational education and training (rate of 
contracting/tendering of operations at 10% with actual spending at 4%) 

-  Priority Axis 4 regarding tertiary education and research (where there are 
no approved projects yet). 

The CS acknowledged that the development and regular updating by the MA 
of the roadmap for acceleration of implementation has proven to be a helpful 
forecasting and monitoring tool but its potential use needs to be further 
exploited especially as regards the identification and reporting on 
appropriate targeted measures to address discrepancies between actual and 
forecasted implementation. 

The CS finally reiterated their expectation that their observations on the AIR 
are duly taken into consideration in the drafting of the AIR 2010.  

It was concluded that: 

 In line with the commitments made at the beginning of the year, the 
Greek authorities are invited to report – through the roadmap for 
accelerated implementation - in a systematic and timely manner on 
the causes of the delayed implementation and the suitable 
steps/measures taken to address them. This report will be 
monitored regularly (every two months) in the context of dedicated 
of technical meetings with the CS.   

 Given the low level   of implementation, the CS request that a 

thorough assessment of the implementation capacity of each 
priority axis should be made in view of the mid-term review. 

 The CS will not be in a position to accept the next AIR if all the 
elements of information, as outlined in their observations on the 
2009 Report, are not properly introduced or adjusted. 

 The CS recalled the commitment of the Greek authorities to 
undertake a systematic impact assessment for every new policy 
proposal to be co-funded by ESF. This assessment should in priority 
aim at highlighting: 

 How the new proposal builds on previous related initiatives and  
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 How its sustainability will be secured after the end of the ESF 

support.   

 

4. Synergies and complementarity with projects of other operational 
programmes and in particular with projects co-funded by the ERDF – 

Coordination 

The MA presented (in a flowchart form) the state of play regarding the coordination 
procedures to be followed for the education related ERDF operations funded by the 
Regional OPs. It was stated that the Ministry of Education is currently carrying out 
a mapping of needs in infrastructure and equipment which will provide the basis 
for assessing the calls for proposals launched by the Regional OPs. 

With respect to the specific issue of the equipment for tertiary education, the 
Secretary Special Ms Orfanou highlighted that the procurement of this equipment 

through the Regional OPs will be crucial for the implementation of the next phase of 
research interventions (focusing on innovation) co-funded by the "Education and 
LLL" OP but does not affect the operations already launched through the THALIS 
and IRAKLITOS calls.     

It was concluded that: 

 The CS appreciate the presentation made by the Greek authorities. 
However, in order to reach definitive conclusions about the degree to 
which the complementarity and synergies between ERDF and ESF are 
ensured, the CS insist on receiving pertinent information in writing by 
the Greek authorities on the specifics of the coordination procedure 
of ERDF and ESF actions in education.  This coordination procedure 
should spell out clearly how the compatibility (in terms of content 

and timing) of the construction or equipment procurement projects 
in any of the five Regional OPs 2007-2013 with the relevant 
operations of the ESF OP (in particular those related to tertiary 
education and the field of research) is ensured.  It should equally 
include a detailed reference to those ESF operations whose smooth 
implementation is not dependent on the procurement of appropriate 
equipment through the Regional OPs (as stated during the ARM).   

 The CS proposed that the MA prepares an indicative list of proposed 
projects of educational infrastructure and procurement of equipment for 
the primary and secondary education, with a breakdown by OP and region 
as well as with a graded evaluation of their degree of maturity and 
priority. 

 

5.  Managing Authority annual programming for 2010 

The discussion of the issue was postponed to the next technical meeting as the MA 
had not provided a related draft proposal by the time of the Annual Review Meeting. 

 

6. Evaluation 

The MA informed the CS on the state of progress regarding the procurement 
of external consultancy to carry out a major on going evaluation study which 
is foreseen in the OP and could lead to recommendations for a possible 
review of the programme.  
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The CS underlined that the outcomes of this study should be available well 
before June 2011 so that the negotiations and any final decisions on the 
review of the programme can be wrapped up before the end of 2011.   

The Commission services welcomed the positive development regarding the 
recent agreement reached in the national ESF Evaluation Committee on the 
process for the dissemination and use by policy makers of the findings and 
recommendations resulting from evaluation studies. The CS expect to receive 
regular information on the actual application of this process, its timing and 
its impact on the implementation of the OPs. 

The CS further pointed out that the electronic register of all evaluation 
studies to be developed by EYSEKT should be conceived and implemented in 
close synergy with requested by the CS repository to collect and make 
systematically accessible the deliverables of ESF co-funded projects 
(including studies, new pedagogical tools, methodologies and approaches). 
The outcomes of such projects could provide an important input to the 
shaping by beneficiaries of appropriate selection criteria for new projects.  

It was concluded that: 

 The recommendations of the on-going evaluation study should be 
available before June 2011. 

 The Greek authorities will keep the CS informed on the further steps 
and timing for putting in practice the dissemination and actual use 
by policy makers of the findings and recommendations resulting 
from evaluation studies. 

 The MA will inform the CS on the follow-up of the Commission's 
proposal to set up a repository for collecting and making 
systematically accessible the deliverables of ESF co-funded projects 
(including studies, new pedagogical tools, methodologies and 
approaches).   

 

7. Action Plans for systemic interventions 

A revised Action Plan on Career guidance and counselling was received on 
18 November. The Greek authorities had the opportunity to make a short 
presentation of the key features of the revised version in response to the 
Commission's comments on the previous version of the Action Plan. Given 
the late arrival of the revised version, the CS will provide their observations 
on the revised Action Plan in writing. 

A preliminary draft version of an Action Plan concerning Curricula reform 
and training of teachers was received on 18 November and the draft Action 
Plan on the integration of ICT in Schools on 22 November. Due to their 
late sending the Commission will share its views in writing on the above 
draft Action Plans as well. 

It was concluded that: 

 The CS will send their comments on the received Action Plans in 
writing 

 The CS consider important that the timetable for the delivery of the 
remaining Action Plans is established at the next technical meeting. 
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8. Communication and Information 

A report providing updated information on the progress of implementation of 
the Communication Plan of the OP was delivered to the CS only on 22 
November and therefore the discussion on the issue had to be postponed to 
the next technical meeting.   
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