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Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία και τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση του
τυποποιημένου εγγράφου εξειδίκευσης (ΕΕΕΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση έχει η αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) η οποία εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος με τη σειρά
του εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ τη μεθοδολογία, τη
διαδικασία και το περιεχόμενο της.
Οι Επιτελικές Δομές μέσω των προτάσεών τους, συνεισφέρουν στην προσαρμογή του
περιεχομένου του ΕΕΕΠ που καταρτίζεται από τη ΔΑ, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των
τομέων/περιοχών ευθύνης του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές:

καλύπτουν τις προδιαγραφές της αρ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-03-2015 εγκυκλίου της
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων ΕΣΠΑ

συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του εγκεκριμένου
Επιχειρησιακού Προγράμματος – C(2014)10128/17-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής και όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την C(2017)8798/18-12-2017 Εκτελεστική
Απόφαση της Επιτροπής.

δεν επηρεάζουν τα βασικά στοιχεία του ΕΠ (π.χ. κατανομή πόρων σε θεματικούς
στόχους και κατηγορίες περιφερειών για τα ΤΕΠ, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, πλαίσιο
επίδοσης, δείκτες κλπ

Ενότητα Α : Μεθοδολογία
Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ», που προβλέπεται στο άρθρο 19 του
Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην
κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο
πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν, η επιλεγείσα στρατηγική,
οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες καθώς και οι στόχοι και οι προτεραιότητες που
διατυπώθηκαν στο εγκεκριμένο Ε.Π. αλλά αναδείχθηκαν και μετά την έγκρισή του.
Προς τούτο, η Διαχειριστική Αρχή ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, κατόπιν συνεργασίας της με τους
αρμόδιους φορείς, προέβη στην κατάρτιση του εγγράφου εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει αφενός εμπροσθοβαρείς δράσεις,
αφετέρου δράσεις οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας για υλοποίηση και οι
οποίες προτάθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα συνιστούν την αρμόδια Επιτελική Δομή
στον εν λόγω τομέα πολιτικής κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς
εταίρους, άλλες ανάλογες δομές των υπόλοιπων Υπουργείων (σύμφωνα με τον σχετικό
πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για τον σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020)
καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
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Επίσης, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα τμηματοποιημένα έργα (phasing) που ένα τμήμα τους
χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί
από το ΕΠ την περίοδο 2014 - 2020.

Επισημαίνεται ότι για την εξειδίκευση του συνόλου των προτεινόμενων δράσεων έχουν
προηγηθεί οι εξής ενέργειες:


έχει προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης του Ε.Π.


έχει διαμορφωθεί ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που πρέπει να προηγηθούν

έχουν προσδιοριστεί οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, λαμβάνοντας υπόψη και
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί
για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.

έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν.
4314/2014 για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες.
Ειδικότερα, για τις εμπροσθοβαρείς δράσεις, με δεδομένη την ανάγκη αδιάλειπτης
υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας και στήριξης των ανέργων καθώς και των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την έγκριση των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ τον Φεβρουάριο
του 2014, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (partnership agreement) 20142020, υπήρξε αρχική συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, καθώς παρουσίαζαν υψηλό βαθμό ωριμότητας και είχαν
μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία και τεχνικές συναντήσεις
με την Ε.Ε, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ΕΥΘΥ,
προκειμένου να προσδιοριστεί ο κατάλογος των εμπροσθοβαρών δράσεων και να
διαμορφωθεί το πλαίσιο ‘διαχείρισης’ τους.

Συνέπεια αυτών, το καλοκαίρι του 2014

εκδόθηκαν από την ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ οι ακόλουθες προσκλήσεις για την υλοποίηση
εμπροσθοβαρών δράσεων:

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.19475/οικ.6.2930/26-6-2014 προς το Υπουργείο
Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
αναφορικά με τη δράση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 20142015, συνολικού π/υ 160.000.000 €, εκ των οποίων τα 35.000.000 € προέρχονται από το
εθνικό ΠΔΕ.

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.19759/οικ.6.2964/30-6-2014 προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη
δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», π/υ 180.000.000 €.
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Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.19760/οικ.6.2965/30-6-2014 προς τον ΟΑΕΔ για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη
δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», π/υ 112.000.000 €

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.20060/οικ.6.3021/2-7-2014 προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη
δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015», π/υ 200.000.000 €.

Τον Οκτώβριο 2014, ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 4.29190/οικ.4.1856/15-10-2014
εμπροσθοβαρής πρόσκληση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΚΕΚΟ για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη
δράση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.)», π/υ
19.500.000 €.
Έως το τέλη του 2014 η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ εξέδωσε επίσης τις ακόλουθες προσκλήσεις για την
υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων:

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.32038/οικ.6.5512/20-11-2014 προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», π/υ 30.500.000 €

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4.32039/οικ.6.5513/20-11-2014 προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη
δράση «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», π/υ 40.000.000 €.
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Ενότητα Β : Διαδικασία
Για την εξειδίκευση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» 2014-2020, η Διαχειριστική Αρχή, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:
(α) Άντλησε τα απαιτούμενα στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα (δείκτες,
αυτοδεσμεύσεις, θεματικές αιρεσιμότητες κλπ).
(β) Συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις Επιτελικές Δομές των
αρμόδιων Υπουργείων. Ειδικότερα, με τα αριθμ. πρωτ. 5.9860/οικ.6.1411 /09.04.2015,
6353/24-04-2015 και 7039/06-05-2015 έγγραφα του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του των Υπουργείων να υποβάλουν
τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
& Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έως τις 30/04/2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
προτεινόμενες δράσεις, θα πρέπει να εξυπηρετούν συγκεκριμένες επενδυτικές
προτεραιότητες και ειδικούς στόχους του εγκεκριμένου Ε.Π. Προς τον σκοπό αυτό και
για την διευκόλυνση τους, επισυνάφθηκε εκτός του τυποποιημένου Εγγράφου
υποβολής πρότασης και συνοπτικός οδηγός του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Δεδομένης της μη έγκαιρης ανταπόκρισης του συνόλου των φορέων στην παραπάνω
ημερομηνία εστάλη εκ νέου στις 18/05/2015, η με αριθμ. πρωτ. 5.13024/οικ.6.1859
επιστολή, η οποία έθετε ως ανελαστική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την
26/05/2015.
(γ) Η Διαχειριστική Αρχή, μετά την εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων και αφού έλαβε
υπόψη την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π., προέβη στη
διαμόρφωση του τελικού σχεδίου εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, το οποίο
εισηγήθηκε στον Ειδικό Γραμματέα.
Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας αποδεκτών των επιστολών:


Αναπληρώτρια Υπουργό Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
κα. Κουντουρά Ελ.



Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γραφείο Υπουργού



Υπουργό Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Μπαλτά Αρ.



Αναπληρωτή Υπουργό Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.
Ξυδάκη Ν.



Αναπληρωτή Υπουργό Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.
Κουράκη Α.



Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γραφείο
Υπουργού



Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενικό
Γραμματέα κ. Πουλάκη Κων.



Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενικό
Γραμματέα κ. Χασάπη Δ.
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Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενικό Γραμματέα κ. Μαλούτα Θ.



Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενικό Γραμματέα κ. Σπαθή Γ.



Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Γενικό
Γραμματέα κ. Μελά Δ.



Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματέα κα Χαλικιά Δ.



Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Γενική Γραμματέα κα Κούβελα Φ.



Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικό
Γραμματέα κ. Κοκκινάκη Σπ.



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
(Τομέα Ναυτιλίας)



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(Τομέα Τουρισμού)



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Τομέα Εκπαίδευση)



Επιτελική Δομή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τομέα
Πολιτισμού)



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων



Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κα Καραμεσίνη



Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Πρόεδρο κ. Παναγόπουλο Ιωαν.



Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Διευθυντή
κ. Παπαδόγαμβρο



Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), Πρόεδρο κ. Καββαθά Γ.



Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριακού Ιωαν.



Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Πρόεδρο κ.
Κορκίδη Β.



Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Πρόεδρο κ. Ανδρεάδη Α.



Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), Γενικό
Διευθυντή κ. Κικίλια Ηλ.



Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Πρόεδρο κ. Βαρδακαστάνη
Ιωάν.



Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Πρόεδρο κ. Φέσσα Θ.



Ομοσπονδία Εθελοντικών
Γιαννακοπούλου Κ.,

Μη

Κυβερνητικών

Οργανώσεων,

Πρόεδρος

κα.
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Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ
Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Συστημικές παρεμβάσεις των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Θ.Σ. 8

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)
% Κοινοτικής συμμετοχής

T.08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας
εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από
τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων
αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της
ισότητας των φύλων.
40.671.102,00€
80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Ειδικοί στόχοι

Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων
των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας,
μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη
διακρατική
κινητικότητα
των
εργαζομένων
με
προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα
ενδιαφερομένων
θεματικές T.08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας
εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν
από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων
αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της
ισότητας των φύλων.
Ειδικός στόχος i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής
προστασίας.
Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων
συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που
βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος

T4812: Αριθμός νέων ή αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία
Τ4813: Αριθμός έργων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση
της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Πίνακας 1.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Ε.Π.

ID

8.7

Τ4853

8.7

Τ4853

8.7

Τ4853

8.7

CO20

8.7

CO20

8.7

CO20

ΔΕΊΚΤΗΣ

Συστημικές
παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
Συστημικές
παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
Συστημικές
παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
αριθμός έργων
πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους
ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις
αριθμός έργων
πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους
ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις
αριθμός έργων
πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους
ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Μετάβαση

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Μετάβαση

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7

ΟΧΙ
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14

ΔΕΊΚΤΗΣ
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Δράση (1,4,5).8.7.1.01: Ολοκλήρωση
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Συστήματος

Διάγνωσης των

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας
εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από
τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς
εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων
αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της
ισότητας των φύλων.
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγραφή δράσης
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ως μόνιμο μηχανισμό με τον οποίο θα
καθίσταται δυνατή η διάγνωση/ πρόγνωση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που ζητάει η
αγορά

εργασίας

ώστε

να

επιτύχει

τη

βελτίωση

της

στόχευσης

και

της

αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης/
κατάρτισης και σα συνέπεια την ενίσχυση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας.
Το Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας της Ελλάδας αναπτύσσεται
από το Υπουργείο Εργασίας με την σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
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Για την ανάπτυξη του μηχανισμού προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:
1. Δημιουργία δικτύου των φορέων που εμπλέκονται με τα παραγόμενα προϊόντα του
Συστήματος Διάγνωσης και των φορέων που παρέχουν πληροφόρηση στο Σύστημα.
Στο δίκτυο θα μετέχουν Υπουργεία, κοινωνικοί εταίροι, περιφέρειες, φορείς που
συλλέγουν δεδομένα (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ), ο ΟΑΕΔ, ερευνητικοί φορείς κ.α. Θα
συντονίζεται και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας το οποίο θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες θεσμοθέτησής του.
2. Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση δεικτών και στόχο τον
προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της
απασχόλησης και της ανεργίας (πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ και από τον ΟΑΕΔ
σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ).
3. Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν το θέμα των
δεξιοτήτων από CEDEFOP, ΟΟΣΑ, ειδικό ερωτηματολόγιο (πραγματοποιούνται από
το ΕΙΕΑΔ).
4. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση
συμφωνημένης μεθοδολογίας (θα πραγματοποιείται από τους κοινωνικούς
εταίρους με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ).
5. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες στη βάση συμφωνημένης
μεθοδολογίας (θα πραγματοποιείται από τις περιφέρειες με τη συνεργασία του
Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ).
6. Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο (θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΕΑΔ/συνεργάτες).
7. Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών, περιλαμβάνει:


Συνολική

μεθοδολογία

Συστήματος

Διάγνωσης

Αναγκών.

(Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ).


Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες (πραγματοποιείται
από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες).



Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους
(πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους).

8. Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών – Πλατφόρμα πληροφόρησης: Η
συγκέντρωση των εισροών και των εκροών του Συστήματος Διάγνωσης σε μια
κεντρική βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα λειτουργίας του
προδιαγραφόμενου συστήματος και τη διάχυση της πληροφόρησης. (Υλοποιείται
από το ΕΙΕΑΔ).
Επισημαίνεται ότι, η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το στρατηγικό σχεδιασμό των
πολιτικών απασχόλησης, της καταπολέμησης της ανεργίας, των πολιτικών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της μαθητείας, της
16
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εκπαίδευσης και εν γένει της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με
τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.
Επιπλέον, η συγκέντρωση των εισροών και των εκροών του Συστήματος Διάγνωσης
σε μια κεντρική βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα λειτουργίας
του προδιαγραφόμενου συστήματος και τη διάχυση της πληροφόρησης. Στη βάση
αυτή θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αξιοποιούνται για την
εξαγωγή συμπερασμάτων, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα αποτελέσματαπαραδοτέα του Συστήματος. Η ανάπτυξη της συνολικής αρχιτεκτονικής της βάσης
δεδομένων (εξειδίκευση λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, ηλεκτρονικά
πεδία, δείκτες κλπ) θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ.
Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγεται
πληροφόρηση από άτομα και επιχειρήσεις για τις αναντιστοιχίες στην αγορά
εργασίας. Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αξιοποιεί
υπάρχοντα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ) και θα επιτρέπει
διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες του ανάλογα με την ιδιότητά τους.
Είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση των αναγκών στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την
επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη επικοινωνία και ηλεκτρονική
ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας με άλλους
φορείς του δημοσίου και κοινωνικούς εταίρους προς όφελος τόσο της
αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων όσο και των πολιτών.
9. Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. (Η δράση
πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τους
κοινωνικούς εταίρους και επιστημονική επιτροπή).
10. Δράσεις αξιολόγησης

Δείκτες εκροής δράσης
T4853: Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.163.560,00

138.817,00

125.256,00

1.427.633,00

58.327,00

58.327,00

14.040,00

14.040,00

1.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.163.560,00

138.817,00

125.256,00

1.427.633,00

58.327,00

58.327,00

14.040,00

14.040,00

1.500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

930.848,00

111.053,60

100.204,80

1.142.106,40

29.163,50

29.163,50

7.020,00

7.020,00

1.178.289,90

Εθνική Συμμετοχή (δ)

232.712,00

27.763,40

25.051,20

285.526,60

29.163,50

29.163,50

7.020,00

7.020,00

321.710,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, προτεινόμενοι δικαιούχοι είναι το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και το Υπουργείο Εργασίας.
Επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης όπου θα
ορίζεται ο επισπεύδων φορέας υλοποίησης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση της πρόσκλησης έχουν προηγηθεί τα εξής:
1. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της αγοράς εργασίας - σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, το
οποίο είχε κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκέμβριος 2014). Το εν λόγω
σχέδιο δράσης ανασχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ και εστάλη στην Ε.Ε.
7/5/2015. Το σχέδιο αποτελεί το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη.
2. Ενέργειες για τη συλλογή των δεδομένων που θα αναλυθούν στην πρώτη φάση
καθώς και οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες για την υπογραφή
προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου, του ΟΑΕΔ, του ΕΚΚΕ και του
CEDEFOP στην παραγωγή των εκροών του Συστήματος.
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Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
Θα συνεκτιμηθεί σε
σχέση με την
υλοποίηση της
συστημικής
παρέμβασης στο
ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013
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Δράση (1,4,5) 8.7.1.02:
Επιχειρηματικότητα
Χαρακτηρισμός δράσης

Κοινωνική

Οικονομία

και

Κοινωνική

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο των Πράξεων:

Δέσμη Δράσεων 1: Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην
τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση
Αφορά στη δρομολόγηση των απαραίτητων πρωτοβουλιών και ενεργειών για την ένταξη
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: α) στις πιλοτικές θεματικού χαρακτήρα
δράσεις που αναλαμβάνονται από τις σχολικές Μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β) στον κορμό του εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού που
διδάσκεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) στο Πρόγραμμα Σπουδών
Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών ενοτήτων του
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
προς επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ε)
στα πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ προς αξιοποίησή τους από τα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Περιλαμβάνει:

Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων για χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και
20
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Σχολικούς Συμβούλους/Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Συμβούλων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Σχολικών Συμβούλων

Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων για χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς των
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

Υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα ανάπτυξης ΚΑΛΟ.

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού πακέτου σε θέματα ΚΑΛΟ - Διαμόρφωση κριτηρίων και
διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτών –Πιστοποίηση Εκπαιδευτών –Δημιουργία
Μητρώου πιστοποιημένων Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση/ενίσχυση δεξιοτήτων στελεχών Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ

Εκπαίδευση/ενίσχυση δεξιοτήτων στελεχών κεντρικής και δημόσιας διοίκησης

Ενσωμάτωση εκπαιδευτικής ενότητας «Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία» στο
πλαίσιο Δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης
Μεθοδολογία υλοποίησης

Πραγματοποίηση συναντήσεων – Διαμόρφωση πλαισίου και οροσήμων
συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΔΔΑ).

Συγκέντρωση,
αξιολόγηση,
επικαιροποίηση/προσαρμογή
υπάρχοντος
εκπαιδευτικού υλικού (προϊόντα Equal, παραδοτέα Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης
της Κοινωνικής Οικονομίας, παραδοτέα Βρετανικού Συμβουλίου, σχετικά προϊόντα άλλων
φορέων, π.χ. Δήμου Αθηναίων, προγραμματική περίοδος 2007-2013).

Επεξεργασία και οριστικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού – Πιστοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού, όπου απαιτείται

Διαμόρφωση κριτηρίων πιστοποίησης Εκπαιδευτών

Δημοσίευση πρόσκλησης εκπαιδευτών.

Δημιουργία Μητρώου/Μητρώων εκπαιδευτών για την ΚΑΛΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Πιστοποίηση και ένταξη σε μητρώο πιστοποιημένων Εκπαιδευτών και Συμβούλων
ΚΑΛΟ (ongoing)

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Σχολικών Συμβούλων

Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή
των Α.Ε.Ι. ή/ και Τ.Ε.Ι. που θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν η Δράση Υποστήριξης της
δημιουργίας προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και η υποστήριξη της δημιουργίας
προγραμμάτων Υποτροφιών

Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Υλοποίηση κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Δημιουργία Μητρώου Συμβούλων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Χρόνος υλοποίησης- ολοκλήρωσης: 2017-2023


Δέσμη Δράσεων 2: Αξιοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς

Αφορά σε ένα πλέγμα δράσεων που ως στόχο έχουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
φορέων ΚΑΛΟ στην «αγορά» των Δημοσίων Συμβάσεων μέσω κυρίως της λειτουργίας
ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής Δομής φορέων ΚΑΛΟ/αναθετουσών αρχών όσον αφορά τις
διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς και την εξειδίκευση και
εφαρμογή ενός «Ολοκληρωμένου Σχεδίου ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων
κοινωνικής αναφοράς».
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Περιλαμβάνει:

Δημιουργία συμβουλευτικής δομής υποστήριξης φορέων ΚΑΛΟ και αναθετουσών
αρχών, όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις
κοινωνικής αναφοράς
Μεθοδολογία υλοποίησης

Συνεργασία με ΕΑΑΔΗΣΥ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Αξιοποίηση καλών διακρατικών πρακτικών, π.χ. ομόλογη δομή Βελγίου

Συνεργασία με το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ για την εκπαίδευση των στελεχών υποψηφίων
αναθετουσών αρχών

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καθοδήγηση /υποστήριξη
υποψηφίων Αναδόχων και Αναθετουσών Αρχών

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από την Γενική Γραμματεία
Εμπορίου για την παρακολούθησης της υλοποίησης της εθνικής Στρατηγικής για τις
δημόσιες συμβάσεις - Πραγματοποίηση συναντήσεων.

Συγκέντρωση και επεξεργασία προτάσεων από την πρώην ΕΥΚΕΚΟ και τον Κεντρικό
Μηχανισμό Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας (προγραμματική περίοδος 2007-2013).

Επισκόπηση/αξιοποίηση διεθνούς βιβλιογραφίας και προτάσεων.

Νομική και Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους φορείς (δημόσιους ή
ιδιωτικούς), για την διαμόρφωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και
εφαρμογής των Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, σε εναρμόνιση με το
κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

Ανάθεση εξειδικευμένης μελέτης σε εμπειρογνώμονες.

Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου σχεδίου ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων
συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Παρακολούθηση Ολοκληρωμένου σχεδίου
Χρόνος υλοποίησης-ολοκλήρωσης: 2017-2023

Δέσμη Δράσεων 3: Σύστημα Χορήγησης Κινήτρων για τη δημιουργία και
λειτουργία φορέων ΚΑΛΟ
Αφορά στο α) σχεδιασμό του Ταμείου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των
δράσεων για τη δημιουργία και λειτουργία φορέων ΚΑΛΟ που αυτό θα περιλαμβάνει,
καθώς και για το σχεδιασμό εργαλείων υποβοήθησης του έργου των Φορέων Υποστήριξης,
β)
στην
εκπόνηση
Μεθοδολογίας
για
τη
μετάπτωση
εγκαταλειμμένων/πτωχευμένων/αφερέγγυων επιχειρήσεων σε Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και γ) στην εξειδίκευση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ δημοσίουφορέων ΚΑΛΟ.
Μεθοδολογία υλοποίησης δράσεων που αφορούν στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

Πραγματοποίηση συναντήσεων –Συγκρότηση ομάδων εργασίας- Διαμόρφωση
πλαισίου και οροσήμων συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς (ΕΤΕΑΝ, Υπουργείο
Ανάπτυξης, ΕΥΚΕ)

Συγκέντρωση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση / προσαρμογή καλών διακρατικών
πρακτικών (π.χ. παράδειγμα Λιθουανίας)

Συγκέντρωση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση / προσαρμογή υπάρχοντος υλικού (π.χ.
παραδοτέα Βρετανικού Συμβουλίου).

Εκπόνηση κανονιστικού –διοικητικού πλαισίου για τη δημιουργία υπό- Ταμείου,
αρχικά και σε επόμενη φάση του Ταμείου ως Ν.Π.Ι.Δ.
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Εκπόνηση επιχειρησιακού πλαισίου ( εκπόνηση Business Plan, εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας και οργανογράμματος) Ταμείου

Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων, συμβατικών και καινοτόμων δανειακών
προϊόντων που θα παρέχονται από το Ταμείο

Υλοποίηση εκπαίδευσης στελεχών Ταμείου
Υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και προβολής της λειτουργίας και των δράσεων του
Ταμείου
Μεθοδολογία υλοποίησης δράσεων που αφορούν στην Ενέργεια β

Πραγματοποίηση συναντήσεων – Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με το
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Εντοπισμός επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία
μετάπτωσης σε Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας, επεξεργασία προφίλ, ιστορικού και
στοιχείων.

Συγκέντρωση και επεξεργασία προτάσεων

Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας και προτάσεων.

Ανάθεση μελέτης σε εμπειρογνώμονες.

Διαμόρφωση τελικών προτάσεων
Μεθοδολογία υλοποίησης δράσεων που αφορούν στην Ενέργεια γ

Πραγματοποίηση συναντήσεων – Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με
συναρμόδια Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, κλπ).

Συγκέντρωση και επεξεργασία υπαρχουσών προτάσεων και επιμέρους σχετικών
διατάξεων

Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας και προτάσεων (π.χ. σχετική εμπειρία των
μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Κοινωνική Οικονομία-SEN).

Διαμόρφωση τελικής πρότασης εξειδίκευσης του νομοθετικού πλαισίου
Χρονοδιάγραμμα εκκίνησης - ολοκλήρωσης υλοποίησης δράσεων χρηματοδοτικής στήριξης
οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας: 2017-2023

Δέσμη Δράσεων 4: Εθνικό Επικοινωνιακό Σχέδιο προβολής ΚΑΛΟ
Αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας για την
προώθηση του θεσμού της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την ενίσχυση της
αναγνωρισιμότητας του έργου των φορέων της μέσα από την υλοποίηση ενός άρτια
αρθρωμένου εθνικού επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και τη δημιουργία συνεργειών με
αντίστοιχα γεωγραφικά εστιασμένα επικοινωνιακά σχέδια που θα υλοποιηθούν από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Περιλαμβάνει:
Σχεδιασμό του περιεχομένου της Εθνικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας από ειδικούς που
ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης

Έντυπο, ηλεκτρονικό και άλλο υλικό προβολής του θεσμού της ΚΑΛΟ και του έργου
των φορέων της

Εκδηλώσεις δημοσιότητας (Workshops, ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες,
συνέδρια, εκθέσεις, Road show κλπ)

Υποστήριξη της συμμετοχής φορέων ΚΑΛΟ σε κλαδικές/επαγγελματικές εκθέσεις
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Εθνική καμπάνια ενίσχυσης της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών Κοιν.Σ.Επ. και
άλλων φορέων ΚΑΛΟ από φορείς του Δημοσίου, Ο.ΤΑ., Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, και ιδιώτες τύπου
‘buy social’

Ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης Φορέων ΚΑΛΟ επί τη βάσει μέτρησης του
δημιουργούμενου κοινωνικού αντικτύπου / Θεσμοθέτηση Βραβείων Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας / Ημέρα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ετήσια Έκθεση (Expo) ΚΑΛΟ
Μεθοδολογία υλοποίησης

Ανάθεση του σχεδιασμού του ακριβούς περιεχομένου της Εθνικής Επικοινωνιακής
Καμπάνιας σε ειδικούς της επικοινωνίας

Υλοποίηση της Εθνικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Εθνικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας
Χρόνος υλοποίησης-ολοκλήρωσης: 2017-2023

Δέσμη Δράσεων 5: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΚΑΛΟ
Αφορά στη δημιουργία μόνιμου πλαισίου θεματικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών,
καλών πρακτικών, εξορθολογισμού και εκσφαλμάτωσης υλοποιούμενων πολιτικών και
επιχειρησιακών δράσεων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στη
χώρα και φορέων ΚΑΛΟ ως αντίστοιχου του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου για την
Κοινωνική Οικονομία, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ενεργά.
Μεθοδολογία υλοποίησης

Εκπόνηση Οδηγού λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΚΑΛΟ

Συνομολόγηση Σχεδίου Δράσης Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΚΑΛΟ (σε αντιστοιχία
με το Πρόγραμμα Δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας-SEN)

Συνεργασία με θεματικούς εμπειρογνώμονες

Υλοποίηση Δράσεων Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΚΑΛΟ
Χρόνος υλοποίησης-ολοκλήρωσης: 2017-2023


Δέσμη Δράσεων 6: Περιφερειακός Σχεδιασμός της ΚΑΛΟ

Αφορά στην εκπόνηση μελετών ανάδειξης σε κάθε περιφέρεια των δυνατοτήτων ανάπτυξης
πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ, που μπορούν να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά αναγκαίες,
όπως και οικονομικά βιώσιμες, ώστε να συμβάλουν στην περιφερειακή ανασυγκρότηση της
χώρας.
Περιλαμβάνει:

η πρόσκληση για την επιλογή σε κάθε Περιφέρεια επιστημονικών ομάδων ικανών
να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν τέτοια σχέδια.

η δημιουργία στο επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμβουλευτικής ολιγομελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία
να αποτελείται από άτομα με επιστημονικές γνώσεις και διαπιστωμένη εμπειρία σχετικά με
την περιφερειακή και τομεακή ανάπτυξη, η οποία θα ασχοληθεί με την πρόσκληση και την
επιλογή των περιφερειακών επιστημονικών ομάδων, και με την περιγραφή και αξιολόγηση
των παραδοτέων που θα αφορούν τα κατά περιφέρεια αναπτυξιακά σχέδια.
Χρόνος υλοποίησης-ολοκλήρωσης 2018-2020
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Στοχοθετούμενο Κοινό
Το στοχοθετούμενο κοινό για την ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας και Κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της Συστημικής Παρέμβασης είναι:
Οι άμεσα ωφελούμενοι-δυνητικά ωφελούμενοι
1. Φυσικά Πρόσωπα που προέρχονται από το γενικό πληθυσμό τα οποία μπορούν να
συμμετέχουν ως μέλη / εργαζόμενοι των φορέων ΚΑΛΟ ή ως εθελοντές.
2. Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού όπως αυτές προσδιορίζονται στο νέο νόμο.
3. Νομικά πρόσωπα – με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) που υπάγονται σε αυτούς- τα οποία
μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη σε φορείς ΚΑΛΟ
4. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) τα οποία με έγκριση του φορέα που τα
εποπτεύει μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στην Κοιν.Σ.Επ Ένταξης.
Οι πολλαπλασιαστές
- Δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
- Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Επιμελητήρια – Αντιπροσωπευτικοί
Φορείς Κοινωνικού Τομέα, ΜΚΟ, Συλλογικές Οργανώσεις ευάλωτων και ειδικών ομάδων
του πληθυσμού, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και Δημόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης.
- Εκπαιδευτική Κοινότητα: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές – σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καταρτιζόμενοι και
εκπαιδευτές σε δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ, κτλ.
- Διαμορφωτές κοινής γνώμης – ΜΜΕ
Το ευρύ κοινό
- Όλη η κοινωνία η οποία θα λειτουργήσει ως υποστηρικτής του θεσμού στηρίζοντας
εμπράκτως τη λειτουργία φορέων ΚΑΛΟ μέσω της αγοράς υπηρεσιών /προϊόντων.

Δείκτες εκροής δράσης
T4853: Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.551.415,00

185.089,00

167.008,00

1.903.512,00

77.769,00

77.769,00

18.719,00

18.719,00

2.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.551.415,00

185.089,00

167.008,00

1.903.512,00

77.769,00

77.769,00

18.719,00

18.719,00

2.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.241.132,00

148.071,20

133.606,40

1.522.809,60

38.884,50

38.884,50

9.359,50

9.359,50

1.571.053,60

310.283,00

37.017,80

33.401,60

380.702,40

38.884,50

38.884,50

9.359,50

9.359,50

428.946,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τομέα απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων
δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
01/07/2015 και η τροποποίηση
τους στην 2η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
26/10/2016
4ο τρίμηνο του 2017
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Δράση (1,4,5).8.7.1.03: Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού
Μοντέλου του ΟΑΕΔ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Α) Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ
Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμα «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» ξεκίνησε το
2012 για να αποτελέσει το κύριο μέσο διά του οποίου ο ΟΑΕΔ θα εξελιχθεί σε έναν
οργανισμό που, παρά τους περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, θα μπορεί να
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις αυξημένες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Μετά την
ολοκλήρωση και της φάσης β΄ του Προγράμματος, σχεδιάστηκε η φάση Γ΄ με το σχέδιο
υλοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει επτά στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες
που αποσκοπούν στο να αποκτήσει ο ΟΑΕΔ ευρύτερο και ενεργότερο ρόλο στην αγορά
εργασίας.
Ειδικότερα οι δράσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ROLL OUT ΚΠΑ2
Το πρόγραμμα προβλέπει την εντός του 2016 μετακύληση των νέων ρόλων και
οργανωτικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν πιλοτικά την προηγούμενη περίοδο στο Fast
Track ΚΠΑ2 Πατησίων, στα υπόλοιπα ΚΠΑ2, ανά κατηγορία και σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο δράσης.
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Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
(α) μετακινήσεις στελεχών από και προς τη Διοίκηση, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: δυο
ημέρες επί 40 ευρώ ημερήσια αποζημίωση, μέσο όρο διαμονής 85 ευρώ, αντίστοιχα 130
ευρώ για εισιτήρια και αναφέρονται σε ένα αριθμό που πλησιάζει τα 150 άτομα
(β) κτιριακές παρεμβάσεις μικρής εμβέλειας καθώς και προμήθεια ταμπελών, είτε
σήμανσης του εσωτερικού των ΚΠΑ2, είτε αντικατάσταση κάποιων κατεστραμμένων.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η κατάρτιση/επιμόρφωση του προσωπικού του Οργανισμού σχεδιάζεται να υλοποιηθεί
μέσω προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας ΕΚΔΔΑ-ΟΑΕΔ αλλά και μέσω εσωτερικών
καταρτίσεων που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ο ίδιος ο Οργανισμός με ίδια μέσα. Ήδη
έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας συνεργασία ΕΚΔΔΑΟΑΕΔ άμεσα η υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης τα οποία εξυπηρετούν
άμεσες ανάγκες του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμούσε από τη β΄ φάση η
κατάρτιση του προσωπικού του ΟΑΕΔ, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο τότε ανάδοχος
κρίθηκε έκπτωτος.
Ενδεικτικά, έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση των εξής προγραμμάτων επιμόρφωσης:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1. Διοικητικά Θέματα του Στρατηγικού Επανασχεδιασμού του ρόλου του ΟΑΕΔ
(Διευθυντές Διοίκησης και Περιφερειακοί Διευθυντές)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ
1. Εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων
2. Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση της αποδοτικότητας
3. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός έργων
4. Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας,
συγκρούσεων & κρίσεων

διαχείριση

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι σε εξέλιξη .
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
(α) μετακινήσεις του προσωπικού που θα καταρτιστεί/επιμορφωθεί
(β) catering,
(γ)ενοικίαση αιθουσών ξενοδοχείου και οπτικοακουστικών μέσων σε αυτές,
(δ)αμοιβή εισηγητών,
(ε)δημιουργία και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις
επικοινωνίας/ευαισθητοποίησης:
Α. Τρεις ενημερωτικές συναντήσεις σε Αττική ή/και Θεσσαλονίκη, οι οποίες στόχο έχουν να
ενημερώσουν τους εργαζόμενους σε όλες τις περιφέρειες των ΚΠΑ2, αναφορικά με το
οργανωτικό μοντέλο και το σχέδιο δράσης υλοποίησης του προγράμματος για το 2016. Η
πρώτη προγραμματίζεται για την αρχή, η δεύτερη στο μέσο του 2016 και η τρίτη στο τέλος
των εργασιών.
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Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
(α) μετακινήσεις του προσωπικού, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: δυο ημέρες επί 40
ευρώ ημερήσια αποζημίωση, μέσο όρο διαμονής 85 ευρώ και 130 ευρώ για εισιτήρια
μετακίνησης και αφορούν περί τα 150 στελέχη.
(β) έξοδα ενοικίασης αιθουσών ξενοδοχείου και catering.
Β. Έξι περιφερειακές ενημερωτικές συναντήσεις οι οποίες στόχο έχουν να ενημερώσουν
τους υπαλλήλους σε όλες τις περιφέρεις των ΚΠΑ2, αναφορικά με θέματα υλοποίησης του
προγράμματος για το 2016.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
(α) μετακινήσεις προσωπικού, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: 2 ημέρες επί 40 ευρώ
ημερήσια αποζημίωση, μέσο όρο διαμονής 85 ευρώ και 100 ευρώ για εισιτήρια
μετακίνησης και αφορούν περί τα 150 στελέχη.
(β) έξοδα ενοικίασης αιθουσών ξενοδοχείου και catering.
Γ. Παραγωγή εντύπων/φυλλαδίων/ οδηγών
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
50.000 φυλλάδια, δεκαεξασέλιδα, τα οποία θα περιγράφουν ελληνικά και αγγλικά τον νέο
οργανισμό, ο οποίος θα προκύψει από το πρόγραμμα.
1.000 Οδηγοί Εργασιακών Συμβούλων Αναζητούντων Εργασία
1.000 Οδηγοί Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών
50.000 τετράπτυχο Portal, Call Centre, νέα services Οργανισμού
ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έξι Διοικούσες
επιτροπές. Το Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράμματος εποπτεύεται από διεθνή ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην οποία συμμετέχουν εκτός τη Διοικήτρια, τους Αντιπροέδρους και
Διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς
και εκπρόσωποι των τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών δημόσιων φορέων/υπηρεσιών
απασχόλησης.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
(α) υπηρεσιών διερμηνείας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τη διαδικασία της
διερμηνείας και μετάφρασης, μαγνητοφώνηση.
(β) catering

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Το Πρόγραμμα “Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ” προβλέπει την
εντός του Φεβρουαρίου υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ και των τριών
Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία). Σύμφωνα με
το πλαίσιο αμοιβών εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δαπάνη αυτή, η οποία
επιμερίζεται στην α΄και β’ φάση, ανέρχεται στα 120.000 ευρώ.
Το Πρόγραμμα “Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ” έχει ξεκινήσει
με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας Cooperation Agreement (Συν.Νο1:
29

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

01_Cooperation Agreement) στις 22/11/2012. Συγκεκριμένα στη σελίδα 2 του σχετικού
συμφώνου αναφέρεται το εξής: «Germany, Sweden and the UK will make available the
programme advisors and the short term experts in accordance with the timetable in the
programme plan. Their costs will be covered, by the “Human Resource Development 20072013” Operational Programme». Στην πρώτη φάση του Προγράμματος η αμοιβή ανήλθε στα
16,666€ ανά φορέα. Η αμοιβή τους πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή των
παραδοτέων των ξένων εμπειρογνωμόνων από ΕΠΠΕ του Υποέργου 1: «Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ», της πράξης με τίτλο: «Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» που εγκρίθηκε με την
με αριθμό 59462/15-07-2013 Απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ και με τη σύμφωνη γνώμη του
ΔΣ.
Οι δαπάνες της παρούσας ενέργειας, οι οποίες επιμερίζονται στην α’ και β’ φάση του
Προγράμματος είναι:
(α) η αμοιβή για τη β’ φάση του Προγράμματος ανέρχεται στα 60.000,00€. €, ήτοι 20.000€
ανά φορέα, που θα αποδοθεί με την παραλαβή παραδοτέων των ξένων εμπειρογνώμων
από ΕΠΠΕ, η οποία έχει ορισθεί με την Απόφαση Διοικήτριας του Οργανισμού 858/16-112015.
(β) η αμοιβή για τη γ’ φάση του Προγράμματος ανέρχεται στα 60.000,00€. €, ήτοι 20.000€
ανά φορέα, που θα αποδοθεί με την παραλαβή παραδοτέων των ξένων εμπειρογνώμων
από ΕΠΠΕ, η οποία θα ορισθεί με Απόφαση Διοικήτριας του Οργανισμού.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα λάβουν χώρα συναντήσεις εργασίας καθώς και
συνεδριάσεις Διοικουσών Επιτροπών για τις εργασίες των οποίων θα απαιτηθούν
μετακινήσεις των διεθνών εμπειρογνωμόνων των τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών
δημόσιων φορέων/υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίοι θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία
τους στις εργασίες των Διευθύνσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
μετακινήσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: τουλάχιστον 12
επισκέψεις (εκ των οποίων 6 Διοικούσες Επιτροπές) με κόστος 18.000,00.
ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα λάβουν χώρα συναντήσεις εργασίας καθώς και
συνεδριάσεις Διοικουσών Επιτροπών για τις εργασίες των οποίων θα απαιτηθούν δαπάνες
διαμονής των διεθνών εμπειρογνωμόνων των τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών
δημόσιων φορέων/υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίοι θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία
τους στις εργασίες των Διευθύνσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
διαμονές διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: τουλάχιστον 12
επισκέψεις (εκ των οποίων 6 Διοικούσες Επιτροπές) με κόστος 4.000,00.
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος θα λάβουν χώρα συναντήσεις εργασίας
με τους διεθνείς εμπειρογνώμονες των τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών δημόσιων
φορέων/υπηρεσιών απασχόλησης. Η διερμηνεία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
αποβεί αποτελεσματική η εις βάθος εξέταση μερικών θεμάτων με την βοήθεια των
εμπειρογνωμόνων.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
υπηρεσίες διερμηνείας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τη διαδικασία της διερμηνείας
και μετάφρασης, μαγνητοφώνηση.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας,
συχνά θα ζητούνται κείμενα από τους εμπειρογνώμονες (με ποικίλη θεματολογία) κυρίως
από τη Γερμανική και τη Σουηδική και σπάνια από την αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση των
εγγράφων αυτών κρίνεται απαραίτητη για τις εργασίες του προγράμματος.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
υπηρεσίες μετάφρασης από Γερμανικά σε Ελληνικά, από Σουηδικά σε Ελληνικά και
σπανιότερα από Αγγλικά σε Ελληνικά
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος θα προγραμματιστούν τρεις αποστολές 48 ατόμων στις χώρες των τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών δημόσιων
φορέων/υπηρεσιών απασχόλησης, ήτοι στη Σουηδία, Γερμανία και Αγγλία. Η επί τόπου
επίσκεψη διάρκειας 2-3 ημερών ολιγάριθμων ομάδων στελεχών, προκειμένου να
μελετηθούν διάφορα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος που άπτονται του σχεδίου
υλοποίησης, αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και την παροχή νέων υπηρεσιών. Η
επισκέψεις αυτές και τα αποτελέσματα αυτών θα επιφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στην
υλοποίηση του Σχεδίου, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι:
μετακινήσεις 4-8 ατόμων στελεχών, διάρκειας 2-3 ημερών, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής
(α) έξοδα ταξιδίου
(β) έξοδα διαμονής
(γ) έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης
ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η συνδρομή έμπειρου τεχνικού συμβούλου κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι
κρίσιμης σημασίας για το αποτέλεσμα του ίδιου του προγράμματος. Η υποστήριξη των
στελεχών του Οργανισμού από έμπειρο τεχνικό σύμβουλο υφίστατο σε όλες τις φάσεις του
προγράμματος (α΄και β΄φάση).
Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας είναι
αμοιβή τεχνικού συμβούλου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
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Β) Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ- Δ Φάση
Περιγραφή δράσης
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προγράμματος

«Επαναπροσδιορισμός του

Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» απαιτούνται περαιτέρω δράσεις οι οποίες
αναφέρονται στο Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ’ Φάση», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Ιούνιο 2018 και υιοθετήθηκε κατά την συνεδρίαση της Διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής
(15/12/2016). Το Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ’ Φάση» αρθρώνεται γύρω από τους εξής πέντε
βασικούς άξονες:
1.

Εκπαίδευση προσωπικού

Στόχος η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του προσωπικού σύμφωνα με τις
ανάγκες του Προγράμματος και η δημιουργία εσωτερικού δικτύου εκπαιδευτών στον
Οργανισμό.
Αποτελεί άξονα του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου
του ΟΑΕΔ, Δ’ Φάση» και περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις (κυρίως
από το ΕΚΔΔΑ-ΙΝΕΠ) για θέματα τα οποία σχετίζονται με την υλοποίηση. Τα αντικείμενα
εκπαίδευσης είναι διαφορετικά από αυτά του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Γ’ Φάση», όπως διαφορετικές είναι και οι δράσεις
που υλοποιούνται σήμερα. Για παράδειγμα, ένα από τα αντικείμενα εκπαίδευσης αφορά
στους Εργασιακούς Συμβούλους ως προς την πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας
Profiling, ενώ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Γ’ Φάση» η εκπαίδευσή τους σχετίζεται με τον νέο
ρόλο του Εργασιακού Συμβούλου Εργοδοτών.
Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30/06/2018 και
συνολικά θα εκπαιδευτεί περίπου το ένα τρίτο των στελεχών του Οργανισμού.
2.

Σχεδιασμός οργανωτικής μονάδας διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου

δυναμικού
Στόχος ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού του Οργανισμού.
3.

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επίδοσης

Στόχος η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της επίδοσης προκειμένου να μετρηθεί η
αποτελεσματικότητα και η απόδοση του Οργανισμού.
Το 2017 όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού καλούνται να καθορίσουν, επιχειρησιακούς
στόχους και δείκτες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους έτσι ώστε να ξεκινήσει
επίσημα η στοχοθεσία έως το τέλος του έτους. Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τους
Γερμανούς εμπειρογνώμονες μελετάται η μεθοδολογία που ακολουθεί η Γερμανική ΔΥΑ
στην εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης του Οργανισμού. Παράλληλα,
προγραμματίζεται επίσκεψη στελεχών του ΟΑΕΔ στην Γαλλική ΔΥΑ με στόχο την ανταλλαγή
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απόψεων και την μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με το αντίστοιχο στρατηγικό σύστημα
διοίκησης της Γαλλικής ΔΥΑ. Στόχος είναι στο τέλος του Προγράμματος ο ΟΑΕΔ να
υιοθετήσει το δικό του σύστημα διοίκησης και μέτρησης της επίδοσης του Οργανισμού.
4.

Απλοποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση

Στόχος η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους χρήστες του Οργανισμού
Οι επιλεγμένες κομβικές διαδικασίες αναλύονται στις συστατικές τους υποδιαδικασίες και
μελετάται η δυνατότητα απλοποίησης τους, και στη συνέχεια θα εισαχθούν στο νέο
λογισμικό ανάπτυξης και παρακολούθησης διαδικασιών (activity), από στελέχη του
Οργανισμού τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατά την υλοποίηση του Προγράμματος
«Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Γ’ Φάση».
5.

Εφαρμογή επικοινωνιακού πλάνου

Στόχος η ενημέρωση των στελεχών όλων των επιπέδων του Οργανισμού αλλά και του
εξωτερικού περιβάλλοντος του Οργανισμού αναφορικά με τις αλλαγές ως προς το νέο
μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού.
Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού
Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ’ Φάση» υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση η οποία απευθύνεται
στο εσωτερικό κοινό που είναι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό και οι οποίοι όλοι πρέπει να
ενημερωθούν αναφορικά με τις νέες διοικητικές πρακτικές, μεθοδολογίες, εργαλεία που
αναπτύσσονται στην παρούσα φάση. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί η δημιουργία μιας
αποτελεσματικής δομής (γραφείο τύπου) ενημέρωσης και ευθυγράμμισης των αποφάσεων
και των πρωτοβουλιών της διοίκησης σε όλον τον Οργανισμό. Ταυτόχρονα η
συστηματοποίηση της προσέγγισης του εξωτερικού κοινού του οργανισμού, αποτελεί έργο
της παρούσας φάσης του Προγράμματος.
Η υλοποίηση του Προγράμματος είναι αναγκαία λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που
έχουν δρομολογηθεί, με σημαντικά οφέλη για τον Οργανισμό και αποτελεί μνημονιακή
υποχρέωση, όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 4 της Παραγράφου Γ του ν.4336/14-08-2015:
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης,

Δείκτες δράσης
T4853: Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
Τ4812: Αριθμός νέων ή αναβαθμισμένων συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1

ΑΠ: 4

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

1.200.810

143.260

129.266

1.473.336,00

60.194

60.194,00

14.489

14.489,00

1.548.019,00

1.200.810,00

143.260,00

129.266,00

1.473.336,00

60.194,00

60.194,00

14.489,00

14.489,00

1.548.019,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

960.648,00

114.608,00

103.412,80

1.178.668,80

30.097,00

30.097,00

7.244,50

7.244,50

1.216.010,30

Εθνική Συμμετοχή (δ)

240.162,00

28.652,00

25.853,20

294.667,20

30.097,00

30.097,00

7.244,50

7.244,50

332.008,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση
νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1ο εξάμηνο 2016
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Δράση (1,4,5)1.8.7.1.04: Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και κοινωνικής συνοχής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές
πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου επιτελικού συστήματος συντονισμού,
παρακολούθηση και αξιολόγησης των δράσεων κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής (ΕΣΚΕ), καθώς και
τεκμηριωμένης παρέμβασης για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
α) τη λειτουργία ενός κεντρικού οργάνου που θα συντονίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές
κοινωνικής προστασίας, θα θέτει τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τις εκάστοτε
πραγματικές ανάγκες και θα αποτιμά τα αποτελέσματά τους και τη συμβολή τους στην
κοινωνική συνοχή, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
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β) την ενίσχυση της «ενεργητικής» διάστασης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, το
οποίο υιοθετεί η ΕΣΚΕ, με τη συστηµατική συλλογή, τήρηση και ανάλυση δεδοµένων, ώστε
να καθίσταται δυνατή η τεκμηριωμένη διαφοροποίηση και εξειδίκευση των πολιτικών και
δράσεων, µε γνώµονα τα σωρευτικά αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πληθυσμών
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο Εθνικός Μηχανισμός θα διαρθρώνεται σε κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
Ανώτατο κεντρικό όργανο θα είναι το ΚΥΣΚΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής
Πολιτικής), όπου θα μετέχουν οι Υπουργοί των συναρμόδιων για πολιτικές κοινωνικής
ένταξης και συνοχής Υπουργείων, με σημεία επαφής σε όλα τα Υπουργεία. Σε περιφερειακό
επίπεδο θα στηρίζεται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 13 Περιφερειών, που έχουν την αρμοδιότητα για
πολιτικές στήριξης των ευάλωτων ομάδων και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
όπως ο αποκλεισμός και οι διακρίσεις, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στα
Περιφερειακά Παρατηρητήρια που θα ιδρυθούν, ένα ανά Περιφέρεια,
για την
παρακολούθηση, στατιστική ανάλυση και εκτίμηση δεικτών των πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και προστασίας.
Σε τοπικό επίπεδο μέρος του Μηχανισμού θα αποτελούν οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
α΄ βαθμού και τα Κέντρα Κοινότητας που θα ιδρυθούν σχεδόν στο σύνολο των Δήμων για
την υποδοχή, καταγραφή και διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα
κοινωνικής προστασίας και μέριμνας.
Ο ΕΜ θα περιλαμβάνει τρία μητρώα:
Μητρώο ωφελουμένων από παροχές και δράσεις
Μητρώο φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
Μητρώο προγραμμάτων
Για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ΕΜ θα σχεδιαστεί και λειτουργήσει Ενιαίο
Πληροφοριακό Σύστημα που θα συνδεθεί με όλες τις υφιστάμενες ψηφιακές δομές φορέων
και προγραμμάτων, καθώς και με τα Κέντρα Κοινότητας που θα αποτελούν αισθητήρες του
ηλεκτρονικού αυτού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης
θα εφαρμοστεί σύστημα δεικτών.
Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση του κεντρικού πυρήνα του ΕΜ, αυτή θα στηριχθεί κατά το
μεγαλύτερο μέρος στο προσωπικό του ΥΠΕΚΑΑ, των συναρμόδιων υπουργείων και των
εποπτευόμενων φορέων, ενώ για την πρώτη περίοδο, θα απαιτηθεί και η απασχόληση
μικρού αριθμού εξωτερικών συνεργατών. Επίσης, για τις ανάγκες του κοινωνικού διαλόγου
και του κοινωνικού ελέγχου θα επιδιωχθεί η εκπροσώπηση του ευρύτερου δυνατού
φάσματος κοινωνικών οργανώσεων και φορέων.
Τον ΕΜ θα διέπουν οι αρχές της καλής διακυβέρνησης, ενώ η μεθοδολογία ανάπτυξής του
θα αντλεί από τη διεθνή εµπειρία, τόσο σε επίπεδο αποτύπωσης κοινωνικών φαινομένων,
όσο και σε εκείνο των βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, προς στήριξη του ΕΜ, θα
υλοποιούνται έρευνες και μεταφορά τεχνογνωσίας,
μέσω συνεργασιών με την
επιστημονική κοινότητα και τα μέλη του μητρώου ερευνητών που θα δημιουργηθεί.
Επιγραμματικά, οι δράσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΜ, συνοψίζονται ως εξής:
α. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου και θεσμικών οργάνων του Ε.Μ.
β. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου και θεσμικών οργάνων του Ε.Μ. - Συγκρότηση
γεωπληροφοριακού συστήματος
γ. Στελέχωση του ΕΜ.
δ. Εκπαίδευση των στελεχών του ΕΜ και των εμπλεκόμενων φορέων.
ε. Κωδικοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και σχεδιασμός του νέου νόμου πλαίσιο για το Εθνικό Ενιαίο Σύστημα
στ. Ενημέρωση κι Ευαισθητοποίηση των πολιτών
ζ. Έρευνες / Μεταφορά Τεχνογνωσίας / Σύσταση Μητρώου
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Ερευνητών.
η. Σύστημα και δράσεις Αξιολόγησης.
θ. Εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δείκτες εκροής δράσης
Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

3.086.386,00

368.216,00

332.245,00

3.786.847,00

154.713,00

154.713,00

37.240,00

37.240,00

3.978.800,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.086.386,00

368.216,00

332.245,00

3.786.847,00

154.713,00

154.713,00

37.240,00

37.240,00

3.978.800,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.469.108,80

294.572,80

265.796,00

3.029.477,60

77.356,50

77.356,50

18.620,00

18.620,00

3.125.454,10

617.277,20

73.643,20

66.449,00

757.369,40

77.356,50

77.356,50

18.620,00

18.620,00

853.345,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τομέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Θα συνεκτιμηθεί σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης από την ΕΕ του Σχεδίου Δράσης που
έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας.
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο
ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
Θα συνεκτιμηθεί σε σχέση με
τη διαδικασία έγκρισης από
την ΕΕ του Σχεδίου Δράσης
που έχει υποβληθεί από το
Υπουργείο Εργασίας.
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Δράση (1,4,5)1.8.7.1.05: Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης
εργασίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές
πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς δηλωμένης εργασίας σε συνδυασμό με τη
βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας αποτελούν προϋποθέσεις για την
προστασία των εργαζομένων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νόμιμων εταιρειών
και την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Τα
προαναφερόμενα είναι ζητήματα κομβικής σημασίας για την επίτευξη ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς και τη δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της Συστημικής Παρέμβασης 3: «Μηχανισμός
Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» του ΕΠ Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αφορά στην επιχειρησιακή
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αναβάθμιση των φορέων και των μηχανισμών μέσω των οποίων σχεδιάζονται και
υλοποιούνται πολιτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς δηλωμένης
εργασίας και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.4336/2015.
Ιστορικό
Στις 6 Ιουλίου 2016, εγκρίθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους
η Διαγνωστική Έκθεση για την Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα. Η επικυρωμένη Έκθεση
παρέχει μία δέσμη συστάσεων επί πολιτικών που θα οδηγήσουν σε μία ισορροπημένη
προσέγγιση που να συνδυάζει κίνητρα με μέτρα συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη
Σύσταση αρ. 204 της ΔΟΕ «περί μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία».
Επιπλέον, στις 19 Ιουλίου 2016, οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)
υπέγραψαν μία κοινή δήλωση – διακήρυξη, η οποία αφορά σε ζητήματα της αγοράς
εργασίας, μεταξύ των οποίων η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Οδικός χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
Μετά το σημαντικό βήμα της επίτευξης τριμερούς συμφωνίας, εκπονήθηκε/σχεδιάστηκε
μέσα από τον τριμερή διάλογο ο οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας

στην

Ελλάδα,

ο

οποίος

εμπεριέχει

ένα

ισορροπημένο

πλαίσιο

ρυθμιστικό/κανονιστικό και πολιτικής για αποτρεπτικά/προληπτικά και κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η μετάβαση στην επίσημη οικονομία και να
αντιμετωπισθεί η αδήλωτη εργασία.
Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει μια δέσμη 25 συστάσεων επί πολιτικών με βάση τη
Διαγνωστική Έκθεση. Ο στόχος είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις
προς την επιθυμητή εφαρμογή μιας ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης
που να αντιμετωπίζει την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα μέσα από μία αλληλουχία
συσχετιζόμενων μεταξύ τους δράσεων, συμπεριλαμβάνοντας πτυχές πρόβλεψης και
δημιουργία γνώσης μέσα από τη διαδικασία εφαρμογής.
Ο οδικός χάρτης επισήμανε δύο βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του. Το
πρώτο κρίσιμο στοιχείο είναι η ανάγκη να καθοριστεί και να συσταθεί ο φορέας τριμερούς
διαλόγου, σε μόνιμη βάση, και η σύνταξη/διατύπωση επί κατάλληλων νομοθετικών
διατάξεων, της ευθύνης της πολιτικής ως προς τον σχεδιασμό, την επισκόπηση και την
αξιολόγηση της ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο σχετίζεται με την ανάγκη
για τεχνική διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους/αρμόδιους φορείς (το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο
Οικονομικών/ΓΔΔΕ και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Πέρα από την τεχνική
διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, οι χρήστες αυτών των βάσεων δεδομένων θα
πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να συντονίζονται μεταξύ τους για την
παραγωγική χρήση των βάσεων δεδομένων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της
ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης.
Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
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Με βάση τον οδικό χάρτη, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης έχει εκπονήσει ένα συνεκτικό σχέδιο είκοσι πέντε (25) δράσεων για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, το οποίο έχει ορίζοντα εφαρμογής τριάντα έξι (36)
μηνών. Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις
Διαλειτουργικότητα δεδομένων
Δράσεις και μέτρα πολιτικής
Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Συμπληρωματικές δράσεις

Στόχος είναι ο σχεδιασμός να οδηγήσει στην εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων με
θεσμικά μέτρα και πρωτοβουλίες πολιτικής, αποτρεπτικά μέτρα και κίνητρα (από την
πλευρά είτε της προσφοράς είτε της ζήτησης), καθώς και εκστρατείες πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης, ώστε να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων, αξιών και
πεποιθήσεων στους πολίτες.
Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης δεσμεύτηκαν όλοι οι επισπεύδοντες φορείς: Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπουργείο
Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ και οι κοινωνικοί εταίροι.
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του παρόντος δελτίου θα γίνει χρήση της ρήτρας
ευελιξίας (άρθρο 98 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013). Το ποσοστό συμπληρωματικής
χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ δε θα υπερβαίνει το 10%.
Επίσης, θα προϋπολογιστούν έμμεσες δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού
(δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφαση για
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20.
Δείκτες εκροής δράσης
Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Τιμή (αριθμός): 1
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

5.378.756,83

641.702,62

579.015,66

6.599.475,11

269.624,53

269.624,53

64.900,36

64.900,36

6.934.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.378.756,83

641.702,62

579.015,66

6.599.475,11

269.624,53

269.624,53

64.900,36

64.900,36

6.934.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.303.005,47

513.362,10

463.212,53

5.279.580,09

134.812,27

134.812,27

32.450,18

32.450,18

5.446.842,53

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.075.751,37

128.340,52

115.803,13

1.319.895,02

134.812,27

134.812,27

32.450,18

32.450,18

1.487.157,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
1/1/2017 – 31/12/2019, τρία (3) χρόνια

Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Σταδιακά και σε
συνεργασία με την ΕΑΣ
(Γεν. Αιρεσιμότητα 7)
01/07/2015
Θα συνεκτιμηθεί σε
σχέση με τη διαδικασία
έγκρισης από την ΕΕ του
Σχεδίου Δράσης.
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Δράση (1,4,5).8.7.1.06: Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES
για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Το Δίκτυο EURES διευκολύνει και παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες
πρόσληψης/τοποθέτησης στον εργαζόμενο και τον αναζητούντα εργασία σε άλλη
Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει βιογραφικά σημειώματα
υποψηφίων για εργασία. Η Ελληνική Υπηρεσία EURES θα υλοποιήσει δράσεις που διέπουν
τους παραπάνω στόχους του Δικτύου αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει σε
αναζητούντες εργασία και σε εργοδότες. Συγκεκριμένα στα παρακάτω πεδία θα υλοποιήσει
ενδεικτικά τις εξής υποδράσεις:
Α. Βελτίωση της πρόσβασης στο Δίκτυο EURES:
 Ανάπτυξη και υποστήριξη των κοινωνικών δικτύων για την ενημέρωση του κοινού.


Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού και προωθητικού υλικού του
EURES.



Δημιουργία και υλοποίηση μιας εθνικής καμπάνιας πληροφόρησης για την
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.
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Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών
EURES.



Διεξαγωγή έρευνας αναγνωσιμότητας του Δικτύου.

Β. Διασφάλιση και παροχή Υπηρεσιών προς τους εργοδότες:


Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης σε διάφορα σημεία της χώρας για την
ενημέρωση των εργοδοτών.



Συναντήσεις- συνεργασίες με εργοδότες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (χώρες του
ΕΟΧ) για την οργάνωση των διαδικασιών ενημέρωσης και προώθησης των κενών
θέσεων εργασίας.



Διοργάνωση Ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών και φυσικών ημερίδων προσλήψεων
(European Online Job Days & European Job Days).

Γ. Παροχή υπηρεσιών στους αναζητούντες εργασία, ανέργους, νέους κτλ:


Διοργάνωση ημερίδων συνέντευξης /ημέρες εργασίας, για τους Έλληνες
αναζητούντες εργασία με την παρουσία εργοδοτών από άλλη ή άλλες χώρες του
ΕΟΧ.
Συνεργασίες, επισκέψεις εργασίας με γραφεία EURES Κρατών Μελών για την
ενίσχυση της κινητικότητας.

Δ. Δικτύωση με άλλους κοινωνικούς εταίρους:


Συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς σε
θέματα κινητικότητας.



Συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά όργανα και Δίκτυα και διοργάνωση κοινών
εκδηλώσεων.

Ε. Λειτουργία του Δικτύου:


Συμμετοχή σε τακτικές, ad hoc συναντήσεις και εκπαιδεύσεις που ορίζει η Ε.Ε και τα
λοιπά Κράτη Μέλη (Γραφεία EURES).



Εξωτερική αξιολόγηση αποτελεσμάτων των υπηρεσιών.



Εσωτερικές συναντήσεις του Δικτύου ΕURES.



Προετοιμασία και λειτουργία συστήματος πιστοποίησης εταίρων του Δικτύου
EURES.

Ως εκροή της εν λόγω δράσης λαμβάνεται ο αριθμός των αναζητούντων εργασία που
ενημερώθηκαν

και συμμετείχαν για τις υπηρεσίες του EURES, ο αριθμός των

συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση των δράσεων
κινητικότητας, των εργοδοτών που θα ενημερωθούν σε εθνικό επίπεδο για τις
υπηρεσίες EURES, των τοποθετήσεων με την υποστήριξη του EURES, των κενών θέσεων
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εργασίας της χώρας και άλλων χωρών που διαχειρίζεται το EURES της Ελλάδας, του
προσωπικού EURES που εκπαιδεύεται και των δημοσιεύσεων στα ηλεκτρονικά μέσα

Δείκτες δράσης
T4853: Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
Τ4812: Αριθμός νέων ή αναβαθμισμένων συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1

ΑΠ: 4

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό Κόστος (α)

620.566,16

74.035,50

66.803,08

761.404,74

31.107,52

31.107,52

7.487,74

7.487,74

800.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

620.566,16

74.035,50

66.803,08

761.404,74

31.107,52

31.107,52

7.487,74

7.487,74

800.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

496.452,93

59.228,40

53.442,46

609.123,79

15.553,76

15.553,76

3.743,87

3.743,87

628.421,42

Εθνική Συμμετοχή (δ)

124.113,23

14.807,10

13.360,62

152.280,95

15.553,76

15.553,76

3.743,87

3.743,87

171.578,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση
νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
4ο τρίμηνο 2017

Δράση (1,4,5).8.7.2.01: Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των
κοινωνικών εταίρων
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Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________
Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των κοινωνικών εταίρων, ιδίως
αναφορικά με δράσεις τομεακής και κλαδικής στόχευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και
την υποστήριξη ωφελουμένων, ιδίως στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
και των θεσμών της αγοράς εργασίας, για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και
πρόσβασης τους σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ. Επίσης, περιλαμβάνει
παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους για την
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Ενδεικτικά, δράσεις θεσμικής ενδυνάμωσης είναι οι
ακόλουθες:
 Η ανάπτυξη δικτύου με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου
 Ανάπτυξη δικτύωσης των κοινωνικών εταίρων με διεθνείς οργανισμούς ή λοιπές
οργανώσεις των περιοχών δραστηριοποίησής τους οι οποίες θα δρούν υποστηρικτικά του
κοινού Δικτύου των εταίρων.
 Λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής / περιφερειακής
παρουσίας των εταίρων,
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 Λειτουργία γραφείων ενημέρωσης / καθοδήγησης και εν γένει παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών για θέματα αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 Λειτουργία παρατηρητηρίων και μηχανισμών παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της
αγοράς εργασίας, καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται και προσδιορίζουν τις
κατευθύνσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Δράσεις δημοσιότητας, προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων / ευρημάτων σχετικά
με θέματα αγοράς εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού
 Δράσεις κατάρτισης του προσωπικού και των μελών των εταίρων με στόχο την ενίσχυση
της συνδικαλιστικής του δραστηριότητας σε θέματα αγοράς εργασίας και ανθρώπινου
δυναμικού
 Δράσεις ενίσχυσης των μηχανισμών επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης για θέματα
αγοράς εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού
 Δράσεις εξέλιξης και περαιτέρω ανάπτυξης μηχανισμών και συστημάτων που
αναπτύχθηκαν την ΠΠ 2007-2013
 Δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας των παρεμβάσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα, μέσω
της πιστοποίησης προσόντων
 Δράσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κυρίως σε ανέργους και πρώην
επιχειρηματίες
 Δράσεις υποστήριξης των μικρών επιχειρηματιών, μέσω ενδιάμεσων οργανισμών, για την
ενεργό συμμετοχή τους στη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης
 Δράσεις υποστήριξης τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν ομάδες που
βιώνουν διακρίσεις, ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς
εργασίας.

Δείκτες εκροής δράσης
CO20: αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις
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Χρηματοδοτικό σχήμα

ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

13.187.031,00 1.573.254,00

1.419.565,00 16.179.850,00

661.035,00

661.035,00

159.115,00 159.115,00

17.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

13.187.031,00 1.573.254,00

1.419.565,00 16.179.850,00

661.035,00

661.035,00

159.115,00 159.115,00

17.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 10.549.624,80 1.258.603,20

1.135.652,00 12.943.880,00

330.517,50

330.517,50

79.557,50

79.557,50

13.353.955,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.637.406,20

314.650,80

283.913,00

3.235.970,00

330.517,50

330.517,50

79.557,50

79.557,50

3.646.045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, προτεινόμενοι δικαιούχοι είναι οι
θεσμοθετημένοι κοινωνικοί εταίροι (ΕΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, Ανώνυμη Εταιρία
Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Πριν την έκδοση της πρόσκλησης κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί η υπογραφή
προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των πέντε θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων όπου
θα προσδιορίζεται το ύψος του προϋπολογισμού που θα διαχειριστεί έκαστος στο πλαίσιο
της δράσης.
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
Έως τέλος 2015
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Δράση (1,4,5).8.7.2.02: Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός
και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα
και επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα
αναπηρίας. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αγωνίζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας και την καταπολέμηση των
διακρίσεων που βιώνουν. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εθνικής
στρατηγικής για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασης
της αναπηρίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών θα υλοποιηθεί το έργο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ».
Το Παρατηρητήριο έχει ως σκοπό:
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Την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο
το εύρος της δημόσιας δράσης



Την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑΜΕΑ ως πυρήνα παραγωγής
πολιτικών για την αναπηρία

H πράξη αναλύεται στις κατωτέρω επιμέρους δράσεις:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Η δράση αφορά την κατάλληλη προετοιμασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύσταση
και η ομαλή λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Επίσης, αφορά τον προσδιορισμό των
τεχνικών προδιαγραφών τους, την ευθύνη για τον σχεδιασμό της ερευνητικής
δραστηριότητας και την αξιολόγηση των εργασιών προς δημοσίευση.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Η δράση αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία του απαιτούμενου συστήματος συλλογής,
διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων και δεικτών το οποίο θα υποστηρίζει τη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας. Συγκεκριμένα:
Την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. διαμόρφωση δεικτών) που θα υποστηρίξουν
το Παρατηρητήριο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία.
Επίσης, η δράση αφορά την πιλοτική λειτουργία για έξι (6) μήνες του συστήματος συλλογής,
διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων και δεικτών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Η δράση αυτή περιλαμβάνει:
- Οργάνωση υπηρεσιών για ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης
- Μονάδα Τεκμηρίωσης
- Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
Η δράση αφορά τη διενέργεια:
- μελετών (studies) δηλαδή εμπεριστατωμένων επιστημονικών αναλύσεων θεωρητικών και
εμπειρικών ζητημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων
Αναπηρίας.
- εθνικών εκθέσεων (reports) που θα παρέχουν τεκμηριωμένη ανάλυση των πρόσφατων
εξελίξεων σε θέματα αναπηρίας στην Ελλάδα και θα καταγράφουν διαχρονικές τάσεις και
συγκρίσεις με άλλες χώρες. Θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή της
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η δράση αφορά τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου καθώς και την πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση σε θέματα παρακολούθησης των πολιτικών για θέματα αναπηρίας.
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Ταυτόχρονα η δράση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου και της διάδοσης της
χρησιμότητας των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου και την ανάδειξή του ως πηγής
συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με θέματα παρακολούθησης πολιτικών
αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης.

Δείκτες εκροής δράσης
CO20: αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.163.561,00

138.817,00

125.256,00

1.427.634,00

58.327,00

58.327,00

14.040,00

14.040,00

1.500.001,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.163.561,00

138.817,00

125.256,00

1.427.634,00

58.327,00

58.327,00

14.040,00

14.040,00

1.500.001,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

930.848,80

111.053,60

100.204,80

1.142.107,20

29.163,50

29.163,50

7.020,00

7.020,00

1.178.290,70

Εθνική Συμμετοχή (δ)

232.712,20

27.763,40

25.051,20

285.526,80

29.163,50

29.163,50

7.020,00

7.020,00

321.710,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ)
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών &
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016
Σταδιακά και σε συνεργασία με
την ΕΑΣ (Γεν. Αιρεσιμότητα 7)

01/07/2015
Έως τέλος 2015
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Δράση
(1,4,5).8.7.2.03:
Ολοκληρωμένος
Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
Χαρακτηρισμός δράσης

Μηχανισμός

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις που υπονομεύουν τις δυνατότητες μελλοντικής
ανάπτυξης, το κοινωνικό κράτος και τις οικονομικές επιδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η
κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε βρει την έκφραση της και σε επίπεδο
πολιτικών και σε επίπεδο θεσμικό. Η ταχύτητα όμως και η έκταση των αλλαγών που
συντελούνται στον κόσμο της εργασίας και στα κοινωνικά συστήματα - συνέπεια της κρίσης
και των επιπτώσεων της - προτάσσουν την αναγκαιότητα διαφύλαξης του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Κεκτημένου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Ως «κοινωνικό κεκτημένο» νοείται το σύνολο των κανόνων κοινωνικού περιεχομένου που
ισχύουν σήμερα στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιλαμβάνει στόχους και
αρμοδιότητες στον κοινωνικό τομέα που κατοχυρώνονται στο πρωτογενές δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελείται μεταξύ άλλων από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
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Ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 4359/2016 (ΦΕΚ 5 A'/20.01.2016), σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προσδιορίζουν από κοινού σήμερα το ευρωπαϊκό κεκτημένο
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, νομικά δε υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης του εθνικού
δικαίου. Ο Αναθεωρημένος Χάρτης διασφαλίζει τα δικαιώματα σε τέσσερεις θεματικούς
τομείς: α) Απασχόληση, Κατάρτιση και Ίσες Ευκαιρίες, β) Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και
Κοινωνική Προστασία, γ) Εργασιακά Δικαιώματα και δ) Προστασία των Παιδιών, της
Οικογένειας και των Μεταναστών και αναμφίβολα συμβάλλει στην προάσπιση των
κοινωνικών δικαιωμάτων σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή διακινδύνευσης του κοινωνικού
κράτους και του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Επιπλέον, περιέχει για πρώτη φορά
νέες προβλέψεις κοινωνικής προστασίας με τη μορφή εξειδικευμένων δικαιωμάτων, όπως
το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα στην
προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη μη διάκριση στην εργασία,
την απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή στέγαση.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το 1994, με
πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβανόμενη την σημασία του θέματος
και, ως ο από το Μάιο του 2001 συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός του κοινωνικού
διαλόγου στη χώρα, θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στον περιορισμό των
επιπτώσεων της τρέχουσας συγκυρίας στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Υπάρχει
αναντίρρητα η ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της τήρησης
των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ο οποίος θα οδηγεί στην διατύπωση
προτάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους που θα διασφαλίζουν όσο το δυνατόν
περισσότερο την πιστή εφαρμογή του. Για το σκοπό αυτό η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας θα επιδιώξει την διαμόρφωση, μέσα από την παρακολούθηση των
εξελίξεων στα ζητήματα αιχμής που άπτονται των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη και μέσα από διαδικασίες ζύμωσης και συνεννόησης όλων των κοινωνικών εταίρων,
προτάσεων που θα ενσωματώνουν και θα υπηρετούν την κοινωνική διάσταση ως κινητήρια
δύναμη για την έξοδο από την κρίση, θα επεκτείνουν και θα διευρύνουν την όλη διαδικασία
κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, και θα αποτρέψουν τον περιορισμό των
κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα και με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη.
Οι προτάσεις θα προκύψουν ως το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της τήρησης των
αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και στη βάση των δεσμεύσεων της χώρας στο
πλαίσιο της δημοσιονομικής της προσαρμογής. Η όλη διαδικασία διαβούλευσης θα
τροφοδοτείται και από τις εξελίξεις στα αντίστοιχα πεδία που λαμβάνουν χώρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι σαφές ότι το εν λόγω έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος μηχανισμός παρακολούθησης
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ο.Κ.Ε., και έχει σαν
στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συνεχούς
παρακολούθησης της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη λαμβάνοντας υπόψη
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές τάσεις που έχουν προκύψει ως
αποτέλεσμα της κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η λειτουργία του
Μηχανισμού θα αξιοποιεί δεδομένα και αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης όπως
της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α.
Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
τόσο σε χώρες εντός Μνημονίου, όσο και σε χώρες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα
στήριξης, αλλά και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις
της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη θα
χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διαμόρφωση Γνωμοδοτήσεων και Προτάσεων προς το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου θα
αποτυπώνεται η οπτική των κοινωνικών εταίρων στους τομείς οι οποίοι είναι οι
πρωταρχικοί αποδέκτες των επιπτώσεων από μνημονιακές δεσμεύσεις. Οι Εκθέσεις
Παρακολούθησης θα εκπονούνται σε τετραμηνιαία βάση, ώστε να είναι δυνατή η επίκαιρη
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διατύπωση προτάσεων στους τομείς εκείνους όπου επισημαίνονται τα περισσότερα
προβλήματα.
Η διαμόρφωση των Εκθέσεων Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη από την Ο.Κ.Ε. με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που
είναι μέλη της Ο.Κ.Ε. (οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία,
ισότητας των φύλων, πολυτέκνων κ.α.), αποτελεί το εχέγγυο για τη διεύρυνση του
κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης και τη διατύπωση (και κοινά) αποδεκτών
θέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου Έργου είναι οι εξής:
1.
Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες,
2.
Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη και η αξιολόγηση των εξελίξεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
αποτυπώνονται στα βασικά πεδία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
3.
Η διερεύνηση της δυναμικής που παρουσιάζει η κοινωνικοοικονομική σύγκλιση/
απόκλιση της χώρας μας με τις λοιπές στις Ευρωπαϊκές χώρες και ο εντοπισμός των
κυριότερων προβλημάτων και αποκλίσεων στον εργασιακό και κοινωνικό τομέα,
4.
Η συγκριτική αποτίμηση των θέσεων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης
κοινωνίας των πολιτών στα πεδία που άπτονται των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη,
5.
Η διατύπωση προτάσεων κοινής αποδοχής (ζύμωση απόψεων των κοινωνικών
εταίρων) που αξιοποιούν παράλληλα την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε μια
προσπάθεια καταπολέμησης των παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας,
ανισοτήτων και αντιμετώπισης της απορρύθμισης στην αγορά εργασίας.
Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία:
θα ενισχύσει και θα διευρύνει τις διαδικασίες του θεσμικού κοινωνικού διαλόγου και το
ρόλο της ΟΚΕ ως θεσμικού κοινωνικού εταίρου,
θα αναπτύξει σημαντικές συνέργειες με άλλες Ευρωπαϊκές ΟΚΕ για ζητήματα σχετικά με
την αγορά εργασίας και τον κοινωνικό τομέα και για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών
που μπορούν να μεταφερθούν στα ελληνικά δεδομένα,
θα υποστηριχθεί η Ατζέντα 2030 μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση και εφαρμογή των εθνικών
στρατηγικών.
Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου περιλαμβάνει την Δημιουργία ενός
Ολοκληρωμένου Μηχανισμού:
α) συνεχούς Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
β) αξιολόγησης των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών αλλά και των μνημονιακών
δεσμεύσεων της χώρας στα σχετικά πεδία,
γ) καταγραφής των θεμάτων στα οποία η πολιτική παρέμβαση είναι άμεσα αναγκαία,
ε) επικαιροποιημένης ενημέρωσης / πληροφόρησης για τις νομοθετικές και πολιτικές
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης που άπτονται των
πεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
στ) συγκριτικής αποτίμησης και σύνθεσης απόψεων όλων των άμεσα εμπλεκόμενων
κοινωνικών εταίρων,
ζ) προώθησης των πρωτοβουλιών των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση της
συναίνεσης,
η) ανάπτυξης πεδίων Κοινωνικού Διαλόγου και διαβούλευσης ανάμεσα στην οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους.
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Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων είναι η διαμόρφωση ενός on going Συστήματος
προτάσεων πολιτικών, μέτρων και δράσεων:
για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους και της
προστασίας των παιδιών, της οικογένειας και των μεταναστών στη χώρα διαχρονικά, για τη
μείωση των επιπτώσεων των μνημονιακών δεσμεύσεων στην απασχόληση και στο
εργασιακό περιβάλλον, για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού επιπέδου κοινωνικής
προστασίας, για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Μεθοδολογία Υλοποίησης - Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Δράσης

Υποέργο 1:
Υφιστάμενη Κατάσταση και τρέχουσες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (ανάδοχος με διαγωνιστική
διαδικασία βάσει θεσμικού πλαισίου).

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει:

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα.

Συγκριτική αποτίμηση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε χώρες
εντός Μνημονίου, σε χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο, και στις λοιπές ευρωπαϊκές
χώρες.

Συγκέντρωση και Ομαδοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν
άμεσα αλλά και έμμεσα τα πεδία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος δεικτών αναφορικά με την ανεργία, την
ανεργία των νέων, τις ευάλωτες ομάδες, τον κίνδυνο φτώχειας, την ανισότητα, κ.ο.κ., οι
οποίοι θα συμβάλλουν στο νέο ευρωπαϊκό στόχο, που είναι η δημιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Τα Παραδοτέα του Υποέργου 1 είναι:

Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μελέτη Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος δεικτών στη βάση των πεδίων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των νέων ευρωπαϊκών στόχων προς έναν
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Προϋπολογισμός: 55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποέργο 2: Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ανάδοχος με διαγωνιστική διαδικασία βάσει θεσμικού
πλαισίου).

Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη δομής Συνεχούς Παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης των
επιπτώσεων των μνημονιακών υποχρεώσεων και σχεδιαζόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων
στους δείκτες που έχουν υιοθετηθεί και αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στα
θεματικά πεδία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Διαμόρφωση
μηχανισμού
παρακολούθησης
των
μεταβολών
των
προαναφερόμενων δεικτών σε επίπεδο χώρας.

Καταγραφή των εξελίξεων και εντοπισμός των αποκλίσεων των εθνικών δεικτών
από τους αντίστοιχους μέσους ευρωπαϊκούς δείκτες.
 Συγκριτική αποτίμηση των θέσεων/προτάσεων όλων των κοινωνικών εταίρων στους
υπό παρακολούθηση τομείς.
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Τα Παραδοτέα του Υποέργου 2 είναι :
 Μηχανισμός Παρακολούθησης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) της εφαρμογής
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και καταγραφής των αποκλίσεων από τις λοιπές
Ευρωπαϊκές χώρες
 Τετραμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των εξελίξεων που θα αποστέλλονται στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Τετραμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των θέσεων / προτάσεων των κοινωνικών
εταίρων/γνωμοδοτήσεις ΟΚΕ που θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Προϋπολογισμός: 65.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Υποέργο 3: Δημοσιότητα, Διάχυση και Προβολή του Έργου (αυτεπιστασία).
Στο Υποέργο 3 η ΟΚΕ, ως δικαιούχος, αναλαμβάνει την:
 Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές Ο.Κ.Ε. και διεξαγωγή
συναντήσεων εργασίας και ανταλλαγής εμπειριών.
 Διενέργεια δράσεων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με τη συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για την ανάδειξη
των κοινών θέσεων και των προτάσεων τους στα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί
κατά περίπτωση προτεραιότητας στους υπό παρακολούθηση τομείς.
 Διάχυση - Προβολή – Δημοσιότητα στη βάση διενέργειας Εναρκτήριας Ημερίδας και
στη συνέχεια έξι (6) Ημερίδων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με τη
συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας, λοιπών φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης
πολιτικών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
Τα Παραδοτέα του Υποέργου 3 είναι :
 Μια Εναρκτήρια Ημερίδα, Δύο (2) workshops με την συμμετοχή και του δικτύου των
ευρωπαϊκών Ο.Κ.Ε. και έξι (6) Ημερίδες στο πλαίσιο παρουσίασης των
τετραμηνιαίων Εκθέσεων παρακολούθησης της εφαρμογής και διατύπωσης
προτάσεων.
 Εκθέσεις ενεργειών διάχυσης και προβολής.
 Έντυπο Υλικό Ενημέρωσης.
 Πρακτικά Συναντήσεων.
Προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποέργο 4: Συντονισμός και διαχείριση της προτεινόμενης πράξης (αυτεπιστασία).

Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει:
 Οικονομική διαχείριση,
 Συντονισμό, παραλαβή, πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
 Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.
Τα παραδοτέα του Υποέργου 4 είναι :
Μηνιαία δελτία δαπανών,
Εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης πράξης
Προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δείκτες εκροής δράσης
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CO20: Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις
Δείκτες αποτελέσματος δράσης
Τ4813: Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 1
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

155.142

18.509

16.700

190.351,00

7.777,00

7.777,00

1.872,00

1.872,00

200.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

155.142,00

18.509,00

16.700,00

190.351,00

7.777,00

7.777,00

1.872,00

1.872,00

200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

124.113,60

14.807,20

13.360,00

152.280,80

3.888,50

3.888,50

936,00

936,00

157.105,30

31.028,40

3.701,80

3.340,00

38.070,20

3.888,50

3.888,50

936,00

936,00

42.894,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό Κόστος (α)

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
4 τρίμηνο 2017
ο

57

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Άξονας
Προτεραιότητας
2:
Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δυναμικού

Βελτίωση
Δεξιοτήτων

Προοπτικών
Ανθρώπινου

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Θ.Σ. 8 & Θ.Σ.9

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Αναφέρονται τουλάχιστον οι αριθμοί των μη
εκπληρωμένων θεματικών αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται
με τον ΑΠ

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

1.194.697.426,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα
εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
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Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές T.08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές
πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του
ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης
ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

Δείκτες αποτελέσματος

CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 6
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 2.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

8.1

T4854

8.1

T4854

8.1

T4854

8.1

Τ4850

8.1

Τ4850

8.1

Τ4850

8.1

CO01

ΔΕΊΚΤΗΣ

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

58.587

Αριθμός

Μετάβαση

20.915

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

18.393

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40.984

Αριθμός

Μετάβαση

14.694

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12.691

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

97.645

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

39.058

58.587

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ
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ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Μετάβαση

34.859

13.915

20.915

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30.656

12.263

18.393

ΝΑΙ

8.1

CO01

8.1

CO01

8.1

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

58.587

23.435

35.152

8.1

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Μετάβαση

20.915

8.366

12.549

8.1

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

18.393

7.357

11.036

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7.812

Μετάβαση

2.789

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.452

8.1

8.1

8.1

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
11309
εργασιακής και
Αριθμός
κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
11309
εργασιακής και
Αριθμός
κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
11309
εργασιακής και
Αριθμός
κοινωνικής
(επαν)ένταξης
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Δράση (2,4,5).8.1.1.01: Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική
συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η
γνώμη των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
η
υπ’
αριθμ.
4.11155/οικ.6.1706/11-04-2014 επιστολή του Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
(«Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών δράσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς άμεση
υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και προτείνονται
εμπροσθοβαρείς
δράσεις.
Ακολούθησαν
τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και την ΕΥΣΕΚΤ,
προκειμένου να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο
‘διαχείρισης’ των εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη της
απασχόλησης και της ανεργίας, τα οποία επιδεινώθηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ107/Α/09-05
2013) για την κατάρτιση προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προβλέφθηκε εντός του
2014 η υλοποίηση της εμπροσθοβαρούς πράξης με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», προϋπολογισμού 200 εκ. € για
52.818 ωφελούμενους.
Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού
για

χρονικό

διάστημα πέντε

(5)

μηνών

σε Δήμους, Περιφέρειες,

Υπουργεία,

εποπτευόμενους φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και άλλους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.
Στόχος της πράξης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που
πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η πράξη αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης
των ανέργων, στην ένταξη / επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην
αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ενδεικτικά τα προγράμματα αυτά, εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση
της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λ.π.
• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα υποδομών
υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και
ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν
καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα
εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια, κλπ).
• Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δύο προγενέστερων κύκλων λήφθηκαν υπόψη για το
σχεδιασμό της νέας δράσης και ειδικότερα αναφορικά με την επιλογή της ομάδας-στόχου,
τη μοριοδότηση των ωφελούμενων, καθώς και εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.
Με τη λήξη της παρέμβασης, θα επιδιωχθεί η παροχή συνοδευτικών ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης στους ωφελούμενους της, με σκοπό τη βιώσιμη ένταξη τους στην αγορά
εργασίας.

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης

ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

56.897.010,00 21.690.183,00 58.022.470,00 136.609.663,00 8.757.606,00 8.757.606,00 6.645.276,00 6.645.276,00

152.012.545,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

56.897.010,00 21.690.183,00 58.022.470,00 136.609.663,00 8.757.606,00 8.757.606,00 6.645.276,00 6.645.276,00

152.012.545,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 45.517.608,00 17.352.146,40 46.417.976,00 109.287.730,40 4.378.803,00 4.378.803,00 3.322.638,00 3.322.638,00

116.989.171,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)

11.379.402,00 4.338.036,60 11.604.494,00

27.321.932,60 4.378.803,00 4.378.803,00 3.322.638,00 3.322.638,00

35.023.373,60

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
H Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών (ΕΥΕ_ΕΚΤ),
βάσει της με αριθμ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ σύστασης της, ως δικαιούχος
φορέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση
δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 02/07/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
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τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων.
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Δράση (2,4,5).8.1.1.02: Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες
ανέργων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΦ ΟΕΑΔ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά την προώθηση 10.000 ανέργων στην απασχόληση με έμφαση στους
μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών. Οι ενισχύσεις του
προγράμματος θα ενταχθούν στον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 (De Minimis).

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Χρηματοδοτικό σχήμα
65

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

29.902.533,00

9.050.579,00 10.368.179,00

49.321.291,00 3.442.044,00 3.442.044,00 1.236.665,00 1.236.665,00

54.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

29.902.533,00

9.050.579,00 10.368.179,00

49.321.291,00 3.442.044,00 3.442.044,00 1.236.665,00 1.236.665,00

54.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 23.922.026,40

7.240.463,20

8.294.543,20

39.457.032,80 1.721.022,00 1.721.022,00

618.332,50

618.332,50

41.796.387,30

Εθνική Συμμετοχή (δ)

5.980.506,60

1.810.115,80

2.073.635,80

9.864.258,20 1.721.022,00 1.721.022,00

618.332,50

618.332,50

12.203.612,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αρ. 11319/9-9-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3048Β/2016)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Πριν την έκδοση της πρόσκλησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική απόφαση για την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

Η αρ. 11319/9-92016 ΥΑ (ΦΕΚ
3048Β/2016)
01/07/2015
Σεπτέμβριος 2015
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Δράση (2,4,5).8.1.1.03: Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΦ ΟΕΑΔ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους ηλικίας 29-64 ετών 6μηνης
απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η δράση είναι συμπληρωματική με τη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής», με 23.000 ωφελούμενους, 10.000 εκ των οποίων αφού ολοκληρώσουν
την κατάρτιση στο πλαίσιο της άλλης δράσης θα συμμετάσχουν στην παρούσα δράση.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων θα επιδιωχθεί να ενταχθεί στον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014.

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Χρηματοδοτικό σχήμα - Προϋπολογισμός δράσης

ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

12.736.264,16

3.854.876,27

4.416.076,28

21.007.216,71 1.466.055,38 1.466.055,38

526.727,91

526.727,91

23.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

12.736.264,16

3.854.876,27

4.416.076,28

21.007.216,71 1.466.055,38 1.466.055,38

526.727,91

526.727,91

23.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 10.189.011,33

3.083.901,02

3.532.861,02

16.805.773,37

733.027,69

733.027,69

263.363,96

263.363,96

17.802.165,01

2.547.252,83

770.975,25

883.215,26

4.201.443,34

733.027,69

733.027,69

263.363,96

263.363,96

5.197.834,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αρ. 11319/9-9-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3048Β/2016).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Πριν την έκδοση της πρόσκλησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική απόφαση για την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

Η αρ. 11319/9-9-2016
ΥΑ (ΦΕΚ 3048Β/2016)
01/07/2015
ο
1 εξάμηνο 2016
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Δράση (2,4,5).8.1.1.04: Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
1. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (Θύλακες
Ανεργίας)
Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον
είναι (εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
- άνω των 29 ετών
- ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
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Η πρόταση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείμενο της δράσης, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, είναι η
δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ
(8) μηνών, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς φορείς (Επιβλέποντες Φορείς), βάσει του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο ενδεικτικός Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής:
43.970.659,62 ευρώ στο σύνολο των τριών κατηγοριών των περιφερειών του ΑΠ 2, τα
οποία κατανέμονται ως ακολούθως:
ΑΞΟΝΕΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥ
ΜΕΝΩΝ

Π/Υ

4.456
513
1.949

28.322.240,43
3.260.617,00
12.387.802,20

6.918

43.970.659,63

ΑΠ 2 – ΛΑΠ
ΑΠ 2 – ΜΕΤ
ΑΠ 2 - ΠΑΠ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή της.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
1ο τετράμηνο 2016

2. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (Θύλακες
Ανεργίας) – Β’ Φάση
Η δράση απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
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- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
- άνω των 29 ετών
- ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
-εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείμενο της δράσης, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, είναι η
δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ
(8) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς φορείς (Επιβλέποντες Φορείς), βάσει του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, οι
οποίοι κατατάσσονται, βάσει συγκεκριμένων δεικτών ανεργίας σε «θύλακες ανεργίας».
Επιπλέον η δράση θα περιλαμβάνει και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για κάθε
ωφελούμενο, με σκοπό να διερευνηθούν οι ανάγκες του προκειμένου να παρασχεθεί η
κατάλληλη στήριξη για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
Ο ενδεικτικός Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής:
76.265.056,00 ευρώ ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΠ 2 – ΛΑΠ
ΑΠ 2 – ΜΕΤ
ΑΠ 2 - ΠΑΠ
ΑΠ 4 - ΜΕΤ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π/Υ

7.923
990
2.987
756

47.743.998,00
5.965.740,00
17.999.662,00
4.555.656,00

12.656

76.265.056,00

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή της.

Δείκτες εκροής
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
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T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
1ο τετράμηνο 2016

3. Κατάρτιση των συμμετεχόντων στις Δράσεις «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες Ανεργίας)»
Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
-άνω των 29 ετών
-εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση έχει ως στόχο την κατάρτιση των ωφελουμένων των δράσεων που αφορούν
τους Θύλακες Ανεργίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα συμπεριλαμβάνεται
εντός της 8μηνης απασχόλησης των ωφελουμένων των δράσεων που αφορούν τους
Θύλακες Ανεργίας. Θα αφορά οριζόντια κατάρτιση των ωφελουμένων. Η περιγραφή της
σύνθεσης απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτικής καθώς και οι επιμέρους
λεπτομέρειες θα αναλύονται στις προσκλήσεις που θα προκηρυχθούν.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή στη Δράση κατάρτισης θα μπορούν να
επιλέξουν ένα (1) από τα δύο παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα:
Α) Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι έως διάρκειας 120 ωρών ή
β) Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία,
συνολικής διάρκειας έως 120 ωρών.
Ο ενδεικτικός Π/Υ της δράσης ανέρχεται στα 17.616.600,00 ευρώ, η χωροθέτηση δε και οι
ωφελούμενοι αναλύονται παρακάτω:

Τύπος
Περιφερειών

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΘΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤ

4.936
756
1.503

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Π/Υ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
4.442.400,00
680.400,00
1.352.700,00
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ΛΑΠ

12.379

11.141.100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.574

17.616.600,00

Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 19.574 άνεργοι και θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη
από την έναρξή της.

Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
1ο τετράμηνο 2016

4. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους
Δήμους
Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
-άνω των 29 ετών
-ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
-εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
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αποτελεί μέρος γενικότερης παρέμβασης που δύναται να υλοποιηθεί σε όλους τους
Δήμους της χώρας.
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς
φορείς (Επιβλέποντες Φορείς), βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Η Δράση δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων
(κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), με στόχο τη διευκόλυνση της
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας οι οποίες θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε
Προσκλήσεις που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Δράσης για την απασχόληση μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω
δράσεις καλύπτεται από το πρόγραμμα».
Πρόκειται για δράση η οποία αφορά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης 8μηνης
διάρκειας με υλοποίηση σε Δήμους και λοιπούς φορείς, οι οποίοι πλήττονται από υψηλή
ανεργία ανεργίας Οι εκροές και τα αποτελέσματα αυτών των έργων θα συμφωνηθούν
μεταξύ του Δικαιούχου και των Δήμων (επιβλεπόντων φορέων).
Πέραν δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια
ανέργων στην αγορά εργασίας, η δράση στοχεύει στην παραγωγή κοινής ωφέλειας σε
τοπικό επίπεδο, μέσω σε σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν
στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση
της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση
πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της
λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και
τη στήριξη της τοπικής αγοράς.
Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων
στην αγορά εργασίας, τα ως άνω Προγράμματα περιλαμβάνουν και δράσεις ενεργοποίησης
των Ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), οι οποίες
θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 90.076.648,00 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως
ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Νότιο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα
Περιφέρειες σε Μετάβαση

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π/Υ

360
972
4.709

2.169.360,00
5.857.272,00
28.376.434,00
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(εκτός Σ. Ελλάδας)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.907

53.673.582,00

14.948

90.076.648,00

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή του

Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
2ο τετράμηνο 2016

5. Κατάρτιση συμμετεχόντων στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους»
Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
-άνω των 29 ετών
-ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
-εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση έχει ως στόχο την κατάρτιση των ωφελούμενων που συμμετέχουν στη δράση
προώθησης της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους
δήμους με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι
εκπαιδευτικοί και λοιποί όροι θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα συμπεριλαμβάνεται εντός της

8μηνης

απασχόλησης των ωφελουμένων της δράσης που αφορά στην προώθηση της απασχόλησης
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μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους δήμους . Η περιγραφή της
σύνθεσης απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτικής καθώς και οι επιμέρους
λεπτομέρειες θα αναλύονται στις προσκλήσεις που θα προκηρυχθούν.
Οι ωφελούμενοι της Δράσης κατάρτισης δύναται να επιλέξουν ένα (1) από τα δύο
παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα:
Α) Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι έως διάρκειας 120 ωρών ή
β) Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία,
συνολικής διάρκειας έως 120 ωρών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 13.453.200,00 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως
ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π/Υ

Νότιο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα
Περιφέρειες σε Μετάβαση (εκτός Σ.
Ελλάδας)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

360
972

324.000,00
874.800,00

4.709
8.907

4.238.100,00
8.016.300,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.948

13.453.200,00

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή του

Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
2ο τετράμηνο 2016

6. Κατάρτιση συμμετεχόντων στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους» ΙΙ
Η δράση απευθύνεται σε ωφελούμενους επιτυχόντες της Δράσης «Προώθηση της
απασχόλησης

μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς

χαρακτήρα,

στους

Δήμους,
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συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο
1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΕ

ΔΗΜΟΥΣ

ΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ

(ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου,
Ελλάδας,

Στερεάς

Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας που έχουν τοποθετηθεί
σε θέσεις απασχόλησης και απασχολούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της εν λόγω
δράσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης είναι μέρος της απασχόλησης των
ωφελουμένων της δράσης που αφορά στην προώθηση της απασχόλησης μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους δήμους .
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
της κατάρτισης.
Η δράση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης και έχει ως στόχο την
κατάρτιση των ωφελούμενων που συμμετέχουν στη δράση προώθησης της απασχόλησης
μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους δήμους με στόχο τη διευκόλυνση
της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί και λοιποί όροι θα
εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις.
Η περιγραφή της κατάρτισης καθώς και οι επιμέρους λεπτομέρειες θα αναλύονται στην
πρόσκληση που θα προκηρυχθεί.
Οι ωφελούμενοι της Δράσης κατάρτισης θα καταρτισθούν σε Πρόγραμμα Κατάρτισης στην
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι
διάρκειας έως 120 ωρών

Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων (Τιμή: 9.664)
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι (Τιμή: 8.697)
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Ενδεικτική κατανομή δράσης :

Α. Π

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Π/Υ

ΑΤΤΙΚΗ

7.776

6.181.920,00
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤ
ΛΑΠ

821
74
138
855

652.695,00
58.830,00
109.710,00
679.725,00

ΣΥΝΟΛΑ

9.664

7.682.880,00

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
2ο τετράμηνο 2017

7. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης

σε Δήμους, Περιφέρειες & Κέντρα

Κοινωνικής Πρόνοιας
Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την
προώθηση τους στην απασχόληση, μέσω απασχόλησης στο πλαίσιο

προγραμμάτων

κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας & συναφείς φορείς και
Περιφέρειες της χώρας (επιβλέποντες φορείς) και κατάρτισης για την περαιτέρω
ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε
συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης /
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε
αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία θα έχουν ρόλο
Παρόχου Κατάρτισης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.
Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:


Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας/συναφείς φορείς και Περιφέρειες της χώρας και, εφ’ όσον οι
ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα επιλέξουν
να συμμετάσχουν στην κατάρτιση,



Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι:
- Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων
(στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
- Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους ωφελούμενους
συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με δυνατότητα πιστοποίησης
των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης.
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς
Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι
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διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον
ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες
Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και
θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της
παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης,
στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί κατόπιν της επιλογής τους.
Οι εκπαιδευτικοί και λοιποί όροι υλοποίησης θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις.

Ο προϋπολογισμός και οι ωφελούμενοι κατανέμεται ως ακολούθως (ενδεικτικά):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΧ/ΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΑΠ

10.826

77.817.288,00

ΜΕΤ

5.668

40.741.584,00

ΑΤΤΙΚΗ

8.184

6.285.312,00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1.248

8.970.624,00

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

926

711.168,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

26.852

134.525.976,00

26.852

290.002,00
134.815.978,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΚΠΠΠ/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΚΠΠ/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

22.782
319

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

3.751

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26.852



Το κόστος (απασχόληση και κατάρτιση) ανέρχεται στα 7.188 ευρώ ανά
ωφελούμενο (βάσει του υπ’ αριθμ. 109046/16-10-2018 εγγράφου με θέμα:
“Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων).
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Η δράση θα έχει διάρκεια δυο (2) έτη από την έναρξή της

Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
10201 Αριθμός ωφελουμένων που καταρτίζονται
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

8. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης

σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του

Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την
προώθηση τους στην απασχόληση, μέσω:
o
απασχόλησης στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56
Δήμους (επιβλέποντες φορείς) και
σε 37 υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (επιβλέποντες
φορείς) και
o
κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων
και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους
προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης, τα οποία θα έχουν ρόλο Παρόχου Κατάρτισης. Η συμμετοχή στην
κατάρτιση είναι προαιρετική.
Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, της
χώρας, εκ των οποίων οι 100 θέσεις αφορούν υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης, για όσους από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα επιλέξουν τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση.
Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι:
- Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα
γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και
δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης.
- Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους
ωφελούμενους συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με
80

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο
πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς
Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι
είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι
πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες
ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές
Πιστοποιήσεις.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training
Voucher).
Οι εκπαιδευτικοί και λοιποί όροι υλοποίησης θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε
Προσκλήσεις.
Για την επιλογή των Δήμων λήφθηκε υπόψη το ποσοστό ανεργίας, η ιδιαιτερότητα
που αναπτύχθηκε σε κάποιους δήμους λόγω των πυρκαγιών του τρέχοντος έτους
και τέλος οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν σε Δήμους λόγω των προσφυγικών
ροών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 64.210.404€ εκ των οποίων τα
50.272.584€ είναι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) & τα 13.937.820€
πόροι που θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.
Η κατανομή του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού και των ωφελούμενων
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΧ/ΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

5073
1345
2034
344

36.464.724,00
9.667.860,00
1.562.112,00
2.472.672,00

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

137

105.216,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.933

50.272.584,00

Το κόστος εκτιμάται στα 7.188€ ανά ωφελούμενο (6.420€ για απασχόληση και 768€
για κατάρτιση). Στις Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ο
συγχρηματοδοτούμενος π/υ περιλαμβάνει μόνο το κόστος κατάρτισης (768€).
Η δράση θα έχει διάρκεια δυο (2) έτη από την έναρξή της
Δείκτες εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
10201 Αριθμός ωφελουμένων που καταρτίζονται
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11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
3ο τετράμηνο 2018

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

271.203.270

100.908.761

ΑΠ: 4
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

42.573.896 414.685.927,00

24.810.030 24.810.030,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

3.252.915 3.251.271,00

442.747.228,00

271.203.270,00 100.908.761,00 42.573.896,00 414.685.927,00 24.810.030,00 24.810.030,00 3.252.915,00 3.252.915,00

442.748.872,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 216.962.616,00

80.727.008,80 34.059.116,80 331.748.741,60 12.405.015,00 12.405.015,00 1.626.457,50 1.626.457,50

Εθνική Συμμετοχή (δ)

54.240.654,00

20.181.752,20

8.514.779,20

0,00

0,00

0,00

82.937.185,40 12.405.015,00 12.405.015,00 1.626.457,50 1.626.457,50

345.780.214,10
96.968.657,90

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΕΥΕ – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Υλοποίηση από ΟΑΕΔ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

31/12/2016

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών &
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

01/07/2015
Όπως αναγράφεται σε κάθε
Δράση
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Δράση (2,4,5).8.1.1.05: Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες
α΄ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ άνω των 29 ετών
- ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
Η πρόταση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
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ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
1. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
Δήμους και σε υπηρεσίες α΄ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
(Α΄Φάση)
Αντικείμενο της δράσης, βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως ισχύει
κάθε φορά, αποτελεί η δημιουργία 4.020 θέσεων απασχόλησης μέσω της πρόσληψης
προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν
δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (“HOT SPOTS”) για χρονικό διάστημα
συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι
τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (άρθρο 70, Ν.
4370/2016). Θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους καθένας από τους οποίους θα αφορά στην
τοποθέτηση 2.010 ωφελουμένων.
Σκοπός της δράσης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων στη χώρα αλλά και
η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση
της δράσης που αφορά συνολικά σε 4.020 ωφελούμενους με οικονομικό αντικείμενο το
οποίο ανέρχεται στα 17.630.264,60 ευρώ.
Επισημαίνεται, ότι λόγω της φύσης του έργου που θα παρέχεται στα «HOT SPOTS»,
απαιτείται η τοποθέτηση ωφελουμένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίες υπάγονται
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και απασχόλησή τους σε νυχτερινές βάρδιες.
Ως εκ τούτου, με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προβλέπεται αφενός ότι η βραδινή
εργασία επιτρέπεται για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις
υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots), αφετέρου καθορίστηκε το
ύψος των αμοιβών της βραδινής εργασίας των ωφελουμένων της Δράσης.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα τοποθετηθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε
Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και
μεταναστών (“HOT SPOTS”), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
1. Περιφέρεια Αττικής
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Περιφέρεια Β. Αιγαίου
4. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Ενδεικτικά, για τις παραπάνω περιοχές παρέμβασης, οι ειδικότητες και το εκπαιδευτικό
επίπεδο που απαιτείται, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Διοικητικού/Διοικητικού - Οικονομικού/ Διοικητικού Λογιστικού / Διοικητικών Γραμματέων

Εκπαιδευτικό Επίπεδο
ΠΕ/ΤΕ

Διοικητικό προσωπικό
Οδηγοί
ΔΕ - Γενικών καθηκόντων
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Νοσηλευτές
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Βρεφονηπιοκόμοι
Ηλεκτρολόγοι
Υδραυλικοί
Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό

ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ/ΤΕ
ΤΕ/ΔΕ
ΠΕ/ΔΕ/ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΔΕ

Ο Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής:
17.630.264,60 ευρώ στο σύνολο των τριών κατηγοριών των περιφερειών τα οποία
κατανέμονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΕΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π/Υ

ΑΠ 2 – ΛΑΠ
ΑΠ 2 – ΜΕΤ
ΑΠ 2 - ΠΑΠ

1.072
1.496
1.150
302

4.701.403,89
6.560.914,39
5.043.483,65
1.324.462,66

4.020

17.630.264,59

ΑΠ 5 - ΠΑΠ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή της.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
Δήμους και σε υπηρεσίες α΄ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
(Β΄Φάση)

85

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Αντικείμενο της δράσης βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως ισχύει κάθε
φορά, αποτελεί η δημιουργία 980 θέσεων απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού
(εφεξής Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν δομές Α΄
υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (“HOT SPOTS”) για χρονικό διάστημα συνολικά οκτώ
(8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι τρεις (3) θα
καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (άρθρο 70, Ν. 4370/2016). Θα
υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους καθένας από τους οποίους θα αφορά στην τοποθέτηση 490
ωφελουμένων.
Σκοπός της Δράσης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων στη χώρα αλλά
και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η
υλοποίηση της δράσης που αφορά σε 980 ωφελούμενους με οικονομικό αντικείμενο το
οποίο ανέρχεται στα 4.273.655,37 ευρώ.
Επισημαίνεται, ότι λόγω της φύσης του έργου που θα παρέχεται στα «HOT SPOTS»,
απαιτείται η τοποθέτηση ωφελουμένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίες υπάγονται
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και απασχόλησή τους σε νυχτερινές βάρδιες.
Ως εκ τούτου, με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προβλέπεται αφενός ότι η βραδινή
εργασία επιτρέπεται για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις
υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots), αφετέρου καθορίστηκε το
ύψος των αμοιβών της βραδινής εργασίας των ωφελουμένων της Δράσης.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα τοποθετηθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε
Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και
μεταναστών (“HOT SPOTS”), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω :
1.
2.
3.
4.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Περιφέρεια Ηπείρου

3.

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων – Γ’

Κύκλος
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία και την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους και υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής,
Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών, βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-052013) όπως ισχύει κάθε φορά.
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Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, εξαιρουμένων εκείνων που
έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Πρόσκληση 9/2017 του ΟΑΕΔ «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄
Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – β΄ κύκλος»
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα ανέλθουν σε 1.618 άτομα και θα τοποθετηθούν σε
θέσεις πλήρους απασχόλησης και σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες θα
προσδιοριστούν στη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, στα σημεία εισροής προσφύγων που
αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, δηλαδή στα «Hot Spots», αλλά και στους
αντίστοιχους Δήμους των περιοχών αυτών. Περιοχές «Hot Spot» ενδεικτικά είναι οι
παρακάτω:
i.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
ii.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
iii.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
iv.Περιφέρεια Ηπείρου
v.Περιφέρεια Θεσσαλίας
vi.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
vii.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.649.600,00 ευρώ.
Ο συγχρηματοδοτούμενος π/υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής (ενδεικτικά):
ΑΞΟΝΕΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π/Υ

ΑΠ 2 – ΛΑΠ

975

7.020.000

ΑΠ 2 – ΜΕΤ

437

3.146.400

ΑΠ 4 – ΜΕΤ

206

1.483.200

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.618

11.649.600

Η δράση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την έναρξή της.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

14.686.797,00

9.707.314,00

5.043.483,65

29.437.594,65 2.791.462,00 2.791.462,00 1.324.462,66 1.324.462,66

33.553.519,31

Δημόσια Δαπάνη (β)

14.686.797,00

9.707.314,00

5.043.483,65

29.437.594,65 2.791.462,00 2.791.462,00 1.324.462,66 1.324.462,66

33.553.519,31

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 11.749.437,60

7.765.851,20

4.034.786,92

23.550.075,72 1.395.731,00 1.395.731,00

662.231,33

662.231,33

25.608.038,05

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.937.359,40

1.941.462,80

1.008.696,73

5.887.518,93 1.395.731,00 1.395.731,00

662.231,33

662.231,33

7.945.481,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης / Υλοποίηση από ΟΑΕΔ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (2,4,5).8.1.1.08: Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Γενικούς Οργανισμούς
Εγγείων Βελτιώσεων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που επιπλέον είναι
(εναλλακτικά):
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
-άνω των 29 ετών
-ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
-εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Η πρόταση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.,
που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η
ελληνική οικονομία και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Αντικείμενο της δράσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 1 κύκλο, είναι η δημιουργία
απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/0905-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

Πρόκειται για δράση η οποία αφορά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης 8μηνης
διάρκειας με υλοποίηση σε 1 κύκλο σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων,
οι οποίοι πλήττονται από υποστελέχωση και εμφανίζουν αδυναμίες εξυπηρέτησης
και διαχείρισης των εγγειοβελτιωτικών έργων και εν γένει εξυπηρέτηση της
αγροτικής παραγωγής.
Το έργο αυτό έχει πεδίο εφαρμογής ορισμένο και θα προσφέρει ενδεικτικά :





στην ορθολογική αξιοποίηση και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικό έργων
την εξοικονόμηση πόρων
την αποτροπή ζημιών σε αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις
τον εξωραϊσμό - ανακαίνιση και φύλαξη εγκαταστάσεων

Οι εκροές και τα αποτελέσματα αυτών των έργων θα συμφωνηθούν μεταξύ του Δικαιούχου
και των Γ.Ο.Ε.Β. (επιβλεπόντων φορέων).
Πέραν δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια
ανέργων στην αγορά εργασίας, η δράση στοχεύει στην παραγωγή κοινής ωφέλειας σε
τοπικό επίπεδο, μέσω σε σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που
θα συμβάλουν στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Γ.Ο.Ε.Β..
Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Γ.Ο.Ε.Β. που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στην ενίσχυση του νευραλγικού τους ρόλου
στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής (προσωπικό → λειτουργία έργων → διανομή νερού
→ εγγύηση καλής παραγωγής).
Ο Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής:
2.838.246,00 ευρώ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του ΑΠ 2, τα οποία
κατανέμονται ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
471
471

Π/Υ
2.838.246,00
2.838.246,00

Η δράση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την έναρξή της.

Δείκτες εκροής
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
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T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Χρηματοδοτικό Σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.838.246,00

0,00

0,00

2.838.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.838.246,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.838.246,00

0,00

0,00

2.838.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.838.246,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.270.596,80

0,00

0,00

2.270.596,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2.270.596,80

567.649,20

0,00

0,00

567.649,20

0,00

0,00

0,00

0,00

567.649,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΕΥΕ – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Υλοποίηση από ΟΑΕΔ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1ο εξάμηνο 2016
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Δράση (2,4,5).8.1.1.09: Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής
ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30
ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη pράξη, με όρους ολοκληρωμένης παρέμβασης με εξατομικευμένη
προσέγγιση, εστιάζεται στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης
στην αγορά εργασίας για ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας με
κατευθύνσεις στοn αντίστοιχο κλάδο, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ και αφορά την εξειδικευμένη
ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων στον άνω κλάδο για την αναβάθμιση
των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη
αντιστοίχηση των προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες. Η πράξη
υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με έναν από τους

δυναμικούς κλάδους της

οικονομίας και τα προγράμματα σπουδών των επαγγελμάτων και εξειδικεύσεων θα
καταρτιστούν βάσει των αναγκών της τοπικής και περιφερειακής αγοράς εργασίας και μετά
από συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στον
εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την
τόνωση της εξωστρέφειας και την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
92

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

• Επαγγελματική Συμβουλευτική
• Κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις
• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
• Πρακτική άσκηση μέσω εξειδικευμένης σύζευξης
Η πράξη δύναται να συνδεθεί με δράση Νέων Θέσεων Εργασίας (με διακριτό Π/Υ).
Η παρέμβαση σχεδιάζεται και αρθρώνεται με άξονα:
- Τη διάγνωση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών και των προσόντων
(γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων) των ωφελουμένων.
- Τον κλαδικό προσανατολισμό, σε έναν επιλεγμένο τομέα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»,
του αγροδιατροφικού/βιομηχανία τροφίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανά διοικητική
περιφέρεια και σύμφωνα με τα εξής ενδεικτικά κριτήρια : i) συμμετοχή του κλάδου στο
Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, ii) συμμετοχή στην περιφερειακή απασχόληση, iii)
δυναμισμός, σύμφωνα με τη διαφορά της συμμετοχής του στο ακαθάριστο περιφερειακό
προϊόν και στην απασχόληση μεταξύ 2009 και του πλέον πρόσφατου έτους για το οποίο
διατίθενται στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, iv) θέση και δυναμική των νέων στην
απασχόληση του κλάδου.

Περιλαμβάνει:
• Επαγγελματική Συμβουλευτική: 2 φάσεις
Α’ φάση – προ της έναρξης της κατάρτισης
Σημείο εκκίνησης είναι το ΑΣΔ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν
συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της
πρόσκλησης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το
τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε
Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε
αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε αυτή
την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης
επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

- 3 συνεδρίες (2 ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες + 1 ομαδική):
- 1η συνεδρία (ατομική) με γνώμονα το ΑΣΔ, θα στοχεύει στον εντοπισμό των
ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων του ωφελούμενου αλλά και των πιθανών
σχετικών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, εστιάζοντας
παράλληλα σε τεχνικές ενίσχυσης-υποστήριξης της κινητικότητας τους σε προσωπικό,
επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης, καθώς και περιβαλλοντογνωσίας. Παράλληλα θα διερευνάται η
δυνατότητα και η πρόθεση για μελλοντική έναρξη επιχειρηματικότητας στο αντικείμενο.
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- 2η συνεδρία (ομαδική – έως 10 άτομα) : τεχνικές εξεύρεσης εργασίας
- 3η συνεδρία (ατομική) : προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης
κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης
Β’ φάση – προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης
- 1 ομαδική συνεδρία (έως 10 άτομα) για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των
ωφελουμένων στην πρακτική άσκηση.

• Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες
Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των
προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.
Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνεργασία με τον ΕΙΕΑΔ με στόχο την επιλογή ειδικοτήτων
και

περιφερειών

υλοποίησης

κατά

το

πρότυπο

προγράμματος

του

Ταμείου

Παγκοσμιοποίησης . Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Δυναμικότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ώστε να επιβεβαιωθεί η επιλογή
του κλάδου
- Εφ’ όσον επιβεβαιωθεί, προσδιορισμός των σχετικών περιφερειών
- Προσδιορισμός πλήθους ανέργων με εκπαιδευτικό επίπεδο στο συγκεκριμένο κλάδο και
στοιχεία ως προς τη διάρκεια ανεργίας και την ηλικία με σκοπό τον προσδιορισμό
εξειδικευμένης στόχευσης και, ακολούθως, τον προσδιορισμό της βαρύτητας των κριτηρίων
μοριοδότησης, στην περίπτωση που λόγω αριθμού υποψηφίων ενδιαφερομένων, κριθεί
απαραίτητη η εφαρμογή διαδικασίας επιλογής.
- Διάρθρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσφερόμενες θέσεις εργασίας ανά
ειδικότητα.
Ο προσδιορισμός της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης θα προκύψει από τη
συνεργασία του Δικαιούχου με τους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την εκπόνηση
του εκπαιδευτικού υλικού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα του ΕΙΕΑΔ σε συνδυασμό με
το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Σημειώνεται ότι κατά τις συναντήσεις της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

με τη DG Employment

επισημάνθηκε η ανάγκη διαφοροποίησης της διάρκειας των προγραμμάτων κατάρτισης
ανάλογα με το αντικείμενο στο πλαίσιο ενός περισσότερο εκλεπτυσμένου μοντέλου
παροχής της κατάρτισης. Ωστόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού ο δικαιούχος θα πρέπει να
μεριμνήσει για την αναλογία θεωρίας / πρακτικής ώστε το σύνολο των ωρών κατάρτισης να
διατηρηθεί ενιαίο για το σύνολο των συμμετεχόντων προς αποφυγή αλλοίωσης της
επιλογής τους και συνακόλουθα, της συνεργασίας τους με τον σύμβουλο, προτάσσοντας το
κριτήριο της διάρκειας του προγράμματος και τις αντίστοιχες απολαβές.
Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο
της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών
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εκπαιδευτικών τεχνικών. Αν και η χρήση της μεθόδου τηλεκατάρτισης αποτελεί σύγχρονη
πρακτική κατάρτισης και διευκολύνει ορισμένες ομάδες ωφελουμένων, λόγω σχετικής
σύστασης του κοινοτικού ελέγχου, προτείνεται να μην χρησιμοποιηθεί στην παρούσα
φάση.
Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher).

• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται
από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του
εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των προσόντων των ανέργων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης
της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

• Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με
επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω
της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και
ευθεία διασύνδεση με τον μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
εξέτασης και αξιολόγησης της δυνητικής καταλληλότητας των επιχειρήσεων υποδοχής να
λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης και εμβάθυνσης σε σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις
δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις μετατροπής της απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας σε θέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.
Περαιτέρω, δύναται να δημιουργηθεί «Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα εγγράφονται
οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση των
ωφελουμένων.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακός υπεύθυνος, ο οποίος θα
είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών
στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει επιπλέον
το ποσό των 200 € ανά ωφελούμενο (Bonus)

ΝΘΕ
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Η δράση δύναται να συνδεθεί με δράση Νέων Θέσεων Εργασίας για τις επιχειρήσεις εκείνες
οι οποίες θα προβούν σε πρόσληψη των ωφελουμένων (έως του 50%) μετά το τέλος της
λήξης της συμμετοχής τους.
Η επιλογή των συγκριμένων ειδικοτήτων θα γίνει κατόπιν συνεργασίας με το ΕΙΕΑΔ,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για τον κλάδο
καθώς και αρμόδιων θεσμικών φορέων για τον προσδιορισμό ειδικοτήτων (ενδεικτικοί
τομείς ποιότητας προϊόντος, προώθησης προϊόντος, logistics και ΤΠΕ) οι οποίες είναι
σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Ενδεικτικές ειδικότητες


Τεχνολογία Τροφίμων και Ποτών



Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων



Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος



Τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων



Χειρισμός Μηχανών Παραγωγής Βιομηχανίας Τροφίμων



Βιομηχανικός σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας



Μάρκετινγκ προϊόντων αγροδιατροφής



Εξαγωγές/διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων

Ο π/υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής:
Άξονας
Προτεραιότητας

Π/Υ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΠ2 (ΛΑΠ)

6.502.434

1.616

ΑΠ2 (ΜΕΤ)

2.321.338

577

2.041.444
507
ΑΠ4 (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
962.447
239
ΑΠ5 (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
246.337
61
ΣΥΝΟΛΟ
3.000
12.074.000
Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται στις 30/06/2020.
ΑΠ2 (ΛΑΠ)

Δείκτες εκροής
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30 – 44 ετών
T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Χρηματοδοτικό Σχήμα

ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

6.502.434,00

2.321.338,00

2.041.444,00

10.865.216,00

962.447,00

962.447,00

246.337,00

246.337,00

12.074.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

6.502.434,00

2.321.338,00

2.041.444,00

10.865.216,00

962.447,00

962.447,00

246.337,00

246.337,00

12.074.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.201.947,20

1.857.070,40

1.633.155,20

8.692.172,80

481.223,50

481.223,50

123.168,50

123.168,50

9.296.564,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.300.486,80

464.267,60

408.288,80

2.173.043,20

481.223,50

481.223,50

123.168,50

123.168,50

2.777.435,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μόνη ή σε σύμπραξη

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
2ο εξάμηνο 2018
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Δράση (2,4,5).8.1.1.10: Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας >29 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη Πράξη εστιάζεται στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας

των

ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:
-

απόκτησης ή/και επικαιροποίησης/αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με
προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι
μεταποίησης/ βιομηχανίας, των κατασκευών και αισθητικών και άλλων συναφή
επαγγελμάτων.

-

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής
μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Συνοπτικά, αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε άνεργους ηλικίας >29-49 ετών
υπηρεσιών

κλαδικής

κατάρτισης

στους

τομείς

τεχνικών

επαγγελμάτων

μεταποίησης/βιομηχανίας, αισθητικής και συναφή επαγγελμάτων, (θεωρητικής
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης), συμβουλευτικής και πιστοποίησης.
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Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο των ανωτέρω κλάδων είναι:
ελασματουργικές

εργασίες,

συγκολλήσεις

και

κοπή

μετάλλων,

συντήρηση

εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου, χειρισμός εργαλειομηχανών,
αισθητικοί, μακιγιέρ, μανικουρίστριες, πεντικιουρίστες.
Για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην συγκεκριμένη δράση, επιλεχθείσα
και ειδικότητες στις οποίες η γυναικεία συμμετοχή είναι άνω του 70% και αφορούν σε
επαγγέλματα του κλάδου αισθητικής και καλλωπισμού. Για την επιλογή των
επαγγελμάτων λαμβάνονται υπόψη οι εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για
τους κλάδους αιχμής, σε άμεση συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ. Παράλληλα στον ακριβή
καθορισμό των ειδικοτήτων, στο πλαίσιο των ανωτέρω κλάδων, θα αξιοποιηθεί
περαιτέρω η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Εφ’ όσον διαπιστωθεί ανάγκη,
θα κληθούν επιπροσθέτως να επανεξετάσουν τα προγράμματα σπουδών/κατάρτισης
των αντικειμένων κατάρτισης των οποίων ανέλαβαν την εκπόνηση στο πλαίσιο
προηγούμενης πρόσκλησης και θα προβούν σε επικαιροποίησή τους, προτείνοντας το
κατάλληλο μείγμα θεωρίας και πρακτικής για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση
των προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες εντός συγκεκριμένου
πλαισίου διάρκειας. Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης δράσης για τους ανέργους
29-64 ετών, τα αντικείμενα κατάρτισης που θα προταθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 20.
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, ήτοι θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.
Η προτεινόμενη δράση υλοποιείται στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.
Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται και αρθρώνονται με άξονα:


Την διάγνωση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών και των
προσόντων (γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων) των ωφελουμένων.



Τον κλαδικό προσανατολισμό, σε επιλεγμένους τομείς της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα
περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:
•

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητα από τους επιλεγμένους κλάδους

αιχμής, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης.
•

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος

κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη
σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους
στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην
αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση
και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και
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ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, όπου είναι δυνατό.
Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής υποστήριξης θα παρασχεθούν από εξειδικευμένα
Στελέχη συμβουλευτικής /Συμβούλους και άτομα τα οποία θα έχουν το ρόλο του
επόπτη πρακτικής άσκησης.
•

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του

προγράμματος κατάρτισης.
•

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.


Επαγγελματική Συμβουλευτική: 3 φάσεις

Οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις (3) φάσεις σε σχέση με τη
συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης (κατά το διάστημα που
προηγείται της συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων
και δεξιοτήτων και της έναρξης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις)
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές
συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν

κατά

την

Α’

και

Β’

φάση

και

υποστήριξη

μέσω

συναντήσεων/επικοινωνίας με τον Επόπτη πρακτικής άσκησης κατά την Α’ και Γ’ φάση.
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων που
παρέχονται ανά φάση σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης
είναι:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Σημείο εκκίνησης είναι το ΑΣΔ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Κάθε ωφελούμενος της δράσης θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (1η ατομική
συνεδρία) με στόχους: 1α) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία από τις
ειδικότητες επιλογής του βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, των
δεξιοτήτων, και των ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για τις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ειδικότητες των κλάδων
προτίμησής του και β) την αποτύπωση των προδιαγραφών των κατάλληλων για τον
ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.
Κατά την ίδια φάση, σε συνέχεια της πρώτης ατομικής συνεδρίας, ο Πάροχος,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιλογή του ωφελούμενου και τις προδιαγραφές της / των
θέσης / θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες
υποστήριξης μέσω του επόπτη πρακτικής με στόχο την εύρεση κατάλληλης επιχείρησης
πρακτικής άσκησης από τις διαθέσιμες, με την οποία θα συμβληθούν από κοινού με τον
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ωφελούμενο, και την ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα/τμήμα κατάρτισης στην
ειδικότητα επιλογής.
Με τη συμμετοχή στην 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η
έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στις υπηρεσίες της δράσης.
Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιηθεί ατομική
συνεδρία (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των
ωφελουμένων για:
-

την πρακτική άσκηση

-

την αγορά εργασίας ευρύτερα (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνταξη βιογραφικού,
τρόποι

εξεύρεσης

εργασίας

εντός

και

εκτός

ενεργητικών

πολιτικών

απασχόλησης, προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη /εκπρόσωπο
επιχείρησης) ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως τη λήξη της ή/και κατά το διάστημα ενός
μήνα μετά τη λήξη της, ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των ωφελουμένων
μέσω του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
•

Θεωρητική Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες

Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των
προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.
Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να ποικίλλει από 120 - 200 ώρες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες»,
οι οποίες ενδεικτικά είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) «Υγιεινή και ασφάλεια
στην εργασία γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και, υπό την προϋπόθεση ότι το
πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος κατάρτισης δεν προβλέπει εκπαιδευτικές
ενότητες σε Τ.Π.Ε, δ) «Χρήση εφαρμογών Η/Υ».
Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη
μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

Η

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

διαδικασία

ανάπτυξης

των

επαγγελματικών

προσόντων

συνοδεύεται

και

υποστηρίζεται από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό
πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των προσόντων των ανέργων αποτελεί σημαντικό εργαλείο
ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
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Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες
παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
•

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση, κατόπιν

προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των

ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού
προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων
επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν
επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και ευθεία διασύνδεση με το
μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Η πρακτική άσκηση δύναται να ποικίλλει από 400 – 480 ώρες.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακό υπεύθυνος,
ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη
των μαθησιακών στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα αναφερθούν στην
σχετική πρόσκληση, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει επιπλέον το ποσό των 200 € ανά
ωφελούμενο ( Bonus).
Περαιτέρω, προβλέπεται να δημιουργηθεί «Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα
εγγράφονται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική
άσκηση των ωφελουμένων, δηλώνοντας ενδεικτικές θέσεις εργασίας.
Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου
Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης
οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις
επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των
ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης

από αρμόδιους

φορείς πιστοποίησης.
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Ο Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Π/Υ

ΛΑΠ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

26.332.650

ΜΕΤ

5.385

9.403.470

1.923

ΑΤΤΙΚΗ

8.268.990

1.691

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

3.897.330

797

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

997.560

204

48.900.000

10.000

ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
T4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται σε δύο έτη από την έναρξή του.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

26.332.650,00

9.403.470,00

8.268.990,00

44.005.110,00 3.897.330,00 3.897.330,00

997.560,00

997.560,00

48.900.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

26.332.650,00

9.403.470,00

8.268.990,00

44.005.110,00 3.897.330,00 3.897.330,00

997.560,00

997.560,00

48.900.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 21.066.120,00

7.522.776,00

6.615.192,00

35.204.088,00 1.948.665,00 1.948.665,00

498.780,00

498.780,00

37.651.533,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

5.266.530,00

1.880.694,00

1.653.798,00

8.801.022,00 1.948.665,00 1.948.665,00

498.780,00

498.780,00

11.248.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μόνοι ή σε σύμπραξη
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
4ο τρίμηνο 2018
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Δράση (2,4,5).8.1.1.11: Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας
>29-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων – ομάδα στόχος
H Ελλάδα, εκτός από τις δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες της κρίσης,
αντιμετωπίζει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: την απώλεια του ανθρώπινου κεφαλαίου
της.
Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις εκτιμάται ότι οι πολίτες υψηλής μόρφωσης που έχουν
ήδη εγκαταλείψει τη χώρα κυμαίνονται μεταξύ 180.000 και 200.000.
Μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) εκτιμά ότι, το 88% των
ατόμων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, με το 60% από αυτούς να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το
11% να έχουν κάνει διδακτορικό. Η μαζική αυτή έξοδος μεταφράζεται σε ποσοστό της
τάξης του 10% των εργαζομένων πανεπιστημιακής μόρφωσης της χώρας.
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Επιπροσθέτως, πρόσφατη μελέτη της Endeavor Greece αναφέρει ότι και από εκείνους
που έχουν μείνει στην Ελλάδα, το 46% εκφράζει επιθυμία να μεταναστεύσει.
Αυτή η τάση συνιστά ξεκάθαρα “braindrain”, δηλαδή εγκατάλειψη μίας χώρας από τα
καλύτερα μυαλά της. Το “braindrain” έχει σοβαρές συνέπειες για την ελληνική
οικονομία, σε μια περίοδο που η χώρα έχει χάσει το 25% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της από όταν ξεκίνησε η κρίση.
Ενώ η χώρα βιώνει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις, με τα ποσοστά
ανεργίας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, την ίδια στιγμή
παρατηρείται ένα σημαντικό παράδοξο στην αγορά εργασίας, με μεγάλο αριθμό
θέσεων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών να μένουν ακάλυπτες και οι εργοδότες
να δηλώνουν σημαντική δυσκολία στο να βρουν άτομα να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Η χώρα μας συνεχίζει να
εμφανίζει Ψηφιακό έλλειμμα και να πορεύεται με βραδύ βηματισμό προς την
κατεύθυνση της σύγκλισης με την Ε.Ε. στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020
(DigitalAgenda 2020).
Όλες οι επίσημες αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους
βασικότερους ψηφιακούς δείκτες υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, με τη χώρα
να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην Ελλάδα μόνο το 1,63% του εργατικού δυναμικού απασχολείται με την ανάπτυξη
και διαχείριση τεχνολογιών, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στην Ευρώπη
των 28 κρατών μελών (eSkills Country Report, 2012).
Τελευταία, όλο και πιο συχνά διατυπώνεται η απορία πως είναι δυνατό η ανεργία να
βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, η ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής να
αυξάνεται, και να υπάρχουν υποψήφιοι που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων, με
αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στη χώρα μας να μην καλύπτεται.
Στην προαναφερθείσα άποψη συνηγορούν και τα αποτελέσματα της Έρευνας που
πραγματοποίησε η Manpower για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα (Talent Shortage
Survey 2013 Greece).
Το διαπιστωμένο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει το έλλειμμα αυτό, λαμβανομένου
υπόψη ότι τα ανεπαρκή επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων περιορίζουν την αξιοποίηση
των οφελών για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και των οφελών που
μπορούν να έχουν οι πολίτες με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών
δραστηριοτήτων.
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Ο προτεινόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επιλέχθηκε περαιτέρω βάσει
συνδυασμού από τα παρακάτω:
Α. Tις στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για το 2014-2020
Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ
1. Ποιες είναι οι κρίσιμες Ψηφιακές Δεξιότητες ;
Τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα,
θεωρούν, ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται κυρίως σε εμπορικές και
παραγωγικές εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη στο χώρο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και σε τμήματα όπως πωλήσεις, e-commerce,
marketing, κ.λπ., όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας. Νέες θέσεις
εργασίας, σε μικρότερο ποσοστό, δημιουργούνται επίσης σε μεσαίες και μικρές
εταιρείες και start-ups.
Ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και η υποστήριξη web εφαρμογών, η
ανάπτυξη λογισμικού, η εγκατάσταση και η συντήρηση δικτύων, η ασφάλεια
συστημάτων συνθέτουν τη λίστα των ψηφιακών δεξιοτήτων που βρίσκονται σε μεγάλη
ζήτηση. Οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη αναζητούν επαγγελματίες: web analysts,
web developers, web technicians, applications programmers, web technicians, software
developers, digital/ web designers, ICT service managers, IT business analysts, systems
analysts, computer network professionals, database developer, IT security specialist, κ.ά.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, έχει δημιουργήσει συνθήκες στην αγορά εργασίας,
όπου περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης έχουν οι πτυχιούχοι με ισχυρές
εξειδικεύσεις ή με δεξιότητες/προσόντα που τους επιτρέπουν να καλύπτουν
περισσότερες περιοχές (multitasking). Οι ειδικοί συστήνουν στους νέους επιστήμονες
να ασχολούνται ακόμα και από την περίοδο των σπουδών τους με δραστηριότητες που
ενισχύουν γνώσεις και δεξιότητες (hackathons, onlinecourses, κ.λπ.). Η πλειοψηφία των
ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα σημειώνουν, ότι οι δραστήριοι νέοι πτυχιούχοι
μπορούν να βρουν εργασία χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία.
Έτσι παρατηρούμε την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων που συνδυάζουν γνώση των νέων
ψηφιακών καναλιών και της πληροφορικής με παραδοσιακές δεξιότητες (όπως στο
χώρο

του

ψηφιακού

onlinecommunitymanager,

μάρκετινγκ:

Organicsearch/

conversionanalyst,

SEOspecialist,

directorofsocialmedia,

facebookmarketingspecialist, senioranalyticsconsultant, κ.λπ.), ή την ιδιαίτερα αυξημένη
ζήτηση για άτομα που μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές
πληροφορικής (π.χ. Softwaredeveloper, webdeveloper, mobileapplicationdeveloper,
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softwareengineer,

dataanalyst,

ICTservicemanagers,

ITbusinessanalysts,

ITsecurityspecialist, κ.λπ.).
Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στη λίστα με τα πιο περιζήτητα
επαγγέλματα στην αγορά εργασίας, ενώ την περίοδο Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015, οι
αγγελίες για θέσεις πληροφορικής σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας ήταν από τις πιο
πολυπληθείς σε αριθμό.
Κεντρικός άξονας των προαναφερθέντων είναι η ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού με στόχο την επιμόρφωση ατόμων σε τεχνολογίες αιχμής με υψηλές
δεξιότητες.
Με βάση τα παραπάνω η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1. την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους
2. την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους
ωφελούμενους
3. την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων
4. την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους
Η δράση θα απευθύνεται σε πτυχιούχους σχολών θετικής, τεχνολογικής και
οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), ΑΕΙ και ΤΕΙ, και θα υλοποιηθεί με το
σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher), θα περιλαμβάνει δε την ακόλουθη
δέσμη παρεμβάσεων:
•

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος

κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη
σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους
στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην
αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση
και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και
ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, όπου είναι δυνατό.
Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής υποστήριξης θα παρασχεθούν από εξειδικευμένα
Στελέχη συμβουλευτικής /Συμβούλους και άτομα τα οποία θα έχουν το ρόλο του
επόπτη πρακτικής άσκησης.
•

Πρόγραμμα θεωρητικής

κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών,

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν
αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης.
•

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του

προγράμματος κατάρτισης.
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•

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: 3 φάσεις
Οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις (3) φάσεις σε σχέση με τη
συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης (κατά το διάστημα που
προηγείται της συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων
και δεξιοτήτων και της έναρξης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις)
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές
συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους (οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν

κατά

την

Α’

και

Β’

φάση)

και

υποστήριξη

μέσω

συναντήσεων/επικοινωνίας με τον Επόπτη πρακτικής άσκησης (σε άμεση συνεργασία
και με το σύμβουλο, κατά την Α’ και Γ’ φάση).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων που
παρέχονται ανά φάση σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης
είναι:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Σημείο εκκίνησης είναι το ΑΣΔ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Κάθε ωφελούμενος της δράσης θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (1η ατομική
συνεδρία) με στόχους: α) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία από τις
ειδικότητες επιλογής του βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, των
δεξιοτήτων, και των ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για τις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ειδικότητες των κλάδων
προτίμησής του και β) την αποτύπωση των προδιαγραφών των κατάλληλων για τον
ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.
Κατά την ίδια φάση, σε συνέχεια της πρώτης ατομικής συνεδρίας, ο Πάροχος,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιλογή του ωφελούμενου και τις προδιαγραφές της / των
θέσης / θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες
υποστήριξης μέσω του επόπτη πρακτικής με στόχο την εύρεση κατάλληλης επιχείρησης
πρακτικής άσκησης από τις διαθέσιμες, με την οποία θα συμβληθούν από κοινού με τον
ωφελούμενο, και την ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα/τμήμα κατάρτισης στην
ειδικότητα επιλογής.
Περαιτέρω, προβλέπεται να δημιουργηθεί «Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα
εγγράφονται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική
άσκηση των ωφελουμένων, δηλώνοντας ενδεικτικές θέσεις εργασίας.
Με τη συμμετοχή στην 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η
έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στις υπηρεσίες της δράσης.
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Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιηθεί ατομική
συνεδρία (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των
ωφελουμένων για:
την πρακτική άσκηση
την αγορά εργασίας ευρύτερα (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνταξη βιογραφικού,
τρόποι εξεύρεσης εργασίας εντός και εκτός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη /εκπρόσωπο επιχείρησης) ανάλογα με τις
ανάγκες των ωφελουμένων
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως τη λήξη της ή/και κατά το διάστημα ενός
μήνα μετά τη λήξη της, ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των ωφελουμένων
μέσω του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης (on the job training).
Θεωρητική κατάρτιση
Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των
προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.
Ενδεικτικές ειδικότητες προγραμμάτων Κατάρτισης όπως: Τεχνικός Η/Υ, Διαχειριστής
Δικτύων, Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και
εφαρμογών & Δικτύων, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων, Διαχειριστής Βάσεων
Δεδομένων, Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής, Σύμβουλος Συστημάτων
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant), Συστημάτων Πληροφορικής (ICT
Analyst), Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής
Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών.
Στις ώρες της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που
αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β)
«Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη
μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
Η

διαδικασία

ανάπτυξης

των

επαγγελματικών

προσόντων

συνοδεύεται

και

υποστηρίζεται από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των
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επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό
πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων αποτελεί
σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους
στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες
παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν

προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των

ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού
προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων
επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν
επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και ευθεία διασύνδεση με το
μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Η πρακτική άσκηση θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακό υπεύθυνος,
ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη
των μαθησιακών στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει
επιπλέον το ποσό των 200 € ανά ωφελούμενο ( Bonus)
Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου
Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης
οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις
επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των
ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης

από αρμόδιους

φορείς πιστοποίησης.
Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται σε δύο έτη από την έναρξή του.
Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Κατάρτισης
Επίπεδο 1 (Level 1)
A/A
1

Ειδικότητα

Α/Α

Τεχνικός Η/Υ &

1

Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις
Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing
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Δικτύων

2

Διαχειριστής
Δικτύων

and Switching
2

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

1

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing
and Switching - Route

2

CCNP CLOUD

3

CCDP: Cisco Certified Design Professional

4

AIX Network Management

1

Java

Programming

Developing

Java

Web

Applications

3

Τεχνικός
Εφαρμογών
Λογισμικού

2

Building REST and SOAP Web Services with Java

3

Python Programming

4

Perl Programming

5

Visual Studio Programming

6

Developing Apps Using C# Programming

7

Developing ASP.NET Web Applications

8

Developing ASP.NET Web API Services

9

C# Programming

10

.NET Programming

11

Android Application Development & Programming

12

iPhone

and

iPad

Application

Development

Software

Development

Introduction
13

Microsoft

MTA

Fundamentals
14

Microsoft

MTA

HTML5

App

Development

Fundamentals

4

Ειδικός
σχεδιασμού
ιστοσελίδων και
εφαρμογών

1

User Experience (UX) Design

2

Android Application Development & Programming

3

iPhone

and

iPad

Application

Development

Introduction.
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5

Προγραμματιστής
βάσεων
δεδομένων

4

Web Authoring Using Adobe Dreamweaver

5

Adobe Certified Expert (ACE)

6

AutoCAD Certified Associate

1

Developing SQL Databases MCSA

2

Oracle Certified Associate (OCA)

3

Oracle SQL Developer 4.1: Certified Databases and
Platforms

6

7

Διαχειριστής
Βάσεων
Δεδομένων

Τεχνικός
ασφαλείας
συστημάτων
πληροφορικής

4

Implementing a SQL Data Warehouse

1

Oracle Certified Professional (OCP)

2

IBM Certified Database Administrator for DB2

3

MCSA: SQL Server

4

SAP HANA S

5

SAP S/4HANA

1

CCNA Security

2

CCNP Security

3

CompTIA Security+

4

CEH: Certified Ethical Hacker

5

GSEC: SANS GIAC Security Essentials

6

CISSP:

Certified

Information

Systems

Security

Professional

8

Σύμβουλος
Συστημάτων
Ηλεκτρονικού
Εμπορίου (ecommerce
Consultant)

7

CISM: Certified Information Security Manager

8

Microsoft MTA Security Fundamentals

9

Microsoft MTA Networking Fundamentals

1

CEC ™Certified E-Commerce Consultant

2

PME ™ Project Management E-Business

3

CEA ™ Certified e-Marketing Analyst (SEO Specialist)

4

CPRM ™ Certified Project Risk Manager

5

CIW E-Commerce Strategies and Practices

1

Big Data Insights, Technologies & Trends
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9

Ανάλυση
Συστημάτων
Πληροφορικής
(ICT Analyst)

2

Data Science for Big Data Analytics

3

Tableau: Presenting Analytic Visualizations

4

Business Analysis

5

Business Analysis Practitioner

6

IBM SPSS Modeler and Data Mining

7

Software Quality Assurance

8

Service-Oriented Architecture (SOA)

1
10

Διαχειριστής
Συστημάτων
πληροφορικής

MCSE Productivity Solutions Expert

- Microsoft

Share Point Server 2016

2
3

MCSA Windows Server
MCSE Productivity Solutions Expert - Microsoft
Exchange Server 2016

Π/Υ: 11.740.000,00
Οι ωφελούμενοι κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΛΑΠ

ΜΕΤ
ΠΑΠ- ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΕΙΔΑ 8.1

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

53,85%

1.077

19,23%

385

16,91%

338

7,97%

159

2,04%

41

100%

2.000

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
T4850: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30-44 ετών
Τ4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11307: Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης
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____: Αριθμός ωφελουμένων που καταρτίζονται*
*ο κωδ. του δείκτη θα αποτυπωθεί στην πρόσκληση
Τιμή-στόχος: 2.000 άνεργοι ηλικίας >29-45 ετών
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

6.321.990,00

2.259.950,00

1.984.060,00

10.566.000,00

933.330,00

933.330,00

240.670,00

240.670,00

11.740.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

6.321.990,00

2.259.950,00

1.984.060,00

10.566.000,00

933.330,00

933.330,00

240.670,00

240.670,00

11.740.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.057.592,00

1.807.960,00

1.587.248,00

8.452.800,00

466.665,00

466.665,00

120.335,00

120.335,00

9.039.800,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.264.398,00

451.990,00

396.812,00

2.113.200,00

466.665,00

466.665,00

120.335,00

120.335,00

2.700.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
4ο τρίμηνο 2018
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Δράση (2,4,5).8.1.1.12: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην
Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Η εξεύρεση εργασίας αποτελεί κρίσιμο θέμα για τον πληθυσμό των πρώην
εξαρτημένων ατόμων καθώς αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης αλλά
και πρόληψης της υποτροπής στη χρήση και στην παραβατικότητα.
Το σύνολο σχεδόν των μελετών για τα πρώην εξαρτημένα άτομα αναδεικνύουν ότι ένα
σημαντικό ποσοστό αυτού του πληθυσμού (>60%) παρουσιάζει σοβαρές εκπαιδευτικές
και εργασιακές ελλείψεις καθώς έχει εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση ή/και την
απασχόληση. Ειδικότερα, το 32% των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών
και προσέρχονται σε θεραπεία είναι απόφοιτοι δημοτικού, το 36,8% απόφοιτοι
γυμνασίου, το 26,6% απόφοιτοι λυκείου και μόνο το 4,6% έχει εισαχθεί στη
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι ελάχιστοι διαθέτουν οποιασδήποτε μορφής εργασιακή εμπειρία, ενώ
μετά την ολοκλήρωση των θεραπευτικών τους προγραμμάτων, εισέρχονται σε ένα
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ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με αυξημένους δείκτες ανεργίας και άρα μικρές
πιθανότητες για βιώσιμη ένταξη στην απασχόληση.
Επιπροσθέτως η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αντιμετωπίζεται από την αγορά
εργασίας με επιφυλακτικότητα και προκατάληψη, ενώ οι θέσεις που προσφέρονται
είναι χαμηλής ειδίκευσης, εποχιακές ή ακόμη ¨μαύρης¨ εργασίας.
Οι συνέπειες για την παραπάνω πληθυσμιακή ομάδα είναι:
•

υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας ή ευκαιριακή απασχόληση με όλα

τα πιθανά αποτελέσματα, όπως η μη αξιοποίηση των τυχόν υφιστάμενων προσόντων
και δεξιοτήτων τους
•

ευαλωτότητα στην εκμετάλλευση και στην χειριστικότητα από πλευράς εργοδοσίας

•

έλλειψη αυτοπεποίθησης και ενίσχυση των αρνητικών συναισθημάτων για τον

εαυτό τους και τους άλλους
•

έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία και απογοήτευση που αρκετές φορές

επιφέρουν και υποτροπή.
•

Κοινωνική απομόνωση

Στόχος της πράξης είναι η υλοποίηση μιας φιλόδοξης παρέμβασης η οποία στοχεύει
στην προσφορά θέσης εκπαίδευσης, κατάρτισής ή/και απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας, καθώς και όλων των αναγκαίων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών,
στο σύνολο των ατόμων που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα
αποτοξίνωσης που υλοποιεί όχι μόνο το ΚΕΘΕΑ αλλά το σύνολο των σχετικών
πιστοποιημένων δομών.
Η διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Προώθηση στην Απασχόληση
Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων από το ΚΕΘΕΑ, έχει ως βασικούς στόχους:
Α. Την υποστήριξη του συνόλου των πρώην εξαρτημένων ατόμων στην εξεύρεση
εργασίας ή/και στη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
Β. Την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας δια μέσου της συνεχούς και
συστηματικής παρακολούθησης της πορείας τους από την έναρξη της εργασιακής
σχέσης έως την ολοκλήρωσή της.
Γ. Την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την άμβλυνση και τελικά την
κατάργηση των στερεοτύπων που τυχόν υπάρχουν τόσο από τους φορείς παροχής
εργασίας όσο και από το σύνολο του κοινωνικού ιστού.
Δ. Την αποδοχή

και την πλήρη ένταξη των ατόμων αυτών, ως λειτουργικά και

παραγωγικά άτομα στην οικογένειά τους και στην κοινωνία
Οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του έργου θα είναι:
•

Όλα άτομα έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα της

χώρας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία είτε βρίσκονται σε στάδιο κοινωνικής
επανένταξης.
•

Πρώην εξαρτημένα άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεραπευτική

τους προσπάθεια έως και 5 έτη πριν.
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Από το σύνολο των δράσεων αναμένεται ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστο 560 άτομα, που
θα καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες:
•

Απεξαρτημένοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών που βρίσκονται στο στάδιο της

κοινωνικής επανένταξης ή έχουν ήδη ολοκληρώσει ή/και αποφοιτήσει και χρήζουν
βοήθειας.
•

Αποφυλακισμένοι πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών: η κατάχρηση ουσιών

συνδέεται με τη νεανική παραβατικότητα, την ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς,
την εμπλοκή με το ποινικό σύστημα και τις συχνές φυλακίσεις.
•

Γυναίκες πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών: Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει

ότι οι γυναίκες που κάνουν κατάχρηση ουσιών είναι ποιο πιθανόν σε σχέση με τον
αντίστοιχο πληθυσμό των αντρών αλλά και τις γυναίκες στον γενικό πληθυσμό να έχουν
υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά και συχνά να καταφεύγουν στην πορνεία
για να συντηρήσουν την εξάρτησή τους. Οι πολλαπλές ανάγκες των γυναικών αυτών
που μπορεί επιπλέον να είναι και μητέρες απαιτούν την αύξηση των δυνατοτήτων για
αυτό-απασχόληση.
•

Μετανάστες-πρόσφυγες πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών: Με την συνεχή

αύξηση του αριθμού των μεταναστών και των προσφύγων σε πολλές περιοχές της
χώρας μας είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα σε όσους από αυτούς βρίσκονται
νόμιμα στη χώρα μας να αναπτύξουν τις εργασιακές τους δεξιότητες που θα τους
βοηθήσουν στην κοινωνική τους ένταξη και συνεισφορά στην κοινωνία στην οποία
επέλεξαν να ζήσουν.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όσοι:
•

Διαθέτουν κάρτα ανεργίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή είναι εγγεγραμμένοι/ες

στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΟΑΕΔ ΕΚΟ)
•

Έχουν αποδεικτικό/βεβαίωση που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει

ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΘ ή από άλλους
θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια
λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης), έως και πέντε χρόνια
από την ημερομηνία πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων ή βεβαίωση ότι
βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης από θεσμοθετημένο, όπως αναγράφεται
παραπάνω, για το σκοπό αυτό φορέα.
Μεθοδολογία έργου:
Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων
Ατόμων», θα υλοποιηθεί με δικαιούχο φορέα το ΚΕΘΕΑ, και θα αναπτυχθεί μέσα από
πέντε (5) αλληλοϋποστηριζόμενους και συμπληρωματικούς άξονες παρέμβασης.
Ειδικότερα:
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Δράση 1.1: Ενέργειες συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα.

118

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Προβλέπεται

ότι

θα

υλοποιηθούν

κύκλοι

σεμιναρίων

με

αντικείμενο

την

συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται σε
ομάδες των 10 ωφελούμενων και θα έχουν διάρκεια 20 ωρών
Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ωφελούμενων θα ανέλθει σε περίπου 150 άτομα και ο
αριθμός των σεμιναρίων σε περίπου 15.
Ενδεικτικός π/ϋ: 15 σεμινάρια x 20 ώρες x 27,00€ = 8.100,00€
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δράση 2.1: Κατάρτιση και πρακτική άσκηση
Το ολοκληρωμένο σχέδιο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περίπου
εικοσιτεσσάρων (24) προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα οριζόντιων
δεξιοτήτων (soft skills) και επαγγελματικής κατάρτισης που είτε παρουσιάζουν
προοπτικές απασχόλησης των ωφελούμενων, είτε αντιστοιχούν στις ανάγκες των
ωφελούμενων.
Η

θεωρία

θα

υλοποιηθεί

σε

πιστοποιημένους

χώρους,

από

κατάλληλους

πιστοποιημένους εκπαιδευτές, ενώ η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί υπό τη
μορφή μαθητείας, πρακτική άσκησης, job shadowing σε επιχειρήσεις και δημόσιους
φορείς υποδοχής (πλην του δικαιούχου της Πράξης) με επαγγελματική – εκπαιδευτική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης.
Ειδικά για την προκατάρτιση, θα περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης και
αφορά στην απόκτηση βασικών, οριζόντιων και εγκάρσιων γνώσεων και γνωστικών
δεξιοτήτων (soft skills).
Οι

εκπαιδευόμενοι

εκπαίδευσης/πρακτικής

για

το

άσκησης

χρονικό
θα

διάστημα

λαμβάνουν

της

εκπαιδευτικό

επαγγελματικής
επίδομα

που

καθορίζεται σε 8€/ώρα (συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών εισφορών). Οι
εκπαιδευόμενοι θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, για όλο το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν καλύπτονται για
παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό.
Επιπρόσθετα, θα καλύπτονται και οι ανάγκες μετακίνησης των εκπαιδευομένων από
και προς τις δομές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 360 άτομα (15 άτομα X 24 καταρτίσεις) που
βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική τους
πορεία.
Εκτίμηση π/ϋ για την Δράση 2.1
Κόστος κατάρτισης
Αμοιβή
εκπαιδευτών (ανά
ώρα)

Ώρες
θεωρίας

Αριθμός προγ.
κατάρτισης

Κόστος

27,00€

200

24

129.600,00€
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Έξοδα μετακινήσεων
Κόστος/ωφελούμ
ενο

Αριθμός
ωφελούμεν
ων

100,00 €

360

36.000,00€

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Κόστος/
ωφελούμενο

Ημέρες
κατάρτισης

Αριθμός
ωφελούμενων

4,0€

40

360

Ωριαία
αποζημίωση

Ώρες

Ωφ/νοι

8,0€

280

360

806.400,00€

360

54.000,00€

57.600,00€

Επίδομα κατάρτισης

Δαπάνη πιστοποίησης
150,00€
Συνολική εκτιμώμενή δαπάνη

1.083.600,00 €

Δράση 2.2: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Η αμοιβή του ωφελούμενου θα καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα και θα
ανέρχεται σε 462,00€/μήνα (22 εργάσιμες ημέρες), κατά συνέπεια η τελική μισθολογική
δαπάνη διαμορφώνεται σε 536,40€/μήνα.
Εκτίμηση π/ϋ: 536,4€ * 4 * 360 = 772.386,00€
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παράλληλα με τις δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης θα δοθεί η
δυνατότητα στους ωφελούμενους να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν
πρόγραμμα μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Για τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί
προγραμματική συμφωνία με φορείς που έχουν ευθύνη/αρμοδιότητας λειτουργίας
Δημόσιων Ι.Ε.Κ. (ΟΑΕΔ και Υπ. Παιδείας) αλλά επίσης θα δοθεί η δυνατότητα κάλυψης
της δαπάνης φοίτησης σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μέχρι του ποσού των 3.000€/έτος. Από την
δράση αναμένεται να ενισχυθούν 200 άτομα.
Εκτίμηση π/ϋ: 200 * 3.000,00€ * 2 έτη = 1.200.000,00€
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κάθε ωφελούμενος θα υποστηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης από
ειδικές ομάδες επαγγελματιών υγείας και ειδικών συμβούλων οι οποίοι θα παρέχoυν
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής, και θα έχουν στην ευθύνη
τους την οργάνωση, προετοιμασία και υλοποίηση συμβουλευτικού τύπου δράσεων για
την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει το
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πρόβλημα των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
και αναγκών της πληθυσμού στόχου αλλά και των προσδοκιών και απαιτήσεων της
αγοράς εργασίας.
Οι σύμβουλοι θα καλύπτον το σύνολο του φάσματος των υποστηρικτικών δράσεων
στην συνολική πορεία του ατόμου στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη και μεριμνά
για τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας αλλά και με φορείς εκπαίδευσης καθώς
και για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη τους.
Επιπρόσθετα θα παρέχουν ατομική ή/και ομαδική επαγγελματική συμβουλευτική,
ενημέρωση και εκπαίδευση, θα διευκολύνουν την διασύνδεση των ατόμων με την
αγορά εργασίας και θα έχουν πολύ καλή γνώση για το σύνολο του δικτύου των
υπηρεσιών που υπάρχουν στην περιοχή και συνεργάζεται μαζί τους για την καλύτερη
προώθηση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση
να

διαχειρίζονται αποτελεσματικά

τυχόν καταστάσεις κρίσης καθώς και να

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ψυχικής και προσωπικής
υγείας των εξυπηρετούμενων αλλά και για την ασφάλεια των άλλων.
Για την υποστήριξη των παραπάνω, θα εκτιμάται ότι απαιτηθεί η πρόσληψη είκοσι επτά
(27) επιστημόνων πεδίου (τέσσερεις στην Αττική, τρείς στη Κεντρική Μακεδονία και
από δύο σε κάθε μια από τις υπόλοιπες περιφέρειες) καθώς και δύο (2) συντονιστών. Η
κατανομή στις περιφέρειες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εκτίμηση δαπάνης επιστημόνων πεδίου:
27 άτομα x 36 μήνες x 2.180.00€ = 2.118.960,00€
Εκτίμηση δαπάνης επιστημόνων συντονιστών:
2 άτομα x 36 μήνες x 2.604.00€ = 187.488,00€
Συνολική δαπάνη: 2.306.448,00€
Άξονας 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Βασική διάσταση του έργου είναι η προβολή του σκοπού, των στόχων και των
αποτελεσμάτων του έργου όχι μόνο στο πεδίο των ωφελούμενων από αυτό, αλλά και
στο σύνολο της χώρας με διακριτή βαρύτητα, ένταση και διάρκεια σε όλες τις ομάδες
πληθυσμού της χώρας.
Προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας, με
συστηματικότητα και διάρκεια, οι ενέργειες του οποίου θα καλύπτουν όλο το χρονικό
διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και θα εξειδικεύονται, ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, κατά την έναρξη, την
ωρίμανση και την υλοποίηση καθώς και κατά την ολοκλήρωσή της.
Οι ομάδες-στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής θα περιλαμβάνουν δυνητικά
ωφελούμενους, τον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, πολλαπλασιαστές
της πληροφορίας αλλά και το γενικό κοινό
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Η εκπόνηση της στρατηγικής, του αναλυτικού σχεδίου και η εφαρμογή του
προγράμματος δημοσιότητας θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία δημοσιότηταςεπικοινωνίας. Το πρόγραμμα επικοινωνίας θα έχει ολοκληρωμένη μορφή η οποία θα
περιλαμβάνει ανάλυση του σκοπού και των βασικών αρχών της επικοινωνιακής
στρατηγικής, των ομάδων-στόχων, του περιεχόμενου της επικοινωνίας, των μέσων και
των ενεργειών, των σταδίων, του χρονοδιαγράμματος και του κόστους υλοποίησης,
καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης.
Η επικοινωνιακή προσέγγιση θα είναι πολυμεσική,

θα διέπεται από ενότητα,

ομοιογένεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους δράσεων, και θα συνδυάζει
above-the-line και below-the-line ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, την παραγωγή και
μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού κοινωνικού μηνύματος, καμπάνια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καταχωρίσεις στον Τύπο, αναρτήσεις banner σε ιστοτόπους,
παραγωγή και διανομή εντύπων, αποστολή δελτίων Τύπου κ.λπ.
Επίσης θα περιλαμβάνεται η μελέτη αξιολόγησης του έργου με βάση την πορεία
υλοποίησής του, τα αποτελέσματα στους ωφελούμενους και το κοινωνικό σύνολο.
Ενδεικτικός συνολικός Προϋπολογισμός: 400.000 €
Άξονας 0: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Λόγω του μεγάλου εύρους του έργου σε επιστημονικό και διοικητικό πεδίο, προτείνεται
η παροχή τεχνικής υποστήριξης, με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 100.000 €
Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται στο 1ο εξάμηνο του 2022.
Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
T4850: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, 30-44 ετών
Τ4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
10201 Αριθμός ωφελουμένων που καταρτίζονται
Από το σύνολο των παραπάνω δράσεων αναμένεται ότι θα ωφεληθούν έως 560 άτομα
(360/καταρτίσεις + 200/υποτροφίες)
Οι ωφελούμενοι ανά Περιφέρεια (ενδεικτικά):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμός Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

210

Μεταβατικές

160

Αττική

150
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Στερεά Ελλάδα

20

Νότιο Αιγαίο

20

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

3.414.378,00

1.219.285,00

1.072.184,00

5.705.847,00

505.340,00

505.340,00

129.347,00

129.347,00

6.340.534,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.414.378,00

1.219.285,00

1.072.184,00

5.705.847,00

505.340,00

505.340,00

129.347,00

129.347,00

6.340.534,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.731.502,40

975.428,00

857.747,20

4.564.677,60

252.670,00

252.670,00

64.673,50

64.673,50

4.882.021,10

682.875,60

243.857,00

214.436,80

1.141.169,40

252.670,00

252.670,00

64.673,50

64.673,50

1.458.512,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1ο 6μηνο 2019
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Δράση (2,4,5).8.1.2.01: Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών
και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αποσκοπεί στην παροχή επιμόρφωσης, κατάρτισης και μετεκπαίδευσης μέσω
υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων από τις Σχολές Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ,
Ειδικό Τμήμα ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων) τα οποία οδηγούν στην
απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την έκδοση του σχετικού
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας.
Η Κατάρτιση των Ανέργων Ναυτικών και η παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης
υλοποιείται στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων Μηχανικών, ΚΕΣΕΝ/Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών), καθώς και στις Σχολές
Μετεκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Ειδικό Τμήμα
ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Δημόσια Σχολή Ε.Ν. Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων).
Η χώρα μας με το Π.Δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄137) για την αποδοχή τροποποιήσεων της ΔΣ “για
τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών, 1978”
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/83, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ενσωμάτωσε στο Εθνικό
δίκαιο την υπόψη ΔΣ, ενώ με το ΠΔ 119/2014 (ΦΕΚ Α΄188) προσάρμοσε στο Εθνικό δίκαιο
την Οδηγία 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
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Νοεμβρίου 2012 “περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών.
Κατόπιν αυτών εκδόθηκε το ΠΔ 141/14 ΦΕΚ Α΄232 (20-10-14) για τις «Προϋποθέσεις
απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και
άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» προκειμένου να
προσαρμοσθεί η ελληνική νομοθεσία στις νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης Δ.Σ. (STCW
Μανίλα 2010) αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, της προστασίας
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσω της αύξησης
των επιπέδων εκπαίδευσης των ναυτικών και της πιστοποίησης των προσόντων τους.
Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαίο το σύνολο των Ελλήνων ναυτικών, κατόχων αποδεικτικών
ναυτικής ικανότητας Πλοιάρχου Α΄-Β΄-Γ' τάξης Ε.Ν. και Μηχανικού Α΄-Β΄-Γ' τάξης Ε.Ν., να
φοιτήσουν στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων/Μηχανικών αντίστοιχα, προς αντικατάσταση των παλαιού
τύπου διπλωμάτων με νέα διπλώματα Manila 2010 μέχρι την 31-12-2016.
Ομοίως, νέα προγράμματα σπουδών θα ισχύσουν με την ίδια καταληκτική ημερομηνία για
το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ και τα Ειδικά Τμήματα Ασπροπύργου.

Α. Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών
(ΚΕΣΕΝ/Π-Μ) παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου
να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες
τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. Με τις καταρτίσεις επιτυγχάνεται η κατάλληλη
προπαρασκευή των υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχων-Μηχανικών
Α’ & Β’ τάξης Ε.Ν., καθώς και η μετεκπαίδευση των διπλωματούχων Πλοιάρχων-Μηχανικών
προς παροχή ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων αναλόγων με τις σημειούμενες
μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις στα εμπορικά πλοία.
Η κατάρτιση είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών
των ΚΕΣΕΝ (ΦΕΚ 1969 Β΄/2015) και βάσει του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ)i. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούλιο 2015 η κατάρτιση
γινόταν σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών των ΚΕΣΕΝ (ΦΕΚ 1071Β΄/1998). Τα μαθήματα
που διδάσκονται εντάσσονται σε αλλεπάλληλα επαναλαμβανόμενους κύκλους σπουδών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Σπουδών οι καταρτίσεις που
παρέχονται στο ΚΕΣΕΝ υλοποιούνται σε κύκλους υποχρεωτικής παρακολούθησης με την
κάτωθι μορφή:
i. Υποψήφιοι για την απόκτηση Διπλωμάτων Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄
ΤΑΞΗΣ παρακολουθούν έναν (1) γενικό κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης.
ii. Υποψήφιοι για την απόκτηση Διπλωμάτων Πλοιάρχων ή Μηχανικών Β΄
ΤΑΞΗΣ παρακολουθούν τρεις (03) κύκλους υποχρεωτικής φοίτησης.
Στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων λειτουργούν τα τμήματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενους
κύκλους με την κάτωθι μορφή:
ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ
Επίσης, στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα ειδικής εκπαίδευσης:
α. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα (ADVANCED OIL
TANKER SAFETY).
β. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών
προϊόντων (ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY).
γ. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα (ADVANCED LIQUEFIED
GAS TANKER SAFETY).
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δ. Ειδικό σχολείο προσομοιωτού χειρισμών πλοίου & ομάδα εργασίας γέφυρας & διαχείριση
πόρων γέφυρας / SHIP HANDLING SIMULATOR - BRIDGE TEAM MANAGEMENT (ΒΤΜ) BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM).
ε. Θέματα ιατρικής μέριμνας (MEDICAL CARE).
στ. Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και
υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων (BASIC TANKER - CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY).
ζ. Εκπαίδευση επιβατηγών πλοίων.
η. Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν.
(καταστρώματος και μηχανής).
θ. Αξιωματικού ασφάλειας πλοίου / SHIP SECURITY OFFICER (SSO).
ι. Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανάθεση καθηκόντων
ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES.
ια. Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια
του πλοίου διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων & λιμενικών εγκαταστάσεων /
INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS CODE).
ιβ. Εκπαίδευση και αξιολόγηση στην επιχειρησιακή χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
παρουσίασης χάρτη και πληροφοριών (ECDIS/ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION
SYSTEM).
ιγ. Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων-Μηχανικών Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης.
Στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών λειτουργούν τα τμήματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενους
κύκλους με την κάτωθι μορφή:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Επίσης, λειτουργεί Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης στον προσομοιωτή μηχανοστασίου (ENGINE
SIMULATOR) και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου.

Β. Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών –
Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά
δικαιώματα, όσον αφορά στις Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων (GMDSS), προσαρμοσμένα στις
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. Σκοπός της Σχολής είναι η
κατάλληλη προπαρασκευή και παροχή ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων στους:
- Πλοιάρχους Α’, Β’ και Γ’ τάξεως Ε.Ν. για την απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή Γενικής
Χρήσης GMDSS (GOC),
- αποφοίτους ΑΕΝ/Πλοιάρχων εναλλασσόμενης εκπαίδευσης για την απόκτηση
πιστοποιητικού χειριστή Γενικής Χρήσης GMDSS (GOC),
- υποψηφίους και κατόχους άδειας χειριστού πηδαλιούχου-κατόχους επαγγελματικής
άδειας αλιείας-κυβερνήτες και ναυκλήρους για την απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή
μικρής εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (SRC)
- υποψηφίους και κατόχους πτυχίων κυβερνητών Α΄-Β΄-Γ΄ τάξης-κυβερνητών ρυμουλκώνκυβερνητών τουριστικών θαλαμηγών και ειδικών κυβερνητών για την απόκτηση
πιστοποιητικού χειριστή περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC).
Επίσης, στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ λειτουργούν τμήματα εκπαίδευσης για κατόχους πιστοποιητικού
χειριστή γενικής χρήσης GMDSS (GOC) και κατόχους πιστοποιητικού χειριστή περιορισμένης
χρήσης GMDSS (ROC), προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό συνεχούς ικανότητος
και εκσυγχρονισμού των γνώσεων.

Γ. Στα ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λειτουργούν με τη μορφή
επαναλαμβανόμενων κύκλων προγράμματα κατάρτισης για ανέργους ναυτικούς
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ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ Τάξης, καθώς και Κυβερνητών που δεν
προέρχονται από ανώτερες παραγωγικές σχολές αρχικής ναυτικής επαγγελματικής
κατάρτισης (ΑΕΝ).
Στην
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
λειτουργούν
τα
τμήματα
επαναλαμβανόμενους κύκλους με την κάτωθι μορφή:

που

περιλαμβάνουν

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ ΄ ΤΑΞΗΣ

Δ. Στη Δημόσια Σχολή Ε.Ν. Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)
παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση σε ανέργους ναυτικούς, προκειμένου να λάβουν την
άδεια Θαλαμηπόλου Α΄ Τάξης Ε.Ν.

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των κύκλων των προγραμμάτων επιμόρφωσης,
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης στις Σχολές Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, Ειδικό Τμήμα
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων), όπως περιγράφονται ανωτέρω, παρέχεται
από τις Σχολές Ε.Ν. πιστοποιητικό εκπαίδευσης, το οποίο ο σπουδαστής καταθέτει στο
αρμόδιο τμήμα της ΔΕΚΝ για την έκδοση του σχετικού Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας.

H προτεινόμενη δράση αφορά την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2020 και αναμένεται να
ωφεληθούν 136.800 περίπου άνεργοι ναυτικοί (22.800 άνεργοι/κατ’ έτος). Ο δε αριθμός
ανέργων ναυτικών, που υπολογίζεται ότι θα κατέχουν θέση απασχόλησης εντός 6 μηνών
μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης ανέρχεται στους
περίπου 95.700 (15.950 / έτος).

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

11.628.762,80

3.519.669,46

4.032.069,71

19.180.501,97 1.338.572,66 1.338.572,66

480.925,37

480.925,37

21.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

11.628.762,80

3.519.669,46

4.032.069,71

19.180.501,97 1.338.572,66 1.338.572,66

480.925,37

480.925,37

21.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

9.303.010,24

2.815.735,57

3.225.655,77

15.344.401,58

669.286,33

669.286,33

240.462,69

240.462,69

16.254.150,59

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.325.752,56

703.933,89

806.413,94

3.836.100,39

669.286,33

669.286,33

240.462,69

240.462,69

4.745.849,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Βάσει του θεσμικού πλαισίου που αναφέρθηκε ανωτέρω, δυνητικός δικαιούχος της δράσης
αποτελεί το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1ο εξάμηνο 2016
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Δράση (2,4,5).8.1.2.02: Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους 29-64 ετών υπηρεσιών κλαδικής
κατάρτισης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και πιστοποίησης.
Η πράξη διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα
ωφελουμένων ως προς:

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των

1.
Το επίπεδο εκπαίδευσης και τα προσόντα των ανέργων:
α) τους ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα που καλύπτουν έως την ολοκλήρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) τους ανέργους που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
2.
Τους κλάδους στους οποίους θα αφορούν οι δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τους
κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα
περιλαμβάνει:
→

Επιδοτούμενη κλαδική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών που θα αφορά στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους και
ειδικότητες.
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→

Πρακτική άσκηση, σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση,
διάρκειας 500 ωρών.

→

Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων

→

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι
για όσα προγράμματα σπουδών υφίσταται πιστοποίηση

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης
επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης οι πάροχοι
κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις
πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των καταρτιζομένων για
τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούν αναγνωρισμένοι φορείς
πιστοποίησης.
Η δράση είναι συμπληρωματική με τη δράση «Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής»,
του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθεί εξάμηνη απασχόληση σε 10.000
ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους στην παρούσα δράση.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO02: μακροχρόνια άνεργοι
T4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Χρηματοδοτικό σχήμα

ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

49.283.804,25 14.916.694,38 17.088.295,43

81.288.794,06 5.672.998,43 5.672.998,43 2.038.207,51 2.038.207,51

89.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

49.283.804,25 14.916.694,38 17.088.295,43

81.288.794,06 5.672.998,43 5.672.998,43 2.038.207,51 2.038.207,51

89.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 39.427.043,40 11.933.355,50 13.670.636,34

65.031.035,25 2.836.499,22 2.836.499,22 1.019.103,76 1.019.103,76

68.886.638,22

Εθνική Συμμετοχή (δ)

16.257.758,81 2.836.499,22 2.836.499,22 1.019.103,76 1.019.103,76

20.113.361,78

9.856.760,85

2.983.338,88

3.417.659,09

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σε σύμπραξη με Κοινωνικούς Εταίρους, ΕΛΓΟ Δήμητρα και ΙΤΥΕ
Διόφαντος

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
1 εξάμηνο 2016
ο
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Δράση (2,4,5).8.1.2.06 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του
Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο
των Υποδομών και των Μεταφορών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα
και
τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν
κάποια σημαντικά επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας, τα οποία, λόγω των υψηλών
οικονομικών πολλαπλασιαστών τους, καθιστούν την υλοποίησή τους πρωταρχικής
σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Τέτοια έργα είναι:
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 Επενδυτικό πρόγραμμα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης 14 περιφερειακών
αεροδρομίων της χώρας (Εντός της περιόδου 2017-2020 πρόκειται να υλοποιηθούν έργα
ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των έμμεσων και άμεσων
προσλήψεων που θα γίνουν από τη διαχειρίστρια εταιρεία εκτιμάται σε 18.000)
 Κατασκευή του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης(Η επένδυση θα
φτάσει το 1 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις
εργασίας)
 Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Λιμένων (Πειραιά,
Θεσσαλονίκης, Λαυρίου κ.α.)
 Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης του Περάματος (Η επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ)
 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου TAP(Ο
TAP αποτελεί άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα ύψους 1,5 δισ. Ευρώ με θετική συμβολή
στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία 2.000 άμεσων και 10.000 έμμεσων νέων
θέσεων εργασίας)
 Δημιουργία πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη (Ο πλωτός τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης
θα χρησιμοποιηθεί ως πύλη για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Νότια
Ευρώπη. Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common
Interest).Το έργο συνδυάζεται με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB)
αλλά και με τον αγωγό TAP)
Ο προτεινόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επιλέχθηκε περαιτέρω βάσει
συνδυασμού από τα παρακάτω:
Α. πληροφορίες και πορίσματα τα οποία συνίστανται στον προσδιορισμό της προσφοράς
και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σε
εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο από κλαδικές μελέτες
Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ
Η Πράξη Αφορά:


Την εξειδίκευση σε ειδικότητες δεξιότητες με βάση τα αποτελέσματα του
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής
συμβουλευτικής



την παροχή υπηρεσιών mentoring



την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης



την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας



την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων



την υλοποίηση ενεργειών προώθησης στην απασχόληση

Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο των επιμέρους Ενεργειών της Πράξης έχει ως εξής :

Ενέργεια 1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα
επιδιώκεται:
•
η ανάδειξη των σημαντικότερων ειδικοτήτων που συνδέονται με την αγορά
εργασίας.
•
η καταγραφή των προσφερόμενων ανά κλάδο θέσεων εργασίας
•
η αποτύπωση των κρίσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις
προσφερόμενες θέσεις
Ενέργεια 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η Ενέργεια 2 του Έργου αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής
συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους
(είτε σταδιοδρομίας, είτε επιχειρηματικότητας), μέσω πέντε (5) συνεδριών
Το περιεχόμενο των συνεδριών ενδεικτικά θα έχει ως εξής:
 Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική
εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του και αποτύπωση των ανωτέρω σε
βιογραφικό σημείωμα.
 Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης
Απόφασης κ.ά.).
 Διαμόρφωση ατομικού Σχεδίου Δράσης.
 Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (τεχνικές αναζήτησης θέσεων εργασίας, σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος Europass, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομη
προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη, κ.ά.).
 Σύζευξη του ωφελούμενου με έναν μέντορα που θα αναλάβει την εξειδικευμένη
εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση με στόχο τη στοχευμένη επιλογή
προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και την πραγματοποίηση στοχευμένης
πρακτικής εξάσκησης, βάσει του προφίλ του ωφελούμενου και των
καταγεγραμμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες και των
προσφερομένων θέσεων εργασίας
Ενέργεια 3: MENTORING
Η Ενέργεια 3 του Έργου αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών mentoring προς
τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Μέντορες, μέσω πέντε (5) συνεδριών. Το
περιεχόμενο των συναντήσεων ενδεικτικά θα έχει ως εξής:
 Προσανατολισμός καριέρας και επαγγελματικής ανέλιξης.
 Συζήτηση για τις πιθανές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές του
ωφελούμενου βάσει του βιογραφικού, του Σχεδίου Δράσης του ωφελούμενου, των
αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων κατά την επαγγελματική
συμβουλευτική καθώς και των καταγεγραμμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε
ειδικότητες και δεξιότητες και των προσφερομένων θέσεων εργασίας.
 Επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης, του εκπαιδευτικού επιπέδου (level) του
Τμήματος που θα ενταχθεί ο ωφελούμενος, της ενδεικνυόμενης πιστοποίησης, κ.ά.
 Σύζευξη του ωφελούμενου με εταιρεία για την πραγματοποίηση στοχευμένης
πρακτικής εξάσκησης, βάσει του προφίλ του ωφελούμενου και των
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καταγεγραμμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες και των
προσφερομένων θέσεων εργασίας
Ενέργεια 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΘEΩΡΗΤΙKH ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &ONTHEJOBTRAINING)
Αντικείμενο της Ενέργειας 4 είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των Ωφελουμένων προκειμένου να
αποκτήσουν/ επικαιροποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες αιχμής και να
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα τους. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από
αδειοδοτημένους παρόχους κατάρτισης είτε με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης είτε
μέσω ανοικτού διαγωνισμού..
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες (κατά μέσο όρο) θεωρητικής
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και
πρακτικής θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του
Τμήματος το οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε
ωφελούμενος.(Παρατήρηση: Ενδεχομένως, χρειάζεται να γίνει συνοπτική αναφορά του
τρόπου με τον οποίο θα καθοριστούν τα levels),
Όσον αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα οριστούν από τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για το
σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων. Επίσης θα
ορισθεί Επόπτης πρακτικής άσκησης ο ρόλος του οποίου συνίσταται στο να βοηθήσει τον
καταρτιζόμενο σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και να
εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση..
Ενέργεια 5: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
H διαδικασία της πιστοποίησης των καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι:
 είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 να παρέχουν
Πιστοποιήσεις για τη συγκεκριμένη θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που
περιλαμβάνονται στην Πράξη


είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη
συγκεκριμένη Θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην
Πράξη

Ενέργεια 6: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Aξιοποιώντας τη Βάση Δεδομένων με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση,
ειδικότητα, περιοχή κ.ά. που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθεί
η σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις.

Ενέργεια 7: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Στο πλαίσιο της Ενέργειας είναι ο συνολικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση
της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της καθώς και τη διαχείριση και απόδοση
στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών επιδομάτων.
Πιο συγκεκριμένα αφορά :
•
το σχεδιασμό του συνόλου των επιμέρους δράσεων
•
τη διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου
•
Τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιμέρους ενεργειών
•
την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους
Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων: 3.500 άτομα
CO02: μακροχρόνια άνεργοι: 2.100 άτομα
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων: 30-44 ετών 1.200 άτομα
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 2.100 άτομα

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες
σε Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

7.468.711,38 2.260.549,62 2.589.644,78 12.318.905,78 859.714,19 859.714,19 308.880,03 308.880,03

13.487.500,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

7.468.711,38 2.260.549,62 2.589.644,78 12.318.905,78 859.714,19 859.714,19 308.880,03 308.880,03

13.487.500,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.974.969,10 1.808.439,70 2.071.715,82

9.855.124,62 429.857,10 429.857,10 154.440,02 154.440,02

10.439.421,73

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.493.742,28

452.109,92

517.928,96

2.463.781,16 429.857,10 429.857,10 154.440,02 154.440,02

3.048.078,27

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα

εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα

εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/οργανώσεις αυτών, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή
Συνδέσμων Επιχειρήσεων εθνικής εμβέλειας, συναφείς με το αντικείμενο της πράξης
μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
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Πριν την έκδοση της πρόσκλησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων
δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

ΥΑ εκχώρησης στο ΕΦ ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑπΚΟ
1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
01/07/2015 και η τροποποίηση
τους στην 2η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ
– 26/10/2016
2ο Τετράμηνο 2017
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Δράση (2,4,5).8.1.2.07 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του
Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Τα logistics εξελίσσονται στη χώρα ως ένας αναπτυσσόμενος κλάδος. Ο τζίρος των εταιρειών
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας φτάνει τα 19,8 δισ. ευρώ
(περίπου το 11% του ΑΕΠ της χώρας). Η σημασία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας
για την Ελληνική Οικονομία έχει αποτυπωθεί και σε μελέτη της Mc Kinsey & Company,
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σύμφωνα με την οποία τα logistics και συγκεκριμένα η δημιουργία περιφερειακών
διαμετακομιστικών κόμβων, αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ
και της απασχόλησης.
Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή δυναμική που καταγράφεται στον κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας επηρεάζει θετικά την εξαγωγική δυναμική. Στον κλάδο της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου παρατηρείται το τελευταίο διάστημα
έντονη επενδυτική δραστηριότητα από μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και
υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν κάποια σημαντικά επενδυτικά σχέδια μεγάλης
κλίμακας. Τέτοια έργα είναι :
 Η Κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο
(υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου άνω των 180 εκατ., σε ορίζοντα 10ετίας – το Έργο, σε
συνδυασμό με το λιμάνι του Πειραιά και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και
την υπόλοιπη Ευρώπη, φιλοδοξεί να καταστήσει τη χώρα «πύλη εισόδου» για
εμπορεύματα, κυρίως προερχόμενα από την Ασία. Η επένδυση αναμένεται να
δημιουργήσει σε βάθος δεκαετίας, περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας)
 Η Δημιουργία Διεθνών Διαμετακομιστικών Κέντρων πολυεθνικών εταιρειών (π.χ.
Hewlett Packard, HuaweiTechnologies, ΖΤΕ Corporation, Βritish Αmerican Τobacco κ.α.)
 Η Δημιουργία Εμπορευματικών Εγκαταστάσεων Logisticsαπό την DB Schenker
(θυγατρικής εταιρείας των γερμανικών σιδηροδρόμων Deutsche Bahn), από την DHL
(θυγατρικής εταιρείας της Deutsche Post) κ.α.
Στηριζόμενη στο παραπάνω δεδομένα η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω
επιμέρους Ενέργειες:


Την εξειδίκευση των αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες με βάση τα

προαναφερθέντα επενδυτικά σχέδια.


την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής



την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης



την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους



την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων

Ενέργεια 1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερης σύζευξης μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα
επιδιώκεται:
• η ανάδειξη των σημαντικότερων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων που συνδέονται με την
εξέλιξη και τις ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων και των αναγκών των επιχειρήσεων.
• η καταγραφή των προσφερόμενων ανά κλάδο θέσεων εργασίας
• η αποτύπωση των κρίσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις
προσφερόμενες θέσεις.


η διερεύνηση και καταγραφή προσφερόμενων ανά κλάδο θέσεων εργασίας και
περιγραφή των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων μετά το πέρας της
κατάρτισης και πιστοποίησης.
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Ενέργεια 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η Ενέργεια αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής
υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους.
Το περιεχόμενο των συναντήσεων - συνεδριών, διαμορφώνεται ως εξής:


Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία
και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του και αποτύπωση των ανωτέρω σε βιογραφικό
σημείωμα.



Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης
Απόφασης κ.ά.).



Διαμόρφωση ατομικού Σχεδίου Δράσης.



Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (τεχνικές αναζήτησης θέσεων εργασίας, σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος Europass, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομη
προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη, κ.ά.).



Συζήτηση για τις πιθανές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές του
ωφελούμενου βάσει του βιογραφικού, του Σχεδίου Δράσης του ωφελούμενου, των
αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων κατά την επαγγελματική συμβουλευτική
καθώς και των καταγεγραμμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και
δεξιότητες και των προσφερομένων θέσεων εργασίας.
Επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης, του εκπαιδευτικού επιπέδου του Τμήματος που
θα ενταχθεί ο ωφελούμενος, της ενδεικνυόμενης πιστοποίησης, κ.ά.
Σύζευξη του ωφελούμενου με εταιρεία για την πραγματοποίηση στοχευμένης
πρακτικής εξάσκησης, βάσει του προφίλ του ωφελούμενου και των καταγεγραμμένων
αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες και των προσφερομένων
θέσεων εργασίας
Επικαιροποίηση ατομικού φακέλου ωφελούμενου με την ολοκλήρωση της κατάρτισης
και πιστοποίησης.






Ενέργεια 3: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΘEΩΡΗΤΙKH ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &ONTHEJOBTRAINING)
 Αντικείμενο της Ενέργειας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των Ωφελουμένων
προκειμένου να αποκτήσουν/ επικαιροποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες
αιχμής και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα τους. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα
παρακολουθήσει 250 ώρες (κατά μέσο όρο) θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης (onthejobtraining). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και πρακτικής θα προκύψει
ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του Τμήματος (level), το
οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε ωφελούμενος.
 Βάσει του επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο οποίο κατατάσσεται κάθε
ωφελούμενους, του ατομικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα εκπονηθεί για κάθε
ωφελούμενο, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ωφελουμένων σε επίπεδα (levels)
ανά θεματικό αντικείμενο ανάλογα με το εκπαιδευτικό και εργασιακό προφίλ καθενός,
τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, τις υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες κ.ά. ώστε να
καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με
τελικό στόχο την προώθηση των ωφελουμένων στην Απασχόληση.
 Όσον αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα οριστούν από τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι θα έχουν την
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ευθύνη για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζομένων. Επίσης θα ορισθεί Επόπτης πρακτικής άσκησης ο ρόλος του οποίου
συνίσταται στο να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο
εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους
ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του
με την επιχείρηση.
Ενέργεια 4: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης
των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. H διαδικασία της πιστοποίησης των
καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων
Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και
διεθνώς και οι οποίοι:

είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 να παρέχουν
Πιστοποιήσεις για τη συγκεκριμένη θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που
περιλαμβάνονται στην Πράξη

είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη
συγκεκριμένη Θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη
Ενέργεια 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο της Ενέργειας είναι ο συνολικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση
της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της καθώς και η διαχείριση οικονομικού και
φυσικού αντικειμένου.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων: 4.000 άτομα
CO02: μακροχρόνια άνεργοι: 3.600 άτομα
Τ4850:Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων: 30-44 ετών: 2.400 άτομα
T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 2.400 άτομα

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

7.475.633,00

2.262.645,00

2.592.045,00

12.330.323,00

860.511,00

860.511,00

309.166,00

309.166,00

13.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

7.475.633,00

2.262.645,00

2.592.045,00

12.330.323,00

860.511,00

860.511,00

309.166,00

309.166,00

13.500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.980.506,40

1.810.116,00

2.073.636,00

9.864.258,40

430.255,50

430.255,50

154.583,00

154.583,00

10.449.096,90

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.495.126,60

452.529,00

518.409,00

2.466.064,60

430.255,50

430.255,50

154.583,00

154.583,00

3.050.903,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/οργανώσεις αυτών, επιστημονικοί επαγγελματικοί φορείς,
επαγγελματικοί φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων
Επιχειρήσεων, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων εθνικής εμβέλειας, συναφείς με το αντικείμενο της
πράξης οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση
της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης),
μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση
νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

ΥΑ ΕΦ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ – 01/07/2015
και η τροποποίηση τους στην 2η
Συνεδρίαση ΕΠΠΑ – 26/10/2016
2ο Τετράμηνο 2017
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Δράση (2,4,5) 8.1.2.08: Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας στο
αντικείμενο του Digital Marketing για ανέργους σε μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΕΦ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Ο προτεινόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επιλέχθηκε περαιτέρω βάσει
συνδυασμού από τα παρακάτω:
Α. πληροφορίες και πορίσματα τα οποία συνίστανται στον προσδιορισμό της
προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες
και γνώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο από κλαδικές μελέτες
Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη στοχεύει στη σύνδεση μελλοντικών επαγγελματιών τουρισμού με τις
επιχειρήσεις του Τουρισμού, δημιουργώντας οφέλη και για τις δύο πλευρές:
 Δίνοντας σε 1.800 ανέργους την ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,
και
 Ενισχύοντας τις δυνατότητες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την
καλύτερη διαδικτυακή τους προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
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Η πράξη θα περιλαμβάνει:
1. Εκπαίδευση των ωφελούμενων σχετικά με τις Βασικές γνώσεις περί Τουρισμού,
την Ανάλυση των Τουριστικών Προϊόντων και τις Απαραίτητες οριζόντιες
δεξιότητες (soft skills) των επαγγελματιών του Τουρισμού και του digital
marketing. Η διάρκειά του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου 250 ώρες
θεωρητικής κατάρτισης ενώ το αναλυτικό syllabus θα εξειδικευτεί σε επόμενο
στάδιο, ανάλογα με το προφίλ και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελούμενων.
2. την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στις μικρομεσαίες, που εξυπηρετούν και ενισχύουν
άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής
διάρκειας (400 ωρών),
3. υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και εποπτείας των
ωφελούμενων που αφορούν:
i.

στην κατάλληλη σύζευξη των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων,

ii. στην τοποθέτηση των ωφελούμενων στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης
iii. στην εποπτεία της πορείας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης,
4. συντονισμό και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης – υλοποίηση ενεργειών
Δημοσιότητας.
5. Διάρθρωση – Φάσεις της Πράξης :
Η πράξη διακρίνεται σε επτά (7) φάσεις:
ΦΑΣΗ 1 : Προσέλκυση ωφελουμένων ανέργων και επιχειρήσεων του τουριστικού
κλάδου για κατάρτιση και θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στη θεματική
του Digital marketing.
Η Πράξη απευθύνεται σε Απόφοιτους:
 Πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ από Σχολές και Τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.
 Πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ από Σχολές και Τμήματα Θετικών Επιστημών
 Πτυχιούχους ΙΕΚ & ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με Ανοικτή Πρόσκληση και με βάση τα
κριτήρια που θα θεσπιστούν από το Υπουργείο ή από το Μητρώο Ανέργων του
ΟΑΕΔ.
ΦΑΣΗ 2 : Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
Η Φάση 2 αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής
υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους
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επαγγελματικού προσανατολισμού και μέντορες, μέσω συνεδριών κατά την αρχική
και την τελική φάση του προγράμματος.
Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών, θα αφορά ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου.
 Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων,
Λήψης Απόφασης κ.α.).
 Συμπλήρωση διαγνωστικών τεστ (γλωσσικής ικανότητας, αριθμητικής
ικανότητας, αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, επικοινωνιακών & διαπροσωπικών
δεξιοτήτων κ.α.).
 Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους
στόχους του ωφελούμενου και τους στόχους του προγράμματος.
 Εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγησή του με στόχο την πραγματοποίηση
στοχευμένης πρακτικής εξάσκησης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
 Συζήτηση για τις πιθανές μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
διαδρομές του ωφελούμενου («Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»).
 Διαμόρφωση ατομική βιογραφίας και ατομικού Σχεδίου Δράσης.
 Μελέτη τεχνικών εξεύρεσης εργασίας (τεχνικές αναζήτησης κοινοποιημένων και
μη κοινοποιημένων θέσεων εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
Europass, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομη προετοιμασία για
επαγγελματική συνέντευξη κ.α.)

ΦΑΣΗ 3: Πρόγραμμα εξειδικευμένων θεματικών εργαστηρίων «Εξειδικευμένες
γνώσεις περί Τουρισμού, Ανάλυση Τουριστικών Προϊόντων και Marketing Plans
και Απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) των επαγγελματιών του
Τουρισμού» .
Αντικείμενο της Φάσης 3 είναι η υλοποίηση προγράμματος εξειδικευμένων
θεματικών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή στους ωφελούμενους των
απαραίτητων γνώσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση των επόμενων φάσεων,
αναφορικά με θεματικές που καλύπτουν εξειδικευμένες γνώσεις περί Τουρισμού,
την ανάλυση των τουριστικών προϊόντων της χώρας και των περιφερειών της, την
παρουσίαση και ανάλυση τουριστικών marketing plans, tτις διαγραφόμενες
διεθνείς τάσεις ως προς την εξέλιξη των τουριστικών προϊόντων και ιδιαίτερα τις
τάσεις της ζήτησης όσον αφορά τα κύρια τουριστικά προϊόντα της χώρας, καθώς και
τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που απαιτείται να κατέχουν οι
επαγγελματίες του Τουρισμού.
Σε περίπτωση Τηλεκατάρτισης (σύγχρονη – ασύγχρονη), οι Εκπαιδευτικοί όροι θα
προσδιοριστούν στην οικεία πρόσκληση).
ΦΑΣΗ 4: Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Digital Marketing στον Τουρισμό»
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Αντικείμενο της Φάσης 4 είναι η υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης με στόχο
την ενίσχυση και εξειδίκευση των γνώσεων των ωφελούμενων στο digital marketing
για τον τομέα του τουρισμού.
Σε περίπτωση Τηλεκατάρτισης (σύγχρονη – ασύγχρονη), οι Εκπαιδευτικοί όροι θα
προσδιοριστούν στην οικεία πρόσκληση).
Σημειώνεται ότι θα παρασχεθεί στους ωφελούμενους μια σειρά υποστηρικτικών
εργαλείων όπως για παράδειγμα:
i. Οδηγός Εφαρμογής Ψηφιακών Εργαλείων βασισμένος στην επιχείρηση
ii. Πρότυπο Ψηφιακού Πλάνου
iii. Λίστα ελέγχου για ψηφιακό επίπεδο μικρομεσαίας επιχείρησης
iv. Γλωσσάριο Ψηφιακού Marketing
v. Επιπλέον Εκπαιδευτικά Εργαλεία (σύνδεσμοι, YouTube, Κέντρα Βοήθειας)
ΦΑΣΗ 5 : Σύζευξη των ωφελούμενων με τις Επιχειρήσεις
Αντικείμενο της Φάσης 5 είναι η υλοποίηση ενεργειών σύζευξης των ωφελούμενων
με μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού για την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης (on the job training) σε θέματα digital marketing με στόχο την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους.
Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και θα
καταγραφεί το ενδεχόμενο ενδιαφέρον για «φιλοξενία» κάποιου ασκούμενου, ο
οποίος θα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας το digital marketing. Για την επιτυχή
διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων θα αξιοποιηθεί το μητρώο των
επιχειρήσεων που θα δημιουργηθεί από το δικαιούχο καθώς επίσης και επιπλέον
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, τις οποίες θα αναζητήσουν οι
Σύμβουλοι/Μέντορες.
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο είναι 400 και
θα υλοποιείται σε μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας.
ΦΑΣΗ 6: Εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης
Στο πλαίσιο της Φάσης 6, οι Σύμβουλοι Απασχόλησης & Μέντορες θα αναλάβουν το
ρόλο των Εποπτών της Πρακτικής Άσκησης των ωφελουμένων. Ρόλος του Επόπτη
είναι να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό
περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε
αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την
επιχείρηση.
Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αφορά στα
ακόλουθα:
 Επαφή του Επόπτη με την επιχείρηση και τον ασκούμενο. Η εν λόγω επαφή
αποδεικνύεται με την υπογραφή του επόπτη σε ημερήσια δελτία πρακτικής
άσκησης του ασκούμενου.
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Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, ασκούμενου και Επόπτη, για τη
διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.



Προσωπική επαφή του Επόπτη με τον ασκούμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για
την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη του
ασκούμενου για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της
επιχείρησης και



Γενικότερο συντονισμό και έλεγχο της πρακτικής άσκησης

ΦΑΣΗ 7: Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση του
προγράμματος - Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης – Πληρωμή
εκπαιδευτικών επιδομάτων
Αντικείμενο της φάσης αυτής είναι ο συνολικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και
αξιολόγηση της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της καθώς και τη
διαχείριση και απόδοση στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών
επιδομάτων.
Πιο συγκεκριμένα αφορά :
• το σχεδιασμό του συνόλου των επιμέρους δράσεων
• τη διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου
• Τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των επιμέρους ενεργειών
• την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους
Η δράση θα ενεργοποιηθεί σε ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο από
09-10-2017 (ΑΠ1120) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.

Δείκτες εκροής δράσης

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Τιμή Στόχος: 1.800
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι: 1.080
Τ4854 άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 1.080 άτομα
Τ4850 Ανεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών:
1.080
Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

5.232.943,28 1.583.851,26 1.814.431,36

8.631.225,90

602.357,68 602.357,68 216.416,42 216.416,42

9.450.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.232.943,28 1.583.851,26 1.814.431,36

8.631.225,90

602.357,68

602.357,68

216.416,42

216.416,42

9.450.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.186.354,62 1.267.081,01 1.451.545,09

6.904.980,72

301.178,84

301.178,84

108.208,21

108.208,21

7.314.367,77

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.046.588,66

316.770,25

362.886,27

1.726.245,18

301.178,84

301.178,84

108.208,21

108.208,21

2.135.632,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/οργανώσεις αυτών, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης
Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων εθνικής εμβέλειας, συναφής με το
αντικείμενο της πράξης μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Εκχώρηση στον ΕΦ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
4ο τρίμηνο του
2017
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση,
την
εξέλιξη
της
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και
της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για
ίση εργασία

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην
αγορά εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4816: Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ4817: Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοπασχόλησης
που
συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 2.3: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

8.4

CO01

8.4

CO01

8.4

CO01

8.4

CO05

8.4

CO05

8.4

CO05

ΔΕΊΚΤΗΣ

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40.337

807

39.530

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

9.372

187

9.185

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11.351

227

11.124

ΝΑΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

50.631

1.013

49.618

Αριθμός

Μετάβαση

11.764

236

11.528

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

14.248

285

13.963
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Δράση (2,4,5).8.4.1.01: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική
συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η
γνώμη των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
η
υπ’
αριθμ.
4.11155/οικ.6.1706/11-04-2014 επιστολή του Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
(«Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών δράσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς άμεση
υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και προτείνονται
εμπροσθοβαρείς
δράσεις.
Ακολούθησαν
τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
προκειμένου να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο
‘διαχείρισης’ των εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Το έργο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έχει στόχο την ενίσχυση
των γυναικών μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων
παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και ανδρών που έχουν την επιμέλεια
τέκνων.
Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο
της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα διδάγματα της περιόδου 20072013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω
ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της
απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που
βαρύνονται

με

ευθύνες

φροντίδας

εξαρτημένων

μελών.

Επιπλέον,

προέκυψαν

συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών
δράσεων. Το παρόν Ε.Π. θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση
εργασίας, είτε άνεργες, ενώ γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες) θα ενισχυθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Ο πρώτος κύκλος της παρέμβασης για το σχολικό έτος 2014-2015 έχει εμπροσθοβαρή
χαρακτήρα και υλοποιείται κεντρικά από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το σύνολο των ομάδων στόχου που κατά τα
επόμενα έτη θα εξυπηρετηθούν τόσο από το Ε.Π., όσο και από τα ΠΕΠ βάσει των ανωτέρω.
Ο

προϋπολογισμός

της

εμπροσθοβαρούς

δράσης

ανέρχεται

σε

125

εκ

€

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, τα οποία ενισχύονται επιπλέον με 51,3 εκ €
εθνικούς πόρους για συνολικά 62.214 ωφελούμενες γυναίκες, με προτεραιότητα στις
γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Επισημαίνεται πως κατόπιν σχετικής μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης, με αντικείμενο την
κοστολόγηση για τον προσδιορισμό του εύρους του κόστους λειτουργίας των υπό ένταξη
Δομών, μειώθηκαν τα ανώτατα όρια δαπάνης, με βασικό σκοπό τον εξορθολογισμό της
διαχείρισης του προγράμματος και έχοντας ως γνώμονα:
1. Την αξιοποίηση στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων και τη διασφάλιση της επίτευξης των
στόχων που έχουν τεθεί για τη δράση,
2. Τον προσδιορισμό του κόστους λειτουργίας των Δομών κατά τρόπο που θα λαμβάνει
υπόψη τόσο τα τρέχοντα θεσμικά και οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε αγοράς
υπηρεσιών, όσο και τις ελάχιστες απαιτήσεις των παρόχων της εκάστοτε υπηρεσίας για την
διασφάλιση ποιοτικού έργου.
Επίσης, κατά την προκήρυξη της δράσης, προστέθηκε όρος σχετικά με τον αριθμό των
προσφερόμενων θέσεων των Δομών έτσι ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο ύπαρξης Δομών
φύλαξης που χρηματοδοτούνται πλήρως από κονδύλια ΕΣΠΑ, με στόχο να ενισχυθεί
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά τους.
Επισημαίνεται ότι, προτείνεται η χρηματοδότηση της πράξης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης
της περιόδου 2007-2013, να πραγματοποιηθεί από διαθέσιμους πόρους του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007151
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2013. Ως εκ τούτου, με το παρόν δελτίο εξειδίκευσης προτείνεται η χρηματοδότηση στις
περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (ΛΑΠ), Δυτικής Μακεδονίας (ΜΕΤ) και Αττικής (ΠΑΠ).

Οι ωφελούμενοι (για το συγχρηματοδοτούμενο) ανά Περιφέρεια είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Αριθμός
Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

30.763.818

17.125

Μεταβατικές

3.267.770

1.920

Αττική

31.401.777

16.137

Στερεά Ελλάδα

2.367.538

1.379

Νότιο Αιγαίο

3.083.470

1.662

Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

30.763.818,00

3.267.770,00 31.401.777,00

65.433.365,00 2.367.538,00 2.367.538,00 3.083.470,00 3.083.470,00

70.884.373,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

30.763.818,00

3.267.770,00 31.401.777,00

65.433.365,00 2.367.538,00 2.367.538,00 3.083.470,00 3.083.470,00

70.884.373,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 24.611.054,40

2.614.216,00 25.121.421,60

52.346.692,00 1.183.769,00 1.183.769,00 1.541.735,00 1.541.735,00

55.072.196,00

13.086.673,00 1.183.769,00 1.183.769,00 1.541.735,00 1.541.735,00

15.812.177,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

6.152.763,60

653.554,00

6.280.355,40

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3484/Β/31-122012), το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το δικαιούχο της δράσης για την περίοδο 20122013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, ως έχον την εποπτεία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού». Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ορίζεται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. ως ο Φορέας εφαρμογής των
πράξεων για τους κύκλους 2012−2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, που
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εντάσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την
τοπική αυτοδιοίκηση, την εμπειρία και αποτελεσματικότητά της.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 26/06/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων.
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Δράση (2,4,5).8.4.1.02: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2015-2016, στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
* Παιδικοί Σταθμοί
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων
γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους,
ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει τις γυναίκες, με την παροχή υπηρεσιών
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φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Η δράση θα υλοποιηθεί σε
όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και δυνητικά
ωφελούμενους. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές.
Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής
τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Οι ωφελούμενοι (για το συγχρηματοδοτούμενο) ανά Περιφέρεια είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Αριθμός
Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

28.765.573

10.875

Μεταβατικές

7.452.020

2.741

Αττική

8.723.589

3.173

Στερεά Ελλάδα

2.227.315

858

Νότιο Αιγαίο

816.656

291

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάση της αρ.
5.18522/οικ.3.512/2015 Απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης - Προϋπολογισμός δράσης

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Απαιτείται τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3484/Β/31-12-2012), για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης στην 5η προγραμματική
περίοδο.

Χρηματοδοτικό σχήμα

155

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

28.765.573,00 7.452.020,00 8.723.589,00

44.941.182,00 2.227.315,00 2.227.315,00

816.656,00

816.656,00

47.985.153,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

28.765.573,00 7.452.020,00 8.723.589,00

44.941.182,00 2.227.315,00 2.227.315,00

816.656,00

816.656,00

47.985.153,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

23.012.458,40 5.961.616,00 6.978.871,20

35.952.945,60 1.113.657,50 1.113.657,50

408.328,00

408.328,00

37.474.931,10

5.753.114,60 1.490.404,00 1.744.717,80

8.988.236,40 1.113.657,50 1.113.657,50

408.328,00

408.328,00

10.510.221,90

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Δεδομένου ότι η δράση αναφέρεται στην περίοδο 2015-2016, η πρόσκληση προς τους
ωφελούμενους γονείς θα πρέπει να εκδοθεί στις αρχές Ιουλίου 2015, προκειμένου η
έναρξη υλοποίησης της να πραγματοποιηθεί εγκαίρως την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
Ιούλιος 2015
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Δράση (2,4,5).8.4.1.03: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2016-2017, στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
* Παιδικοί Σταθμοί
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α) .
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων
γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους,
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ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει τις γυναίκες, με την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Οι ωφελούμενοι (για το συγχρηματοδοτούμενο) ανά Περιφέρεια είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Αριθμός
Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

37.286.309

17.498

Μεταβατικές

12.496.634

5.858

Αττική

6.941.719

10.579

Στερεά Ελλάδα

2.346.021

1.102

Νότιο Αιγαίο

653.875

1.009

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάση της αρ.
5.18522/οικ.3.512/2015 Απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης - Προϋπολογισμός δράσης

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 4

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

37.286.309,00 12.496.634,00

6.941.719,00

56.724.662,00 2.346.021,00 2.346.021,00

653.875,00

653.875,00

59.724.558,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

37.286.309,00 12.496.634,00

6.941.719,00

56.724.662,00 2.346.021,00 2.346.021,00

653.875,00

653.875,00

59.724.558,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

29.829.047,20

9.997.307,20

5.553.375,20

45.379.729,60 1.173.010,50 1.173.010,50

326.937,50

326.937,50

46.879.677,60

7.457.261,80

2.499.326,80

1.388.343,80

11.344.932,40 1.173.010,50 1.173.010,50

326.937,50

326.937,50

12.844.880,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Μέχρι αρχές Ιουλίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση προς τους
ωφελούμενους γονείς και αρχές Σεπτέμβριου θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση του
έργου.
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
ο
2 τετράμηνο 2016
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Δράση (2,4,5).8.4.1.04: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2016-2017, στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
* Παιδικοί Σταθμοί
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α) .
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων
γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους,
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ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει τις γυναίκες, με την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Η ενδεικτική κατανομή του π/υ (για το συγχρηματοδοτούμενο) και ωφελούμενων ανά
Περιφέρεια είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Αριθμός
Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

18.472.011

20.763

Μεταβατικές

3.963.614

6.699

Αττική

1.377.317

5.409

Στερεά Ελλάδα

777.658

1.371

Νότιο Αιγαίο

160.190

606

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάση της αρ.
16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

18.472.011,00

3.963.614,00

1.377.317,00

23.812.942,00

777.658,00

777.658,00

160.190,00

160.190,00

24.750.790,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

18.472.011,00

3.963.614,00

1.377.317,00

23.812.942,00

777.658,00

777.658,00

160.190,00

160.190,00

24.750.790,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

14.777.608,80

3.170.891,20

1.101.853,60

19.050.353,60

388.829,00

388.829,00

80.095,00

80.095,00

19.519.277,60

3.694.402,20

792.722,80

275.463,40

4.762.588,40

388.829,00

388.829,00

80.095,00

80.095,00

5.231.512,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία
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Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
ο
2 τρίμηνο 2017
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Δράση (2,4,5).8.4.1.05: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2018-2019, στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
* Παιδικοί Σταθμοί
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α) .
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων
γυναικών σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική
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διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους,
όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Με τον τρόπο αυτό,
ενισχύει τις γυναίκες, με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,
παιδιών και εφήβων.
Η ενδεικτική κατανομή του π/υ (για το συγχρηματοδοτούμενο) και ωφελούμενων ανά
Κατηγορία Περιφέρειας είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Αριθμός
Ωφελούμενων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

3.206.933

12.267

Σε μετάβαση

953.305

3.811

Αττική

1.249.189

4.858

Στερεά Ελλάδα

147.733

601

Νότιο Αιγαίο

165.814

603

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάσει της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που θα εκδοθεί για το σχολικό έτος 2018-2019.
Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

3.206.933,00

953.305,00

1.249.189,00

5.409.427,00

147.733,00

147.733,00

165.814,00

165.814,00

5.722.974,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.206.933,00

953.305,00

1.249.189,00

5.409.427,00

147.733,00

147.733,00

165.814,00

165.814,00

5.722.974,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.565.546,40

762.644,00

999.351,20

4.327.541,60

73.866,50

73.866,50

82.907,00

82.907,00

4.484.315,10

641.386,60

190.661,00

249.837,80

1.081.885,40

73.866,50

73.866,50

82.907,00

82.907,00

1.238.658,90

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
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Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
ο
2 τετράμηνο 2018
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Δράση (2,4,5).8.4.1.06: Προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2022
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2019-2023, στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
* Παιδικοί Σταθμοί
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – Μ.Ε.Α) .
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων
γυναικών σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική
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διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους,
όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Με τον τρόπο αυτό,
ενισχύει τις γυναίκες, με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,
παιδιών και εφήβων.

Η ενδεικτική κατανομή του π/υ (για το συγχρηματοδοτούμενο) και ωφελούμενων ανά
Κατηγορία Περιφέρειας είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

32.318.437

Σε μετάβαση

4.657.873

Αττική

0

Στερεά Ελλάδα

6.782.063

Νότιο Αιγαίο

0

Αριθμός
Ωφελούμενων*

*Ο αριθμός των ωφελουμένων θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάσει της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που θα εκδοθεί.
Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

32.318.437,00

4.657.873,00

0,00

36.976.310,00 6.782.063,00 6.782.063,00

0,00

0,00

43.758.373,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

32.318.437,00

4.657.873,00

0,00

36.976.310,00 6.782.063,00 6.782.063,00

0,00

0,00

43.758.373,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

25.854.749,60

3.726.298,40

0,00

29.581.048,00 3.391.031,50 3.391.031,50

0,00

0,00

32.972.079,50

6.463.687,40

931.574,60

0,00

7.395.262,00 3.391.031,50 3.391.031,50

0,00

0,00

10.786.293,50

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία
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Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
ο
1 εξάμηνο 2019
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Δράση (2,4,5).8.4.1.07: Παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας
και φύλαξης ειδικών ομάδων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η εν λόγω παρέμβαση εντάσσεται στον ειδικό στόχο 8.4 (i) και απαντά στην ανάγκη για τη
συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, καθώς και στην ισότιμη
πρόσβαση και εξέλιξη των γυναικών στην απασχόληση. Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα
σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του
ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα διδάγματα της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η
αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων
δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας μελών της
ευρύτερης οικογένειας τους.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας για άτομα κάθε
ηλικίας που λόγω προβλημάτων υγείας χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας από φροντιστή (ΑΜεΑ,
ηλικιωμένοι καθηλωμένοι κλπ), με στόχο την ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων
αναφορικά με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στην εργασία.
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Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο:
α) την αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από
την

ουσιαστική

διευκόλυνσή

τους,

να

ανταποκριθούν

στους

απαιτητικούς

κι

αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της φροντίδας
μελών της ευρύτερης οικογένειας τους,
β) την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένα κατάκοιτα άτομα και γενικώς άτομα
που χρήζουν φροντίδας κατ’ οίκον από φροντιστή) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Η παρέμβαση είναι συμβατή τόσο με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το άρθρο 33 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθώς και τις κατευθύνσεις των μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για την οικογένεια που στοχεύουν στην αύξηση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας
καθώς και στην προώθηση ποιοτικών θέσεων απασχόλησης
Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι:


γυναίκες χαμηλού εισοδήματος που επωμίζονται οικογενειακά βάρη με τελικό στόχο
την διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας

Οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν την νέα αυτή παρέμβαση ανέρχονται σε 100.000.000
ευρώ και προβλέπεται να καλύψουν τμήμα της δαπάνης για την αγορά εργοσήμων για κατ’
οίκον υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας ηλικιωμένων κατάκοιτων ατόμων και γενικώς
ατόμων που χρήζουν φροντίδας κατ’ οίκον από φροντιστή.
Η διάρκεια υλοποίηση της δράσης θα είναι 4 έτη.

Η ενδεικτική κατανομή του π/υ (για το συγχρηματοδοτούμενο) και ωφελούμενων ανά
Κατηγορία Περιφέρειας είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡ/ΣΗΣ

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

62.042.320

Σε μετάβαση

16.663.175

Αττική

12.111.005

Στερεά Ελλάδα

4.434.500

Νότιο Αιγαίο

4.749.000

Αριθμός
Ωφελούμενων*

*Ο αριθμός των ωφελουμένων θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Ο αριθμός των ωφελούμενων γυναικών ανέρχεται σε περίπου 28.000.
Δείκτες εκροών
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
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CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Χρηματοδοτικό σχήμα δράσης
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

62.042.320,00 16.663.175,00

12.111.005,00

90.816.500,00 4.434.500,00 4.434.500,00 4.749.000,00

4.749.000,00

100.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

62.042.320,00 16.663.175,00

12.111.005,00

90.816.500,00 4.434.500,00 4.434.500,00 4.749.000,00

4.749.000,00

100.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

49.633.856,00 13.330.540,00

9.688.804,00

72.653.200,00 2.217.250,00 2.217.250,00 2.374.500,00

2.374.500,00

77.244.950,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

12.408.464,00

2.422.201,00

18.163.300,00 2.217.250,00 2.217.250,00 2.374.500,00

2.374.500,00

22.755.050,00

3.332.635,00

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
ο
1 6μηνο 2019
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Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δείκτες αποτελέσματος

11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πίνακας 2.4: Δείκτες εκροών επενδυτικής προτεραιότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

9.5

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
11301
Αριθμός
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

389

9.5

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
11301
Αριθμός
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Μετάβαση

96

9.5

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
11301
Αριθμός
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

112

9.5

Αριθμός Κέντρων στήριξης
της Κοινωνικής και
11302
Αριθμός
Αλληλέγγυας οικονομίας
που δημιουργούνται

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

51

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΕΠ

9.5

9.5

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
11302
Αριθμός
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
11302
Αριθμός
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Μετάβαση

13

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

15

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Δράση (2,4,5).9.5.1.01: Κέντρα
Αλληλέγγυας Οικονομίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Στήριξης

της

Κοινωνικής

και

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
H Πράξη απευθύνεται σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) του
Νόμου 4430/2016 για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αντικείμενο των Πράξεων είναι η χρηματοδότηση της σύστασης και λειτουργίας Κέντρων
Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα λειτουργήσουν ως «σημεία
ενημέρωσης» για την ΚΑΛΟ και ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών
επιχειρηματιών/ υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών, αλλά και ως δομές υποστήριξης
της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων ΚΑΛΟ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι φορείς ΚΑΛΟ θα ενισχυθούν για την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στις
ακόλουθες δύο δέσμες δράσεων:
Α’ Δέσμη Ενεργειών:
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Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που
ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών (μη νομικά πρόσωπα).
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης μέσω της παροχής γενικής πληροφόρησης στους
πολίτες για τις δυνατότητες που παρέχονται από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
Ενδεικτικά, oι δράσεις δημοσιότητας περιλαμβάνουν:
 Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο χώρο του Κέντρου
 Διάθεση του όποιου ενημερωτικού υλικού για την Κ.ΑΛ.Ο. εκδοθεί από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας


Διοργάνωση ημερίδων

 Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ.
 Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων
 Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Β’ Δέσμη Ενεργειών:
Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε
φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες:
 Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων,
 Υποστήριξη αιτήσεων χρηματοδότησης
 Υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan

Για την υποβοήθηση της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους
Φορείς KAΛΟ- Κέντρα Στήριξης, θα παρασχεθούν επιμόρφωση, εκπαίδευση, εργαλεία
συμβουλευτικής, οδηγοί - μεθοδολογίες, έντυπα κλπ. από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Σύνολο Φορέων ΚΑΛΟ-Κέντρων Στήριξης
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Δείκτες εκροών
11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας. Ενδεικτική Τιμή Στόχος: 89
11302: Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας που
δημιουργούνται. Ενδεικτική Τιμή Στόχος: 89

Χρηματοδοτικό σχήμα- προϋπολογισμός δράσης
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

4.064.000,00

2.794.000,00

2.540.000,00

9.398.000,00

635.000,00

635.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00

11.303.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

4.064.000,00

2.794.000,00

2.540.000,00

9.398.000,00

635.000,00

635.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00

11.303.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.251.200,00

2.235.200,00

2.032.000,00

7.518.400,00

317.500,00

317.500,00

635.000,00

635.000,00

8.470.900,00

812.800,00

558.800,00

508.000,00

1.879.600,00

317.500,00

317.500,00

635.000,00

635.000,00

2.832.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Φορείς ΚΑΛΟ του Ν. 4430/2016

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Προϋποθέσεις εφαρμογής
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

ο

2 τετράμηνο 2018
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Δράση (2,4,5).9.5.1.02: Υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της προώθησης τους στην απασχόληση.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιχορήγηση ΚΟΙΝΣΕΠ για την κάλυψη μέρους του
μισθολογικού

κόστους

για

νέες

προσλήψεις

που

θα

πραγματοποιήσουν

(συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ). Το ποσοστό επιδότησης του μισθολογικού
κόστους εξειδικεύεται στη βάση του Κανονισμού DeMinimis.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις θα καλύπτουν και τις τρείς κατηγορίες του Ν.
4019/2011 και επιπλέον θα πρέπει :


να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, όπως

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας


να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας



να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
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να έχει πραγματοποιηθεί η οριστική εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής

Οικονομίας.


να μην διαγραφούν από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας κατά τη διάρκεια

υλοποίησης του προγράμματος
Οι ωφελούμενοι της παραπάνω δράσης θα είναι άνεργοι ευπαθών κοινωνικών ομάδων
σύμφωνα με το Ν. 4019-2011 όπως κάθε φορά ισχύει. Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η
ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια
ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή
ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,
οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι,
οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα
κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών
περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

Δείκτες εκροής δράσης
CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
CO023: αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής
οικονομίας)

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

6.880.283,00

1.695.869,00

1.975.036,00

10.551.188,00

772.401,00

772.401,00

205.411,00

205.411,00

11.529.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

6.880.283,00

1.695.869,00

1.975.036,00

10.551.188,00

772.401,00

772.401,00

205.411,00

205.411,00

11.529.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.504.226,40

1.356.695,20

1.580.028,80

8.440.950,40

386.200,50

386.200,50

102.705,50

102.705,50

8.929.856,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.376.056,60

339.173,80

395.007,20

2.110.237,60

386.200,50

386.200,50

102.705,50

102.705,50

2.599.143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αρ. 11319/9-9-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3048Β/2016).
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Η αρ. 11319/9-92016 ΥΑ (ΦΕΚ
3048Β/2016)
01/07/2015
Έως τέλος 2015
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Δράση (2,4,5).9.5.1.03: Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ενταξης Ευάλωτων Ομάδων του Ν. 4430/2016
και οι κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του Ν.2716/1999 θα είναι οι
«δυνητικοί δικαιούχοι» της ενίσχυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι
δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:
Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή α. της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης
ένταξης ευάλωτων ομάδων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 αα) του άρθρου 14 του
Ν.4430/2016 εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή /και β0 του Κοινωνικού Συνεταιρισμού
περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999, όπως αυτός ορίζεται
στην παράγραφο 2 αγ) του άρθρου 14 του Ν. 4430/2016.




Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
Να διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο και ενεργό
Να έχει πραγματοποιηθεί η οριστική εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής
Οικονομίας
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Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
Συγκεκριμένα προβλέπεται η επιχορήγηση Κοι.Σεπ. Ενταξης Ευάλωτων Ομάδων που έχουν
οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για την κάλυψη μέρους
του μισθολογικού κόστους για νέες προσλήψεις ΑΜΕΑ που θα πραγματοποιήσουν
(συμπεριλαμβανομένων μελών της Κοιν.Σ.Επ.). το ποσοστό επιδότησης του μισθολογικού
κόστους εξειδικεύεται στη βάση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και σε διαφορετικά
ποσοστά χρηματοδότησης ανάλογα με το θεματικό στόχο στον οποίο ανήκει η Περιφέρεια.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος οι οποίοι θα προσληφθούν από τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Ευάλωτων Ομάδων οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι άνεργοι με αναπηρία.
Ως άνεργα άτομα με αναπηρία που είναι ικανά για εργασία νοούνται τα άτομα που
αποδεδειγμένα εμφανίζουν από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο πιστοποιημένο
ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και
κρίνονται ικανά για εργασία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες
όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,
άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ.
Για το χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους το
οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω ή βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι
εκκρεμεί η εξέταση ενώπιον του αρμοδίου κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας,
συνοδευόμενη απαραιτήτως από σχετικό δικαιολογητικό που να πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50% μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Κε.Π.Α.
Διάρκεια δράσης έως 31/12/2019.
Δείκτες
ID

εκροών
Περιγραφή

Μον. Μέτρησης

ΑΠ: 2

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Τ4855

Νέες πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
(συμπεριλαμβανομένων
συναεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)
που υποστηρίζονται

CO23

Aριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των Συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)

CO01

Περιφέρειες
σε Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ:4

ΑΠ:5

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Ανεργοι
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρπόνια
ανέργων

*Οι δείκτες θα εξειδικευτούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 2

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

ΑΠ: 4

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠ: 5

Συνολικό Κόστος (α)

1.193.561,00

294.191,00

342.621,00 1.830.373,00

133.993,00 133.993,00

35.634,00

35.634,00 2.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.193.561,00

294.191,00

342.621,00 1.830.373,00

133.993,00 133.993,00

35.634,00

35.634,00 2.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

954.848,80

235.352,80

274.096,80 1.464.298,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)

238.712,20

58.838,20

68.524,20

0,00

0,00

0,00

66.996,50

66.996,50

17.817,00

17.817,00 1.549.111,90

366.074,60

66.996,50

66.996,50

17.817,00

17.817,00

450.888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα

εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα

εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Φορείς ΚΑΛΟ του Ν. 4430/2016

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση
νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Προϋποθέσεις εφαρμογής

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Έκδοση ΥΑ για εκχώρηση στον ΕΦ ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
•Εκχώρηση προϋπολογισμού από
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στον ΕΦ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
• Έγκριση κριτηρίων και μεθοδολογίας
αξιολόγησης από ΕΠΠΑ
ο

2 εξάμηνο 2017
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Δράση (2,4,5).9.5.1.04
Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Φορέων

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι «δυνητικοί δικαιούχοι» της παρούσας Δράσης ενίσχυσης είναι οι Φορείς ΚΑΛΟ, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παρ.1 του Νόμου 4430/2016.
H δράση στοχεύει:


Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της
συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.



Στη μείωση της ανεργίας.



Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας
των υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
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Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.



Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για υφιστάμενες επιχειρήσεις /
φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 14.878.654,00 €.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας.
Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
Ως υφιστάμενοι φορείς ΚΑΛΟ για τις ανάγκες της Δράσης νοούνται οι φορείς ΚΑΛΟ που είναι
εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
παρουσιάζουν οικονομική δραστηριότητα.
Το ελάχιστο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα Δράση καθορίζεται από:


Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 και 1304/2013



Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014



Τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Εθνική Αρχή Συντονισμού του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Μάιος 2015



Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει.



Το Νόμο 4314/2014 όπως ισχύει



Την ΥΑ 81986/ EΥΘΥ712 /31.7.2015, ΦΕΚ(Β)1822, Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως ισχύει



Το Νόμο 4430/2016, (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), όπως ισχύει

Δείκτες εκροής δράσης
11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 2
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 4

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 5
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

9.951.846,00

4.215.962,00

0,00

14.167.808,00

710.846,00

710.846,00

0,00

0,00

14.878.654,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

9.951.846,00

4.215.962,00

0,00

14.167.808,00

710.846,00

710.846,00

0,00

0,00

14.878.654,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.961.476,80

3.372.769,60

0,00

11.334.246,40

355.423,00

355.423,00

0,00

0,00

11.689.669,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.990.369,20

843.192,40

0,00

2.833.561,60

355.423,00

355.423,00

0,00

0,00

3.188.984,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση
νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Προϋποθέσεις εφαρμογής
Έχει εκδοθεί η Υ.Α. εκχώρησης απαιτούμενων
πόρων στην ΕπΑπΚΟ.
Μέσω ΠΣΚΕ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της
πρόσκλησης

2ο εξάμηνο 2018
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Θ.Σ. 8

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Αναφέρονται τουλάχιστον οι αριθμοί των μη
εκπληρωμένων θεματικών αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται
με τον ΑΠ

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

574.248.775,00€ ΠΑΝ

% Κοινοτικής συμμετοχής

87,25% ΠΑΝ

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 ΠΑΝ
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση

με

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ),
ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των
νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες
κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης «Εγγύησης
για την νεολαία»

θεματικές
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αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

Δείκτες αποτελέσματος

Ειδικός
στόχος
i:
Αύξηση
της
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και
βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών
CR01Υ, CR02Υ, CR03Υ, CR04Υ, CR05Υ, CR06Υ, CR07Υ,
CR08Υ, CR09Υ, CR10Υ, CR11Υ, CR12Υ

Πίνακας 3.2: Δείκτες εκροών επενδυτικής προτεραιότητας

Α.Π.

Ε.Π.

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

3

8.2
ΠΑΝ

10301

Συμμετέχοντες
έως 29 ετών

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

124.370

49.748

74.622

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων - ΠΑΝ ενσωματώθηκε εντός του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ως
διακριτού άξονα του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονας Προτεραιότητας 3)
και υλοποιείται μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.2 “Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης”. Οι Δράσεις που προτείνονται παρακάτω, θα χρηματοδοτηθούν από το ειδικό
κονδύλι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και αποτελούνται από
πακέτα μέτρων με στόχο τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ) – (NEET’s) (α) νέων ηλικίας 15 -24 ετών και (β)
νέων ηλικίας 25-29 ετών. Ειδικά για την κατηγορία των νέων 15-24 ετών, επισημαίνεται ότι
οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση από την ΠΑΝ, έχουν συμπεριληφθεί στο
Εθνικό Σχέδιο «Εγγύηση για την Νεολαία» που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Δράση 3.8.2.ΠΑΝ.α: Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 18-29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΟΑΕΔ

Κατηγορία Περιφέρειας

Χ Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση απευθύνεται σε περίπου 2.500 άνεργους νέους ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών που θα
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι ενισχύσεις του προγράμματος θα ενταχθούν
στον Κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
1.

Υποβολή

ηλεκτρονικών

αιτήσεων

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

–αξιολόγηση

επιχειρηματικών σχεδίων
Μετά την προκήρυξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών
υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα επιχειρηματικά τους σχέδια προς
αξιολόγηση.
- Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση θα είναι μόνο όσα επιχειρηματικά σχέδια πληρούν τα
οριζόμενα από την πρόσκληση κριτήρια βιωσιμότητας, όπως σαφήνεια της πρότασης,
συνάφεια του αντικειμένου της προτεινόμενης δραστηριότητας με την εκπαίδευση/
κατάρτιση/ επιμόρφωση/ επαγγελματική εμπειρία του ωφελούμενου, οικονομοτεχνική
επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, καινοτομία κλπ.
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- Η αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων θα είναι συγκριτική και θα πραγματοποιηθεί
με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από ανεξάρτητο μητρώο αξιολογητών.
2. Επιχορήγηση της λειτουργίας νέας επιχείρησης
Στους δικαιούχους των Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα επιλεγούν μέσω της διαδικασίας
αξιολόγησης, παρέχεται επιχορήγηση για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης.
Επιλέξιμες δαπάνες για την επιδότηση των επιλεγέντων Επιχειρηματικών Σχεδίων
αποτελούν:
- Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης,
δαπάνες

παροχής

υπηρεσιών

νομικής

και

λογιστικής

υποστήριξης,

μισθοδοσία

προσωπικού, έξοδα προβολής, γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων, κλπ.).
- Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροής δράσης (ενδεικτικά):
Τ4844: 800 Συμμετέχοντες έως 24 ετών (άνδρες 320-γυναίκες 480)
Τ4845: 1.700 Συμμετέχοντες 25-29 ετών (Άνδρες: 680- Γυναίκες: 1.020)

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

43.400.400,00

43.400.400,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

43.400.400,00

43.400.400,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

37.910.249,40

37.910.249,40

5.490.150,60

5.490.150,60

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00
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Ενδεικτική Κατανομή ανά Κωδικό Δράσης:
ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

3

8.2.1.ΠΑΝ.α

3

8.2.2.ΠΑΝ.α

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ
ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 18-24
ετών
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 25-29
ετών
ΣΥΝΟΛΟ

13.888.000,00
29.512.000,00
43.400.000,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες μετά την έγκριση του
Επιχειρηματικού τους Σχεδίου

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Μέχρι την έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση των
κριτηρίων αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων.
Ενέργεια

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή
τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

Άρση αυτοδέσμευσης με το
αρ. πρωτ. Έγγραφο της ΕΕ
Ares (2015)5953314

ΥΑ 11319/9-9-2016 (ΦΕΚ
3048/Β/23-9-2016)
3ο τεράμηνο 2017
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Δράση 3.8.2.ΠΑΝ.β: Πρόγραμμα
επιχειρηματικότητα νέων 18-29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

συμβουλευτικής

για

την

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση
με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση απευθύνεται σε περίπου 2.500 νέους ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών που επιθυμούν να
λάβουν υπηρεσίες Mentoring. Προϋπόθεση για συμμετοχή στη δράση είναι να έχει εγκριθεί
η αίτηση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου

στα πλαίσια του

«Προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων 18-29 ετών».
Οι υπηρεσίες mentoring παρέχονται από συμβούλους των Κοινωνικών Εταίρων.

Το κόστος ανέρχεται στα 750.000 ευρώ (6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Χ 50 ΕΥΡΩ) = 300 x 2.500= 750.000
ευρώ.
Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».
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Δείκτες εκροής δράσης (ενδεικτικά):
Τ4844: 800 Συμμετέχοντες έως 24 ετών (άνδρες 320-γυναίκες 480)
Τ4845: 1.700 Συμμετέχοντες 25-29 ετών (Άνδρες : 680- Γυναίκες : 1020)

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

750.000,00

750.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

750.000,00

750.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

655.125,00

655.125,00

94.875,00

94.875,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Ενδεικτική Κατανομή ανά Κωδικό Δράσης:

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Σ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ
3

8.2.1.ΠΑΝ.β

3

8.2.2.ΠΑΝ.β

Πρόγραμμα συμβουλευτικής για την
επιχειρηματικότητα νέων 18-24 ετών
Πρόγραμμα συμβουλευτικής για την
επιχειρηματικότητα νέων 25-29 ετών
ΣΥΝΟΛΟ

240.000,00
510.000,00
750.000,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ο ΟΑΕΔ είναι δικαιούχος σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους μέσω προγραμματικής
συμφωνίας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Μέχρι την έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης θα πρέπει να προηγηθεί η δράση
«Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας νέων 18-29 ετών»

Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Ημερομηνία
Άρση αυτοδέσμευσης με
το αρ. πρωτ. Έγγραφο της
192

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Ενέργεια

Ημερομηνία
ΕΕ Ares (2015)5953314

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή
τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
01/07/2015
και
η
τροποποίηση τους στην
2η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
26/10/2016
3ο Τετράμηνο 2017
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Δράση
3.8.2.ΠΑΝ.γ.:
Πιλοτικό
Πρόγραμμα
υποστήριξης
επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, μέσω της υποστήριξης τους στην εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και
καθοδήγησης.
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης σε 3.000 άνεργους
νέους ηλικίας 18-29 ετών για την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και τη διαμόρφωση
βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων.
Για την υλοποίηση της πράξης θα εκδοθεί Δημόσια Πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα
προβλέπει αίτηση των ενδιαφερόμενων με συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής
ιδέας. Η επιλογή των αρχικά 5.000 ατόμων συνολικά (σε 3 κύκλους, ανά δίμηνο), θα γίνει
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (διάρκεια ανεργίας, συσχέτιση επιχειρηματικής ιδέας με
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πυλώνες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης) και με ποσόστωση ως προς το φύλο και το
εκπαιδευτικό επίπεδο.
Πριν την υλοποίηση της πράξης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στην πράξη και καλύπτονται από πόρους του ΟΑΕΔ:
•

Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα

μετατρέπεται σε επιχειρηματικό σχέδιο.
•

Παρακολούθηση από τα 5.000 αρχικά επιλεγέντα άτομα 5μερου Σεμιναρίου

Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών. Η υλοποίηση του θα
πραγματοποιηθεί από τους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ.
•

Υποστήριξη της ωρίμανσης των επιχειρηματικών ιδεών των ανέργων από τους

εργασιακούς συμβούλους και υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
Ε1: Αξιολόγηση της ωριμότητας των υποβληθεισών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
επιχειρηματικών ιδεών από πιστοποιημένο μητρώο αξιολογητών. Από τη διαδικασία, βάσει
διαμορφωμένων κριτηρίων, θα επιλεγούν 3.000 ωφελούμενοι που θα έχουν υποβάλλει τις
πιο ώριμες επιχειρηματικές ιδέες.
Ε2: Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) στους 3.000 επιλεχθέντες ωφελούμενους
για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια.
Κάθε ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει έξι (6) συνεδρίες coaching σε συνεργασία με έναν
καθοδηγητή, εκ των οποίων η μία (1) συνεδρία δια ζώσης και οι πέντε (5) εξ αποστάσεως.
Μετά το τέλος των συνεδριών, οι ωφελούμενοι θα υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια.
Ε3: Παρακολούθηση της πορείας των ωφελούμενων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της
πράξης (υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα).
Ε4: Αξιολόγηση της πράξης (on-going και ex-post).
Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, προβλέπεται η υλοποίηση διακριτού προγράμματος
επιχορήγησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με ομάδα στόχο τους ωφελούμενους της
παρούσας πράξης, καθώς και το σύνολο των ανέργων της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Δείκτες εκροής δράσης (ενδεικτικά)
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών – 1.050 ωφελούμενοι
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών – 1.950 ωφελούμενοι

Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.498.800,00

1.498.800,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.498.800,00

1.498.800,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.309.201,80

1.309.201,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)

189.598,20

189.598,20

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Ενδεικτική Κατανομή ανά Κωδικό Δράσης:
ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

3

8.2.1.ΠΑΝ.γ

Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών
σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών

524.580,00

3

8.2.2.ΠΑΝ.γ

Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών
σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών

974.220,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.498.800,00

Δικαιούχος
Δικαιούχος είναι ο ΟΑΕΔ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή
τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία
Άρση αυτοδέσμευσης με
το αρ. πρωτ. Έγγραφο της
ΕΕ Ares (2015)5953314

1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
01/07/2015
και
η
τροποποίηση τους στην
2η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
26/10/2016
3ο τετράμηνο 2017
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.01: Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική
συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η
γνώμη των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
η
υπ’
αριθμ.
4.11155/οικ.6.1706/11-04-2014 επιστολή του Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
(«Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών δράσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς άμεση
υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και προτείνονται
εμπροσθοβαρείς
δράσεις.
Ακολούθησαν
τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
προκειμένου να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο
‘διαχείρισης’ των εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
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Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών
που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
οι οποίες περιλαμβάνουν:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών



Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας
380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση
του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 200
ώρες τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής – β
φάση).



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από
τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που
αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών /
δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη
τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο
κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ)
σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του
καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση
πρακτικής

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43,2 εκ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν
12.000 νέοι ηλικίας από 18-24 ετών εκ των οποίων, 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και
9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροών δράσης
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

43.200.000,00€
43.200.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

37.735.200,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

5.464.800,00€

εκ της οποίας για τα

43.200.000,00€
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εμπροσθοβαρή έργα
0,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ειδική

Υπηρεσία

Εφαρμογής

Συγχρηματοδοτούμενων

από

το

ΕΚΤ

ενεργειών

(ΕΥΕ_ΕΚΤ),βάσει της με αριθμ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ σύστασης της, ως
δικαιούχος φορέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την
υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως ισχύει.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 30/06/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων.
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.02: Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για
νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΟΑΕΔ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι νέοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούν
από τις πιο δύσκολες προς σταθερή εργασιακή ένταξη ομάδες ανέργων, με υψηλότατα
ποσοστά ανεργίας και επισφαλούς εργασίας και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Για την
σταθερή εργασιακή ένταξη αυτής της ομάδας άνεργων νέων, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες
σχεδιάζονται

και

υλοποιούνται

ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις-προγράμματα

που

περιλαμβάνουν συνδυασμό δράσεων κατάρτισης και απασχόλησης.
Ακόμα περισσότερο στην χώρα μας, που βίωσε μια πολύ μακροχρόνια οικονομική κρίση, οι
νέοι έως 29 ετών, με πολύ χαμηλά προσόντα (απόφοιτοι Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου), οι
οποίοι δεν έχουν καμία εξειδίκευση και διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου επαγγελματική
εμπειρία, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, καθώς και έντονη
εργασιακή επισφάλεια.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα σχεδιάστηκε παρέμβαση η
οποία στοχεύει στην πλήρωση θέσεων απασχόλησης, σε ειδικότητες οι οποίες είναι σε
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ζήτηση και αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα στόχο, συνδυάζοντας την απασχόληση με την
εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Η κατάρτιση θα γίνει σε θεματικά αντικείμενα
τα οποία θα προκύψουν μετά από διαγνωστική διαδικασία, η οποία θα συνδυάζει τόσο τις
ανάγκες του ανέργου, όσο και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που του προσφέρεται.
Το καινοτομικό στοιχείο του προτεινόμενου προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης
είναι ότι η εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών απόκτησης/αναβάθμισης δεξιοτήτων και η
εξω-επιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων θα λάβουν χώρα αφού αυτοί
πρώτα προσληφθούν σε κανονικές θέσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα σε ιδιωτικές ή
κοινωνικές επιχειρήσεις/φορείς και κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης. Ο
σχεδιασμός του προγράμματος αντλεί ιδέες από την καλή πρακτική της αντίστοιχης
παρέμβασης Emplois d’avenir στη Γαλλία.
Περιγραφή του Προγράμματος
Το έργο αποτελείται από 2 δράσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες σε ζήτηση, ανέργων νέων έως 29 ετών με
πολύ χαμηλά προσόντα στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης μετά από εξατομικευμένη διαγνωστική διαδικασία.
Και στις δύο δράσεις ο ΟΑΕΔ είναι ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων

I. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 29 ετών
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσληψη 4.500 άνεργων νέων ηλικίας έως 29 ετών,
αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου, από ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε θέσεις εργασίας συγκεκριμένων
επαγγελματικών ειδικοτήτων (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών) στις οποίες μπορούν
να προσληφθούν χωρίς να απαιτείται πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ο ΟΑΕΔ, ως ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων, καλεί ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφερόμενες θέσεις εργασίας
σε 10 έως 15 επαγγελματικές ειδικότητες, τεχνικές και του τομέα υπηρεσιών (κατάρτιση
Μητρώου επιχειρήσεων και φορέων) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών,
αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου. Οι ειδικότητες αυτές έχουν
προσδιορισθεί με βάση την κατά ΕΙΕΑΔ δυναμική των Επαγγελμάτων, καθώς και το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης (Γυμνάσιο –Λύκειο) που απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση
των καθηκόντων, αλλά και την ύπαρξη σχημάτων Πιστοποίησης των αποκτηθεισών
δεξιοτήτων και προσόντων. Ο ΟΑΕΔ, καταρτίζει Δημόσια Πρόσκληση με την οποία καλεί
ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου
που επιθυμούν να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες
ειδικότητες του προγράμματος (κατάρτιση Μητρώου ανέργων).

201

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Η σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις θα υλοποιηθεί από τους εργασιακούς
συμβούλους του ΟΑΕΔ.
Η διάρκεια της δράσης ανέρχεται συνολικά στους 14 μήνες (10 μήνες επιχορήγησης και 4
μήνες δέσμευση). Κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης οι ωφελούμενοι
παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα
διαγνωσθούν κατά την απασχόλησή τους στην επιχείρηση. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο
ποσό των 360 ευρώ ανά μήνα και αναφερεται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος
εργασίας.
II. Δράση Κατάρτισης/ Συμβουλευτικής και πιστοποίησης αποκτηθησών γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Δικαιούχοι επιχορήγησης και για την κατάρτιση είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην
«Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 29 ετών».
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των ωφελουμένων
που συμμετέχουν στην «Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
ηλικίας έως 29 ετών», θα πραγματοποιηθεί διάγνωση αναγκών κατάρτισης όλων των
ωφελουμένων, που θα υλοποιηθεί από τους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ και θα
περιλαμβάνει συνεντεύξεις, τόσο με τους ωφελούμενους όσο και με τον υπεύθυνο εκ
μέρους της επιχείρησης. Σκοπός της διάγνωσης είναι η προώθηση των ωφελουμένων
αμέσως μετά στο κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης, ανάλογα με τις ατομικές
εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα καλύψουν τις διαγνωσθείσες ανάγκες των ωφελουμένων,
τόσο σε κάθετες επαγγελματικές, όσο και σε οριζόντιες δεξιότητες (ξένη γλώσσα, χειρισμός
Η/Υ, soft skills), οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους
στις επαγγελματικές ειδικότητες στις οποίες απασχολούνται.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
κατάρτισης οι οποίοι θα ενταχθούν σε σχετικό μητρώο κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 150 ή 250 ώρες Θεωρητικής ή και Εργαστηριακής Κατάρτισης
αναλόγως των αναγκών των ωφελούμενων.
Η κατάρτιση μπορεί να γίνεται είτε εντός είτε εκτός ωραρίου με επιχορήγηση έναντι
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την επιχείρηση ή εκπαιδευτικού
επιδόματος στους ωφελούμενους αντίστοιχα.
Η Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα γίνει από
πιστοποιημένους φορείς μετά το πέρας της κατάρτισης.
Δείκτες εκροής δράσης
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών
Τ4845: Συμμετέχοντες 25 έως 29 ετών
202

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών
Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

25.485.000,00
25.485.000,00
22.228.017,00
3.256.983,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
25.485.000,00
25.485.000,00
22.228.017,00
3.256.983,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιχειρήσεις μέσω ΕΦ ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αρ. 11319/9-9-2016 ΥΑ (ΦΕΚ
3048Β/2016).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Η αρ. 11319/9-92016 ΥΑ (ΦΕΚ
3048Β/2016)
01/07/2015
1ο εξάμηνο 2019

203

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.04: Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24
ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η εφαρμογή ενός μείγματος παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρείται ολιστική προσέγγιση και

αφορά στην παροχή υπηρεσιών και μέτρων όπως ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης,
συμβουλευτική, επιδοματική ενίσχυση, κοινωφελή εργασία κ.τ.λ.
Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν ουσιαστικά στην
εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, όπως ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας. Μέσω αυτού του μηχανισμού θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
για τις εργασιακές τάσεις ανά τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. Σκοπός είναι η
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ολοκληρωμένη και συστηματική χρήση των αποτελεσμάτων του, για την εφαρμογή των
πολιτικών και την επιλογή των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.
Η πιλοτική δράση απευθύνεται σε 325 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών του Δήμου Καλλιθέας,
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας.
Η πιλοτική δράση αφορά την ενεργοποίηση μίγματος ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Δείκτες εκροής δράσης ενδεικτικά
Τ4844: Συμμετέχοντες 18-24 ετών – 325 ωφελούμενοι

Χρηματοδοτικό σχήμα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.950.000,00

1.950.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.950.000,00

1.950.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.703.325,00

1.703.325,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

246.675,00

246.675,00

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Δικαιούχος
ΟΑΕΔ- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Πρόκειται για πιλοτική δράση η οποία αποτελεί υλοποίηση της νέας μεθοδολογίας των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους.
Ο επανασχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ παρέχει την απαραίτητη
διοικητική

υποστήριξη

μέσω

των

αναβαθμισμένων

υπηρεσιών

των

ΚΠΑ,

που

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νέα μεθοδολογία ανάλυσης προφίλ και κατηγοριοποίησης
το middle manager, τον αναβαθμισμένο ρόλο των εργασιακών συμβούλων ανέργων και
εργοδοτών, το portal για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης των θέσεων εργασίας,
τις on-line υπηρεσίες κ.τ.λ. Η χρήση και άλλων εργαλείων πληροφορικής όπως της ΗΔΙΚΑ,
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, του portal του ΕΟΠΠΕΠ, θα συμβάλλουν στην διοικητική εκτέλεση
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Η επιλογή των φορέων απασχόλησης θα γίνει μέσα από ειδικό μητρώο στο οποίο οι φορείς
θα δηλώνουν τις ανάγκες τους για τις θέσεις απασχόλησης (αριθμό ατόμων, ειδικότητα,
προσόντα κ.τ.λ.).
Παράλληλα δημιουργείται ειδικό

μητρώο ωφελουμένων ως εργαλείο ολοκληρωμένης

διαχείρισης των ενεργητικών πολιτικών.
Το έργο αυτό έχει πεδίο εφαρμογής ορισμένο και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε
σχέση με τις εκροές και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει .
Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αναλύονται στις προσκλήσεις που θα
προκηρυχθούν.
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Άρση αυτοδέσμευσης με το
αρ. πρωτ. Έγγραφο της ΕΕ
Ares (2015)5953314

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών &
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ –
01/07/2015
και
η
τροποποίηση τους στην 2η
Συνεδρίαση
ΕΠΠΑ
–
26/10/2016
2ο τετράμηνο 2017
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.05: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για νέους 18-24 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η πράξη αφορά 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών και περιλαμβάνει την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας, με διάρκεια
τεσσάρων (4) μηνών. Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν
περάσει από διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και επικαιροποίησης του ατομικού
σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) από εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.
Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 18-24 ετών,
αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια
άνεργους και τους πτυχιούχους επαγγελματικών ειδικοτήτων με υψηλή ανεργία.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροής δράσης
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Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
17.115.000,00€

Συνολικό Κόστος (α)

17.115.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

14.949.952.50

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα

2.165.047.50

0,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι


Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.06: Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για
άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς
αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________
Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για
την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική συμφωνία
για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η γνώμη
των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υπ’ αριθμ. 4.11155/οικ.6.1706/11-042014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας («Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών
δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς
άμεση υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και
προτείνονται εμπροσθοβαρείς δράσεις. Ακολούθησαν τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου
να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο ‘διαχείρισης’ των
εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
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Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς
νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
οι οποίες περιλαμβάνουν:


πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες



πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα



υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε
όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης



πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα
αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που
παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς
με διατηρήσιμη δυναμική.
Η ενέργεια αποβλέπει στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την
ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων
για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την
ολοκλήρωση της κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα σχεδιαστούν με βάση προ-διαγνωστικού συστήματος
διάγνωσης αναγκών, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης θα ληφθούν
υπόψη στο σχεδιασμό για τα προγράμματα κατάρτισης.
Προτεραιότητα θα δοθεί, σε κλάδους δυνάμει εξωστρεφείς, όπου υπάρχει ικανή και
εμβληματική παραγωγή για τη χώρα. Οι επιλεγμένοι κλάδοι θα πρέπει να έχουν τη
δυναμική αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους. Οι τομείς αυτοί είναι:
 Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
 Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 Λιανικό Εμπόριο
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροών προτεινόμενης δράσης
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

40.000.000,00€
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Δημόσια Δαπάνη (β)

40.000.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

34.940.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

5.060.000,00€

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

40.000.000,00
0,00€

Δυνητικοί δικαιούχοι
HΕιδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών (ΕΥΕ_ΕΚΤ),
βάσει της με αριθμ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ σύστασης της, ως δικαιούχος
φορέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση
δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως ισχύει, είτε μεμονωμένα ή και σε
σύμπραξη με κλαδικούς συλλογικούς φορείς ή ενώσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν τη συμβουλευτική, το σχεδιασμό ή/και
οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 20/11/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων.
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.07: Προγράμματα Μαθητείας για Νέους 15-24
ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Κύριος στόχος της δράσης είναι η ένταξη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
4.000 νέων

ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή

κατάρτισης (ΕΑΕΚ), προκειμένου να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα
για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ συνδυάζει τη
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του δυϊκού συστήματος της Μαθητείας. Οι
μαθητές φοιτούν σε τεχνικές ειδικότητες που συνδέονται με επαγγέλματα που
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση τους διαρκεί
όσο και η θεωρητική εκπαίδευση (4 εξάμηνα) και είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους.
Οι ειδικότητες, ο τρόπος λειτουργίας των EΠΑ.Σ καθώς και η διάρκεια (έναρξη και λήξη) των
εξαμήνων πρακτικής άσκησης, διέπεται από τις διατάξεις σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Σημειώνεται ότι οι νέοι έχουν περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης
212

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

προσέγγισης, έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και έχει καταρτιστεί για αυτούς
Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Στη συνέχεια ο εργασιακός σύμβουλος έχει προτείνει ως ποιοτική
προσφορά μία θέση στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας).
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».
Δείκτες εκροών προτεινόμενης δράσης
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
16.000.000,00€

Συνολικό Κόστος (α)

16.000.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

13.976.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.024.000,00€

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
0,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
Ιούλιος 2015
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.08: Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους
18-24 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΕΦ ΟΑΕΔ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η πράξη αφορά 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, που θα έχουν ωφεληθεί από το
πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για διάρκεια οχτώ (8) μηνών. Η ένταξη στο
πρόγραμμα προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν περάσει από διαδικασία
εξατομικευμένης προσέγγισης επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) από
εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 18-24 ετών που
θα έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροής δράσης
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Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
26.000.000,00€

Συνολικό Κόστος (α)

26.000.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

22.711.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.289.000,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
0,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι


Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αρ. 11319/9-9-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3048Β/2016)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

Η αρ. 11319/9-92016
ΥΑ
(ΦΕΚ
3048Β/2016)
01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.09: Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής
ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών
στον αγροδιατροφικό κλάδο
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη Πράξη, με όρους ολοκληρωμένης παρέμβασης με εξατομικευμένη
προσέγγιση, εστιάζεται στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης
στην

αγορά

εργασίας

για

νέους

ανέργους,

απόφοιτους

δευτεροβάθμιας,

μεταδευτεροβάθμιας με κατευθύνσεις στο αντίστοιχο κλάδο, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ και
αφορά την εξειδικευμένη ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων στον άνω
κλάδο για την αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για
την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες
αναπτυξιακές ανάγκες. Η πράξη υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με έναν από τους
δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και τα προγράμματα σπουδών των επαγγελμάτων και
εξειδικεύσεων θα καταρτιστούν βάσει των αναγκών της τοπικής και περιφερειακής αγοράς
εργασίας και μετά από συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Το πρόγραμμα αυτό
στοχεύει αφενός στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου και αφετέρου στην
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ενίσχυση των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την τόνωση της εξωστρέφειας και την
επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
•

Επαγγελματική Συμβουλευτική

•

Κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις

•

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

•

Πρακτική άσκηση μέσω εξειδικευμένης σύζευξης

Η πράξη δύναται να συνδεθεί με δράση Νέων Θέσεων Εργασίας (με διακριτό Π/Υ)
Η παρέμβαση σχεδιάζεται και αρθρώνεται με άξονα:
- Τη διάγνωση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών και των προσόντων
(γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων) των ωφελουμένων.
- Τον κλαδικό προσανατολισμό σε επιλεγμένο τομέα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», του
αγροδιατροφικού/βιομηχανία τροφίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανά διοικητική
περιφέρεια και σύμφωνα με τα εξής ενδεικτικά κριτήρια : i) συμμετοχή του κλάδου στο
Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, ii) συμμετοχή στην περιφερειακή απασχόληση, iii)
δυναμισμός, σύμφωνα με τη διαφορά της συμμετοχής του στο ακαθάριστο περιφερειακό
προϊόν και στην απασχόληση μεταξύ 2009 και του πλέον πρόσφατου έτους για το οποίο
διατίθενται στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, iv) θέση και δυναμική των νέων στην
απασχόληση του κλάδου.

Περιλαμβάνει:
• Επαγγελματική Συμβουλευτική: 2 φάσεις
Α’ φάση – προ της έναρξης της κατάρτισης
Σημείο εκκίνησης είναι το ΑΣΔ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν
συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της
πρόσκλησης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το
τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε
Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε
αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε αυτή
την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης
επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
- 3 συνεδρίες (2 ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες + 1 ομαδική):
- 1η συνεδρία (ατομική) με γνώμονα το ΑΣΔ, θα στοχεύει στον εντοπισμό των ικανοτήτων,
δεξιοτήτων και προτιμήσεων του ωφελούμενου αλλά και των πιθανών σχετικών
ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, εστιάζοντας παράλληλα σε
τεχνικές ενίσχυσης-υποστήριξης της κινητικότητας τους σε προσωπικό, επαγγελματικό
και κοινωνικό επίπεδο, την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,
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καθώς και περιβαλλοντογνωσίας. Παράλληλα θα διερευνάται η δυνατότητα και η
πρόθεση για μελλοντική έναρξη επιχειρηματικότητας στο αντικείμενο.
- 2η συνεδρία (ομαδική – έως 10 άτομα): τεχνικές εξεύρεσης εργασίας
- 3η συνεδρία (ατομική): προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης
κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης
Β’ φάση – προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης
- 1 ομαδική συνεδρία (έως 10 άτομα) για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των
ωφελουμένων στην πρακτική άσκηση.

• Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες
Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των
προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.
Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνεργασία με τον ΕΙΕΑΔ με στόχο την επιλογή ειδικοτήτων
και περιφερειών υλοποίησης κατά το πρότυπο

προγράμματος του Ταμείου

Παγκοσμιοποίησης . Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
- Δυναμικότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ώστε να επιβεβαιωθεί η
επιλογή του κλάδου
- Εφ’ όσον επιβεβαιωθεί, προσδιορισμός των σχετικών περιφερειών
- Προσδιορισμός πλήθους ανέργων με εκπαιδευτικό επίπεδο στο συγκεκριμένο κλάδο και
στοιχεία ως προς τη διάρκεια ανεργίας και την ηλικία με σκοπό τον προσδιορισμό
εξειδικευμένης στόχευσης και, ακολούθως, τον προσδιορισμό της βαρύτητας των
κριτηρίων

μοριοδότησης,

στην

περίπτωση

που

λόγω

αριθμού

υποψηφίων

ενδιαφερομένων, κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή διαδικασίας επιλογής.
- Διάρθρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσφερόμενες θέσεις εργασίας ανά
ειδικότητα.
Ο προσδιορισμός της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης θα προκύψει από τη
συνεργασία του Δικαιούχου με τους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την εκπόνηση
του εκπαιδευτικού υλικού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα του ΕΙΕΑΔ σε συνδυασμό με
το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Σημειώνεται ότι κατά τις συναντήσεις της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με τη DG Employment
επισημάνθηκε η ανάγκη διαφοροποίησης της διάρκειας των προγραμμάτων κατάρτισης
ανάλογα με το αντικείμενο στο πλαίσιο ενός περισσότερο εκλεπτυσμένου μοντέλου
παροχής της κατάρτισης. Ωστόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού ο δικαιούχος θα πρέπει να
μεριμνήσει για την αναλογία θεωρίας / πρακτικής ώστε το σύνολο των ωρών κατάρτισης να
διατηρηθεί ενιαίο για το σύνολο των συμμετεχόντων προς αποφυγή αλλοίωσης της
επιλογής τους και συνακόλουθα, της συνεργασίας τους με το σύμβουλο, προτάσσοντας το
κριτήριο της διάρκειας του προγράμματος και τις αντίστοιχες απολαβές.
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Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο
της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών. Αν και η χρήση της μεθόδου τηλεκατάρτισης αποτελεί σύγχρονη
πρακτική κατάρτισης και διευκολύνει ορισμένες ομάδες ωφελουμένων, λόγω σχετικής
σύστασης του κοινοτικού ελέγχου, προτείνεται να μην χρησιμοποιηθεί στην παρούσα
φάση.
Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher).

• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται
από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του
εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των προσόντων των ανέργων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης
της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

• Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με
επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω
της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και
ευθεία διασύνδεση με το μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
εξέτασης και αξιολόγησης της δυνητικής καταλληλότητας των επιχειρήσεων υποδοχής να
λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης και εμβάθυνσης σε σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις
δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις μετατροπής της απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας σε θέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.
Περαιτέρω, δύναται να δημιουργηθεί «Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα εγγράφονται
οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση των
ωφελουμένων.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακό υπεύθυνος, ο οποίος θα
είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών
στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει επιπλέον
το ποσό των 200 € ανά ωφελούμενο (Bonus)
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ΝΘΕ
Η δράση δύναται να συνδεθεί με δράση Νέων Θέσεων Εργασίας για τις επιχειρήσεις εκείνες
οι οποίες θα προβούν σε πρόσληψη των ωφελουμένων (έως του 50%) μετά το τέλος τη
λήξης της συμμετοχής τους.
Η επιλογή των συγκριμένων ειδικοτήτων θα γίνει κατόπιν συνεργασίας με το ΕΙΕΑΔ,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για τον κλάδο
καθώς και αρμόδιων θεσμικών φορέων για τον προσδιορισμό ειδικοτήτων (ενδεικτικοί
τομείς ποιότητας προϊόντος, προώθησης προϊόντος, logistics και ΤΠΕ) οι οποίες είναι
σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Ενδεικτικές ειδικότητες


Τεχνολογία Τροφίμων και Ποτών



Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων



Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος



Τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων



Χειρισμός Μηχανών Παραγωγής Βιομηχανίας Τροφίμων



Βιομηχανικός σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας



Μάρκετινγκ προϊόντων αγροδιατροφής



Εξαγωγές/διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται στις 30/06/2020.

Δείκτες εκροής
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών
Τ4845: Συμμετέχοντες 25 - 29 ετών
10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών
Χρηματοδοτικό Σχήμα
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ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

12.074.000,00

12.074.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

12.074.000,00

12.074.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

10.530.942,80

10.530.942,80

1.543.057,20

1.543.057,20

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μόνη ή σε σύμπραξη
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
2ο εξάμηνο 2018
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Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.10: Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για
Νέους/-ες με Αναπηρία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη Πράξη, με όρους ολοκληρωμένης παρέμβασης και εξατομικευμένης
προσέγγισης, συμβάλλει στην προώθηση της επαγγελματικής και κατ’ επέκταση κοινωνικής
ένταξης των ατόμων με αναπηρία, όπως επιτάσσουν:
-η παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με
αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,
την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της Χώρας».
-τα άρθρα 9 «Προσβασιμότητα» και 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα υποχρεούται να
εφαρμόζει (βλ. ν.4074/2012 και ν. 4488/2017 – Μέρος Δ),
-η εθνική νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας (ν. 4443/2016) και
προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη χώρα (ν.4430/2016).
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Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή
επανένταξης στην αγορά εργασίας για νέους/ες με αναπηρία ηλικίας 18 έως 29 ετών που
έχουν ολοκληρώσει κάποια εκπαίδευση από τις εξής: δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (εφεξής ομάδα στόχος ή ωφελούμενοι).
Η Πράξη στο σύνολό της υποστηρίζεται από πέντε (5) διαφορετικά Υποέργα που συνδέονται
μεταξύ τους. Στόχος αυτών είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των ωφελούμενων
στον κόσμο της εργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων και
κατάλληλων συνθηκών προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στην ομάδα στόχο να αποκτήσει
επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, η οποία θα διευκολύνει την ένταξή της
στον κόσμο της εργασίας.
Τα προτεινόμενα πέντε (5) Υποέργα περιγράφονται ως εξής :
Υποέργο 1 : Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας
στόχου. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για τη ομαλή και
αποτελεσματική προώθηση των ωφελούμενων στον κόσμο της εργασίας.
Το Υποέργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) υποστηρικτικές Ενέργειες :
Ενέργεια 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Έρευνα για τον εντοπισμό των τομέων/θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία
ανά περιφέρεια. Μέσω της μελέτης θα διερευνηθούν οι τομείς/κλάδοι που παρουσιάζουν
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και στους οποίους παράλληλα θα στηριχτεί ο
αναπτυξιακός σχεδιασμός των Περιφερειών στη βάση του μοντέλου της «Δίκαιης
Ανάπτυξης», οι στάσεις και αντιλήψεις των εργοδοτών στους τομείς αυτούς για την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, οι ανάγκες των εργοδοτών, οι θέσεις εργασίας που
έχουν μεγάλη ζήτηση, οι προοπτικές απασχόλησης

των ατόμων με αναπηρία στους

συγκεκριμένους τομείς μέσω της διερεύνησης καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό/διεθνές
επίπεδο που μπορούν να τύχουν εφαρμογής στη χώρα μας κ.λπ. Τα αποτελέσματα της
μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των τομέων/θέσεων στους οποίους θα
πραγματοποιηθεί η επαγγελματική κατάρτιση και κατ’ επέκταση πρακτική άσκηση.
Ενέργεια 2: Σύστημα υποστήριξης της ομάδας στόχου στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών της.
Στην ενέργεια αυτή εντάσσονται οι παρακάτω υπο-ενέργειες :
-2.1 «Απασχόληση Εργασιακών Συμβούλων», πιστοποιημένων από το ΕΟΠΠΕΠ/ με τη
σύμφωνη γνώμη του, με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη της ομάδας
στόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.
-2.2 «Σεμιναριακή Εκπαίδευση των Εργασιακών Συμβούλων» σε θέματα αναπηρίας, με
στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχοντάς τους
εξειδίκευση σε θέματα εξατομικευμένης προσέγγισης και παροχής στοχευμένης
συμβουλευτικής υποστήριξης, βάσει των διαφορετικών κατηγορίας αναπηρίας.
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-2.3 «Εκπόνηση/ Προσαρμογή των εργαλείων των Εργασιακών Συμβούλων» για την
αποτελεσματικότητα του έργου τους. Για τον λόγο αυτό θα εκπονηθούν εξειδικευμένα
εργαλεία, όπως ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων, έντυπο καταγραφής προόδου,
τεστ προσωπικότητας, τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ατομικό σχέδιο δράσης κ.λπ.,
στα οποία θα ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας. Οι πληροφορίες που θα
περιλαμβάνονται σε αυτά θα ενημερώνουν το «Ηλεκτρονικό Μητρώο /Σύστημα Διαχείρισης
και παρακολούθησης ωφελούμενων» (βλ. παρακάτω ενέργεια 4).
-2.4 «Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής» σε δύο (2) φάσεις ήτοι ως ακολούθως:
Α’ φάση – προ της έναρξης της κατάρτισης. Σημείο εκκίνησης θα αποτελεί το ατομικό σχέδιο
δράσης. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο
έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο
δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου, πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα
εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
προγενέστερα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε
καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι
υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης επικαιροποιούν
το ατομικό σχέδιο δράσης τους, με την συνδρομή και υποστήριξη των Εργασιακών
Συμβούλων που παρακολουθούν και καθοδηγούν τους συμμετέχοντες.
Ο αριθμός των συνεδριών θα είναι τέσσερις (4), δύο (2) ατομικές και δύο (2) ομαδικές
συμβουλευτικές συνεδρίες, ως ακολούθως:
-1η συνεδρία (ατομική) με γνώμονα το ατομικό σχέδιο δράσης, θα στοχεύει στον εντοπισμό
των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων του ωφελούμενου αλλά και των πιθανών
σχετικών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, εστιάζοντας παράλληλα
σε τεχνικές ενίσχυσης-υποστήριξης της κινητικότητας τους σε προσωπικό, επαγγελματικό
και κοινωνικό επίπεδο, την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,
καθώς και περιβαλλοντογνωσίας.
-2η συνεδρία (ομαδική – έως 10 άτομα) : τεχνικές εξεύρεσης εργασίας.
-3η συνεδρία (ατομική) : προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης
κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης, με την υποστήριξη πάντοτε των Εργασιακών
Συμβούλων, όπως αυτοί καθορίστηκαν να στηρίζουν σε όλα τα στάδια της ένταξης στην
αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία (Υποέργο 1 –Ενέργεια 3).
Β’ φάση – προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης
-4η ομαδική συνεδρία (έως 10 άτομα) για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των
ωφελούμενων στην πρακτική άσκηση.
Ενέργεια 3 : Ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης. Θα καταρτισθεί επικοινωνιακό
σχέδιο δράσης στο οποίο θα εξειδικεύονται τόσο η επικοινωνιακή στρατηγική και
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στοχοθέτηση των ενεργειών δημοσιότητας/ευαισθητοποίησης όσο και τα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί: i) η καλύτερη δυνατή διάχυση για την
προσέγγιση των δυνητικά ωφελούμενων, ii) η δημοσιοποίηση της λειτουργίας του
«Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιχειρήσεων» στους εργοδότες για την εγγραφή τους σε αυτό.
Όλες οι ενέργειες δημοσιότητας θα είναι προσβάσιμες στην ομάδα στόχο.
Ενέργεια 4: Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων και ωφελούμενων.
Α) Το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων», το οποίο θα είναι προσβάσιμο στα άτομα με
αναπηρία, θα αξιοποιηθεί τόσο για την πρακτική άσκηση των ωφελούμενων όσο και για την
εξεύρεση θέσεων εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος. Η εισαγωγή των στοιχείων στο
μητρώο θα πραγματοποιείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργασιακούς συμβούλους,
τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα έχουν ενταχθεί στην Πράξη και την Ε.Σ.Α.μεΑ. Τα
στοιχεία που θα συλλέγονται θα αφορούν -πέραν των λοιπών στοιχείων της επιχείρησης
(τομείς δραστηριοποίησης, αριθμό απασχολούμενων κ.λπ.)- στα εξής: προσφερόμενες
θέσεις εργασίας/πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρία με αντιστοίχιση των
κατηγοριών αναπηρίας στις οποίες απευθύνονται, δυνατότητα εφαρμογής εύλογων
προσαρμογών: i) σε κτιριακές υποδομές για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ii) σε
ηλεκτρονικές

εφαρμογές

και

εξοπλισμό

(π.χ.

εκτυπωτές

braille)

που

ο

απασχολούμενος/ασκούμενος με αναπηρία θα χρησιμοποιήσει, iii) μέσω της παροχής
υποστηρικτικής τεχνολογίας (π.χ. λογισμικό ανάγνωσης της οθόνης), εάν η επιχείρηση
απασχολεί ή έχει απασχολήσει στο παρελθόν άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, εάν το
προσωπικό της επιχείρησης έχει εκπαιδευθεί σε ζητήματα αναπηρίας, εάν η επιχείρηση
έχει υλοποιήσει ή έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση κάποιου προγράμματος που
σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με την αναπηρία, εάν η αναπηρία περιλαμβάνεται σε κάποιον
βαθμό στους στόχους της επιχείρησης κ.λπ.. Στο εν λόγω μητρώο θα ενταχθούν και οι
επιχειρήσεις με τις οποίες τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης θα συνάψουν συμβάσεις για την
πρακτική άσκηση των ωφελούμενων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει
μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση κριτηρίων. Ως προς τη διαμόρφωση των κριτηρίων,
αξίζει να αναφερθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει μεγάλη εμπειρία δεδομένου ότι συμμετείχε σε
όλα τα στάδια σχεδιασμού του καινοτόμου Προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός
φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις» καθώς και στη διαμόρφωση
του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτό εντάχθηκε
οριζόντια στα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιπρόσθετα, η Ε.Σ.Α.μεΑ.
Περαιτέρω, θα εκπονήσει Οδηγό για την υποστήριξη των επιχειρήσεων με χρήσιμες
πληροφορίες (π.χ. θεσμικό πλαίσιο για τη ίση μεταχείριση στην εργασία και την
απασχόληση,

κατηγορίες

αναπηρίας

και

εμπόδια

που

αντιμετωπίζουν

εύλογες

προσαρμογές,), ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο Υποέργο 3. Ο εν λόγω Οδηγός θα
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη του μητρώου. Για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της
ενέργειας, θα εξεταστούν τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν στους εργοδότες
προκειμένου να γίνει περισσότερο ελκυστική η εγγραφή τους στο μητρώο.
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Β) Το «Ηλεκτρονικό Μητρώο/Σύστημα Διαχείρισης και παρακολούθησης ωφελούμενων», το
οποίο θα είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, στοχεύει στην παρακολούθηση της
προόδου των ωφελούμενων σε όλα τα στάδια εφαρμογής της Πράξης, ήτοι από την αρχική
προσέγγιση των ωφελούμενων, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, μέχρι την προώθησή τους στην απασχόληση για την
ομαλή και αποτελεσματική ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας. Το εν λόγω μητρώο θα
συμβάλλει στον καλλίτερο συντονισμό της Πράξης πανελλαδικά, στην ανταλλαγή
πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Εργασιακών Συμβούλων, στην
αντιμετώπιση κρίσεων κ.λπ.
Υποέργο 2 : Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού,
που και αυτό με τη σειρά του περιλαμβάνει τις εξής δύο(2) Υποενέργειες,
-Ενέργεια 1: Εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού, στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης
για τον εντοπισμό των τομέων/θέσεων εργασίας με ζήτηση που πληρούν τις προϋποθέσεις
για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (Υποέργο 1 - Ενέργεια 1), και
-Ενέργεια 2 : Αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης (Υποέργο 4) προκειμένου
να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων με αναπηρία.
Υποέργο 3 : Προετοιμασία - Παρακολούθηση – Εποπτεία του Έργου. Οι ενέργειες του
Υποέργου 3 διακρίνονται:
Α. σε οριζόντιες ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν:
i) στην αποτελεσματική προετοιμασία του Έργου και συστηματική παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησής του σε όλα τα στάδια (προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση),
ii) στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών για
τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Έργου. Αυτές αφορούν στην:
Προετοιμασία διαγωνισμών (όπως σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση τευχών
προκήρυξης κ.α.).
Διενέργεια διαγωνισμών (ΚΗΜΔΗΣ, δημοσιεύσεις στην ΕΕ, ΕΣΗΔΗΣ κ.λπ.).
Συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των
δυνητικά ωφελούμενων για την κατάρτιση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, τις ενστάσεις,
και την κατάρτιση τελικού Πίνακα επιλεγέντων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3.
Τεχνική υποστήριξη του Έργου (συμπλήρωση και υποβολή δελτίων παρακολούθησης στο
ΟΠΣ, παροχή στοιχείων στην ΕΥΔ κ.λπ.).
Λογιστική υποστήριξη του Έργου: Θα οριστεί Ομάδα Έργου που θα παρακολουθεί και θα
επιβλέπει όλα τα Υποέργα, τους αναδόχους και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε
αυτό και θα συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Β. Επιμέρους ενέργειες, οι οποίες είναι οι εξής:


διερεύνηση σε βάθος των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των νέων με αναπηρία.Η
καταγραφή αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την τεκμηρίωση των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων, τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεδομένα για την εκπόνηση της
ανάλυσης επιπτώσεων ( εx post αξιολόγηση ) μετά το τέλος της εφαρμογής της Δράσης
και τη δημιουργία επαρκούς και συστηματικά οργανωμένης πληροφορίας και γνώσης
που θα υποστηρίξει το σχεδιασμό τόσο της παρούσας όσο και μελλοντικών Δράσεων
και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών. Η έρευνα θα χαρτογραφήσει όλα τα
χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού .



Εκπαίδευση εργασιακών συμβούλων (βλ. Υποέργο 1, ενέργεια 2.1).



Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης ωφελούμενων για την ένταξή τους στο
πρόγραμμα κατάρτισης.



Συμμετοχή στη διαμόρφωση των κριτηρίων για ένταξη των επιχειρήσεων στο μητρώο
(Υποέργο 1, Ενέργεια 4)



συντονισμός και εποπτεία του «Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιχειρήσεων» και εισαγωγή
στοιχείων σε αυτό (Υποέργο 1, Ενέργεια 4).



Συντονισμός και εποπτεία του «Ηλεκτρονικού Μητρώου/Σύστημα Διαχείρισης και
παρακολούθησης ωφελούμενων» (Υποέργο, Ενέργεια 4).



Η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των εργασιακών συμβούλων μέσω της δημιουργίας help
desk.



Η εκπόνηση Οδηγού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων με χρήσιμες πληροφορίες
(βλ. περιγραφή Υποέργο 1, Ενέργεια 4).

Υποέργο 4: Επαγγελματική Κατάρτιση – Προώθηση στην Απασχόληση.
Το Υποέργο αφορά στη συμμετοχή 3.000 ωφελούμενων:


σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ και επαγγελματικές
δεξιότητες, η οποία θα πραγματοποιηθεί από αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης. Με την συμπλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα
λάβουν σχετική πιστοποίηση τόσο σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ όσο και σε μια
συγκεκριμένη ειδικότητα.



σε πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του τομέα που σχετίζεται με την ειδικότητα της
θεωρητικής κατάρτισης που θα λάβουν.

Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στις
500 ώρες. Η αναλογία θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής θα προκύψει από τα
αντικείμενα που θα επιλεγούν.
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Η κατάρτιση Θα αφορά ενίσχυση των δεξιοτήτων τους με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και
τις εφαρμογές τους σε επαγγελματικές δραστηριότητες .
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
•Ομαδική και ατομική συμβουλευτική
•Κατάρτιση σε α.βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και σε β. εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις
και δεξιότητες
•Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων
•Πρακτική άσκηση μέσω σύζευξης
H παρέμβαση αρθρώνεται γύρω από τους άξονες:


της διάγνωσης και αποτύπωσης των εκπαιδευτικών και άλλων χαρακτηριστικών
και των προσόντων (γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων) των ωφελούμενων, όπως
αυτές καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στο Υποέργο 3.



του εντοπισμού τομέων και θέσεων εργασίας με ζήτηση που πληρούν τις
προϋποθέσεις για την απασχόληση των ωφελούμενων (Υποέργο 1)



των αποτελεσμάτων της ex post εξωτερικής αξιολόγησης (Υποέργο 5).

•

Κατάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες

Η υλοποίηση της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες διδασκαλίας κάνοντας
ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, ανάλογα και με τις ανάγκες των
διαφορετικών κατηγοριών της ομάδας στόχου (αισθητηριακές, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.).
Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα που θα παραχθούν από το
Υποέργο 2, Ενέργειες 1 και 2.
• Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται
από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του
εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των προσόντων των ανέργων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης
της θέσης και κατ’ επέκταση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
• Πρακτικής Άσκησης
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με
επιχειρήσεις του κλάδου ή σε εργαστήρια, με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ
του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων
επαγγελματικών/πρακτικών

γνώσεων,

δεξιοτήτων

και

ικανοτήτων

που

αφορούν
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επαγγέλματα/ειδικότητες

σε

δυναμική

πορεία

και

ευθεία

διασύνδεση

με

το

μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
εξέτασης και αξιολόγησης της δυνητικής καταλληλόλητας των επιχειρήσεων υποδοχής να
λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης και εμβάθυνσης σε σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις,
δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις μετατροπής της απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας σε θέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται να
δημιουργηθεί και το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα εγγράφονται οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην προώθηση των ωφελούμενων στον
κόσμο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια στις/στα οποίες/α θα τοποθετηθούν
οι ωφελούμενοι θα διαθέτουν έναν εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, ο οποίος θα είναι
στέλεχος της επιχείρησης ή σε θέση υπεύθυνου εργαστηρίου και υπεύθυνος για την
επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας το Υπουργείο θα εξετάσει την απονομή bonus στον πάροχο
κατάρτισης
• Νέες Θέσεις Εργασίας
Η δράση δύναται να συνδεθεί με δράση Νέων Θέσεων Εργασίας για τις επιχειρήσεις εκείνες
οι οποίες θα προβούν σε πρόσληψη των ωφελούμενων (έως του 50%) μετά το τέλος τη
λήξης της συμμετοχής τους, παρέχοντας όμως περισσότερα κίνητρα συγκριτικά με τα
προγράμματα που απευθύνονται σε ωφελούμενους του γενικού πληθυσμό (π.χ. αυξημένη
κάλυψη των ασφαλιστικών παροχών).
Υποέργο 5: ΕX POST εξωτερική αξιολόγηση του Έργου- Ανάλυση επιπτώσεων, με στόχο την
εξέταση της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων της συνολικής απόδοσης και των
επιπτώσεων του έργου στην ομάδα στόχο. Επιπρόσθετα, θα διατυπώσει τα τελικά
συμπεράσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος, δημιουργώντας μια βάση
τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό παρόμοιων δράσεων στο μέλλον.
Περισσότερα στοιχεία για το φυσικό αντικείμενο της πράξης αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο παράρτημα.
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Ο Π/Υ και οι ωφελούμενοι κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

14.605.736,00

1.616

5.215.753,00

577

4.586.499,00

507

2.161.703,00

239

553.309,00

61

27.123.000,00

3.000

Η ανάλυση του συνολικού Π/Υ του έργου έχει ως εξής :

Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Π/Y

ΑΝΑΛΥΣΗ

Υποέργο 1 : Υποστηρικτικές ενέργειες
για την προώθηση της απασχόλησης
της ομάδας στόχου
Ενέργεια 1: Μελέτη για τον
εντοπισμό των τομέων/θέσεων
1.

73.000,00

εργασίας
Ενέργεια 2 : Σύστημα υποστήριξης

2.825.000, 00

της ομάδας στόχου
Ενέργεια 3: Ενέργειες Δημοσιότητας

600.000,00

και Ευαισθητοποίησης
Ενέργεια 4 : Δημιουργία μητρώων 410.000,00
επιχειρήσεων και ωφελούμενων
Υποέργο 2: Εκπόνηση, αναπαραγωγή
& προσβασιμοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού
Ενέργεια 1 : Εκπόνηση του
2.

εκπαιδευτικού υλικού

26.880,00

Ενέργεια 2 : Αναπαραγωγή και
προσβασιμοποίηση του

473.120,00

εκπαιδευτικού υλικού
Υποέργο 3 :
3.

Προετοιμασία - Παρακολούθηση –

600.000,00

Εποπτεία του Έργου
4.

Υποέργο 4: Επαγγελματική Κατάρτιση
– Προώθηση στην Απασχόληση
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. Κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση &

& ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

πρακτική άσκηση)

Ωφελούμενοι:

(*) το ποσό της αποζημίωσης ανά
εκπαιδευτική ώρα για τον πάροχο 21.275.000,00
είναι αυξημένο κατά 31,19% λόγω

500 h * 5 €/ώρα * 3.000
ωφελούμενους
Πάροχοι:

των ιδιαίτερων αναγκών της ομάδας

500 h * 9,183333 €/ώρα *

στόχου

3.000 ωφελούμενους
120€ * 3.000 ωφελούμενοι

2. Πιστοποίηση

720.000,00

(Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ)
120€ * 3.000 ωφελούμενοι
(Ειδικότητα)

5.

Υποέργο 5 : Ex post εξωτερική
αξιολόγηση του Έργου

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 27.123.000,00

3.000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ο ανωτέρω ενδεικτικός π/υ έλαβε υπ’ όψιν την πρότερη εμπειρία από την υλοποίηση συναφών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφοράς σε σχέση με το σχεδιασμό της διάρκειας της
κατάρτισης αναλόγως των απαιτήσεων του αντικειμένου, επισημαίνεται ότι η
διάρκεια των 500 ωρών (θεωρίας και πρακτικής) βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο
π/υ προτείνεται με την προσέγγιση του μέσου όρου.

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται το 2020.
Δείκτες εκροής
Τ4844
Τ4845
Χρηματοδοτικό Σχήμα
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

27.123,00

27.123,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

27.123,00

27.123,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

23.691,94

23.691,94

3.431,06

3.431,06

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00
231

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΑπΚο) Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΜΕΑ)

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης οι δικαιούχοι, δύναται να
συνεργαστούν με ερευνητικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς/εταίρους
για

την

ανάπτυξη

των

αναλυτικών

προδιαγραφών

κατάρτισης

και

του

περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
31/12/2016

01/07/2015
4ο τρίμηνο 2018
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Δράση 3.8.2.1 ΠΑΝ.11: Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25
έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων – ομάδα στόχος
H Ελλάδα, εκτός από τις δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες της κρίσης,
αντιμετωπίζει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: την απώλεια του ανθρώπινου
κεφαλαίου της.
Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις εκτιμάται ότι οι πολίτες υψηλής μόρφωσης που
έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα κυμαίνονται μεταξύ 180.000 και 200.000.
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Μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) εκτιμά ότι, το 88%
των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν
πτυχίο πανεπιστημίου, με το 60% από αυτούς να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών και το 11% να έχουν κάνει διδακτορικό. Η μαζική αυτή έξοδος
μεταφράζεται σε ποσοστό της τάξης του 10% των εργαζομένων πανεπιστημιακής
μόρφωσης της χώρας. Επιπροσθέτως, πρόσφατη μελέτη της Endeavor Greece
αναφέρει ότι και από εκείνους που έχουν μείνει στην Ελλάδα, το 46% εκφράζει
επιθυμία να μεταναστεύσει.
Αυτή η τάση συνιστά ξεκάθαρα “braindrain”, δηλαδή εγκατάλειψη μίας χώρας από
τα καλύτερα μυαλά της. Το “braindrain” έχει σοβαρές συνέπειες για την ελληνική
οικονομία, σε μια περίοδο που η χώρα έχει χάσει το 25% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της από όταν ξεκίνησε η κρίση.
Ενώ η χώρα βιώνει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις, με τα ποσοστά
ανεργίας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, την ίδια
στιγμή παρατηρείται ένα σημαντικό παράδοξο στην αγορά εργασίας, με
μεγάλο αριθμό θέσεων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών να μένουν
ακάλυπτες και οι εργοδότες να δηλώνουν σημαντική δυσκολία στο να βρουν άτομα
να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Η χώρα μας συνεχίζει να
εμφανίζει Ψηφιακό έλλειμμα και να πορεύεται με βραδύ βηματισμό προς την
κατεύθυνση της σύγκλισης με την Ε.Ε. στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας
2020 (DigitalAgenda 2020).
Όλες οι επίσημες αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους
βασικότερους ψηφιακούς δείκτες υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, με τη
χώρα

να

βρίσκεται

στις

τελευταίες

θέσεις

της

σχετικής

κατάταξης.

Είναι

χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα μόνο το 1,63% του εργατικού δυναμικού
απασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογιών, κατατάσσοντας την
Ελλάδα στην 26η θέση στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών (eSkills Country
Report, 2012).
Τελευταία, όλο και πιο συχνά διατυπώνεται η απορία πως είναι δυνατό η ανεργία να
βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, η ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής να
αυξάνεται, και να υπάρχουν υποψήφιοι που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων,
με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στη χώρα μας να μην
καλύπτεται.
Στην προαναφερθείσα άποψη συνηγορούν και τα αποτελέσματα της Έρευνας που
πραγματοποίησε η Manpower για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα (Talent
Shortage Survey 2013 Greece).
Το διαπιστωμένο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει το έλλειμμα αυτό, λαμβανομένου
υπόψη ότι τα ανεπαρκή επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων περιορίζουν την αξιοποίηση
των οφελών για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και των οφελών που
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μπορούν να έχουν οι πολίτες με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα
διαδικτυακών δραστηριοτήτων.
Ο

προτεινόμενος

κλάδος

οικονομικής

δραστηριότητας

επιλέχθηκε

περαιτέρω βάσει συνδυασμού από τα παρακάτω:
Α. Tις στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για το 2014-2020
Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ

2. Ποιες είναι οι κρίσιμες Ψηφιακές Δεξιότητες ;
Τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα,
θεωρούν, ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται κυρίως σε εμπορικές και
παραγωγικές εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη στο χώρο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και σε τμήματα όπως πωλήσεις, ecommerce,

marketing,

κ.λπ.,

όσο

και

σε

εταιρείες

παροχής

υπηρεσιών

τεχνολογίας. Νέες θέσεις εργασίας, σε μικρότερο ποσοστό, δημιουργούνται επίσης
σε μεσαίες και μικρές εταιρείες και start-ups.
Ο

προγραμματισμός,

η

σχεδίαση,

η

εγκατάσταση

και

η

υποστήριξη

web

εφαρμογών, η ανάπτυξη λογισμικού, η εγκατάσταση και η συντήρηση δικτύων, η
ασφάλεια συστημάτων συνθέτουν τη λίστα των ψηφιακών δεξιοτήτων που
βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση. Οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη αναζητούν
επαγγελματίες: web analysts, web developers, web technicians, applications
programmers, web technicians, software developers, digital/ web designers, ICT
service managers, IT business analysts, systems analysts, computer network
professionals, database developer, IT security specialist, κ.ά.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, έχει δημιουργήσει συνθήκες στην αγορά
εργασίας, όπου περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης έχουν οι πτυχιούχοι με
ισχυρές

εξειδικεύσεις

ή

με

δεξιότητες/προσόντα

που

τους

επιτρέπουν

να

καλύπτουν περισσότερες περιοχές (multitasking). Οι ειδικοί συστήνουν στους
νέους επιστήμονες να ασχολούνται ακόμα και από την περίοδο των σπουδών τους
με

δραστηριότητες

που

ενισχύουν

γνώσεις

και

δεξιότητες

(hackathons,

onlinecourses, κ.λπ.). Η πλειοψηφία των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα
σημειώνουν, ότι οι δραστήριοι νέοι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν εργασία χωρίς
να απαιτείται προϋπηρεσία.
Έτσι παρατηρούμε την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων που συνδυάζουν γνώση των
νέων ψηφιακών καναλιών και της πληροφορικής με παραδοσιακές δεξιότητες
(όπως στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ: Organicsearch/ SEOspecialist,
onlinecommunitymanager,

conversionanalyst,

directorofsocialmedia,

facebookmarketingspecialist, senioranalyticsconsultant, κ.λπ.), ή την ιδιαίτερα
αυξημένη ζήτηση για άτομα που μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν
εφαρμογές

πληροφορικής

(π.χ.

Softwaredeveloper,

webdeveloper,

mobileapplicationdeveloper, softwareengineer, dataanalyst, ICTservicemanagers,
ITbusinessanalysts, ITsecurityspecialist, κ.λπ.).
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Επαγγέλματα

που

σχετίζονται

με

την

ανάπτυξη

εφαρμογών

τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στη λίστα με
τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας, ενώ την περίοδο Αύγουστο Σεπτέμβριο 2015, οι αγγελίες για θέσεις πληροφορικής σε ιστοσελίδες εύρεσης
εργασίας ήταν από τις πιο πολυπληθείς σε αριθμό.
Κεντρικός

άξονας

των

προαναφερθέντων

είναι

η

ανάγκη

ανάπτυξης

του

ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επιμόρφωση ατόμων σε τεχνολογίες αιχμής
με υψηλές δεξιότητες.
Με βάση τα παραπάνω η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους
την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους
ωφελούμενους
την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους
Η δράση θα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους σχολών θετικής, τεχνολογικής και
οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), ΑΕΙ και ΤΕΙ, και θα υλοποιηθεί με
το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher), θα περιλαμβάνει δε την
ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:
•

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος

κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την
κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής
στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την
μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης
αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε
αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την
υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής
άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι
δυνατό.
Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής υποστήριξης θα παρασχεθούν από εξειδικευμένα
Στελέχη συμβουλευτικής /Συμβούλους και άτομα τα οποία θα έχουν το ρόλο του
επόπτη πρακτικής άσκησης.
Πρόγραμμα

θεωρητικής

κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών,

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν
αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης.
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης.
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: 3 φάσεις
Οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις (3) φάσεις σε σχέση με τη
συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης (κατά το διάστημα που
προηγείται της συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης
γνώσεων και δεξιοτήτων και της έναρξης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις)
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές
συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους (οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν

κατά

συναντήσεων/επικοινωνίας

την

Α’

με

τον

και

Β’

Επόπτη

φάση)

και

πρακτικής

υποστήριξη

άσκησης

(σε

μέσω
άμεση

συνεργασία και με το σύμβουλο, κατά την Α’ και Γ’ φάση).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων που
παρέχονται ανά φάση σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης
είναι:
Α. προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
Σημείο εκκίνησης είναι το ΑΣΔ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να
έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Κάθε ωφελούμενος της δράσης θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (1η
ατομική συνεδρία) με στόχους: α) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία
από τις ειδικότητες επιλογής του βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του
προφίλ,

των

δεξιοτήτων,

και

των

ενδιαφερόντων

σε

συνδυασμό

με

την

πληροφόρηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις
ειδικότητες των κλάδων προτίμησής του και β) την αποτύπωση των προδιαγραφών
των κατάλληλων για τον ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.
Κατά την ίδια φάση, σε συνέχεια της πρώτης ατομικής συνεδρίας, ο Πάροχος,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιλογή του ωφελούμενου και τις προδιαγραφές της /
των θέσης / θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες
υποστήριξης μέσω του επόπτη πρακτικής με στόχο την εύρεση κατάλληλης
επιχείρησης πρακτικής άσκησης από τις διαθέσιμες, με την οποία θα συμβληθούν
από

κοινού

με

τον

ωφελούμενο,

και

την

ένταξη

του

ωφελούμενου

σε

πρόγραμμα/τμήμα κατάρτισης στην ειδικότητα επιλογής.
Περαιτέρω, προβλέπεται να δημιουργηθεί «Μητρώο Επιχειρήσεων», στο οποίο θα
εγγράφονται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική
άσκηση των ωφελουμένων, δηλώνοντας ενδεικτικές θέσεις εργασίας.
Με τη συμμετοχή στην 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η
έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στις υπηρεσίες της δράσης.
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Β. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιηθεί ατομική
συνεδρία (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των
ωφελουμένων για:
την πρακτική άσκηση
την αγορά εργασίας ευρύτερα (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνταξη βιογραφικού,
τρόποι εξεύρεσης εργασίας εντός και εκτός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη /εκπρόσωπο επιχείρησης) ανάλογα με
τις ανάγκες των ωφελουμένων
Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως τη λήξη της ή/και κατά το διάστημα
ενός μήνα μετά τη λήξη της, ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των
ωφελουμένων μέσω του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης (on the job training).
Θεωρητική κατάρτιση
Η ενίσχυση ή ανάπτυξη των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των
επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη
αντιστοίχηση των προφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.
Ενδεικτικές

ειδικότητες

προγραμμάτων

Κατάρτισης

όπως:

Τεχνικός

Η/Υ,

Διαχειριστής Δικτύων, Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού
ιστοσελίδων και εφαρμογών & Δικτύων, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων,
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής,
Σύμβουλος

Συστημάτων

Συστημάτων

Ηλεκτρονικού

Πληροφορικής

(ICT

Εμπορίου
Analyst),

(e-commerce

Consultant),

Διαχειριστής

Συστημάτων

πληροφορικής
Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών.
Στις ώρες της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που
αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
β) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη
μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία
χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
Η

διαδικασία

ανάπτυξης

των

επαγγελματικών

προσόντων

συνοδεύεται

και

υποστηρίζεται από ένα σύστημα επικύρωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των
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επαγγελματικών προσόντων του εργατικού

δυναμικού

και

παρέχοντας ένα

«συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων
αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της
πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Η

πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται

στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι
οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Πρακτική Άσκηση
Η

πρακτική

άσκηση,

κατόπιν

προηγηθείσας

εξειδικευμένης

σύζευξης

των

ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού
προφίλ

του

ωφελούμενου

μέσω

της

εμβάθυνσης

ή

απόκτησης

νέων

και

σύγχρονων επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
αφορούν επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και ευθεία διασύνδεση με
το μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
Η πρακτική άσκηση θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της
πρακτικής

άσκησης

θα

υπάρχει

Υπεύθυνος

Πρακτικής

άσκησης/εργασιακό

υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για
την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει
επιπλέον το ποσό των 200 € ανά ωφελούμενο ( Bonus)
Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου
Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης.
Επίσης οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με
τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των
ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης

από αρμόδιους

φορείς πιστοποίησης.
Η πράξη θα υλοποιηθεί μέχρι 30-06-2020
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Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Κατάρτισης
Επίπεδο 1 (Level 1)

A/A
1

2

Ειδικότητα

Α/Α Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις

Τεχνικός Η/Υ &
Δικτύων

1

Διαχειριστής
Δικτύων

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing
and Switching

2

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

1

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing
and Switching - Route

2

CCNP CLOUD

3

CCDP: Cisco Certified Design Professional

4

AIX Network Management

1

Java

Programming

Developing

Java

Web

Applications

3

Τεχνικός
Εφαρμογών
Λογισμικού

2

Building REST and SOAP Web Services with Java

3

Python Programming

4

Perl Programming

5

Visual Studio Programming

6

Developing Apps Using C# Programming

7

Developing ASP.NET Web Applications

8

Developing ASP.NET Web API Services

9

C# Programming

10

.NET Programming

11

Android Application Development & Programming

12

iPhone

and

iPad

Application

Development

Software

Development

Introduction
13

Microsoft

MTA

Fundamentals
14

Microsoft

MTA

HTML5

App

Development

Fundamentals
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4

5

Ειδικός
σχεδιασμού
ιστοσελίδων και
εφαρμογών

Προγραμματιστής
βάσεων
δεδομένων

1

User Experience (UX) Design

2

Android Application Development & Programming

3

iPhone and iPad Application Development Introduction.

4

Web Authoring Using Adobe Dreamweaver

5

Adobe Certified Expert (ACE)

6

AutoCAD Certified Associate

1

Developing SQL Databases MCSA

2

Oracle Certified Associate (OCA)

3

Oracle SQL Developer 4.1: Certified Databases and
Platforms

6

7

Διαχειριστής
Βάσεων
Δεδομένων

Τεχνικός
ασφαλείας
συστημάτων
πληροφορικής

4

Implementing a SQL Data Warehouse

1

Oracle Certified Professional (OCP)

2

IBM Certified Database Administrator for DB2

3

MCSA: SQL Server

4

SAP HANA S

5

SAP S/4HANA

1

CCNA Security

2

CCNP Security

3

CompTIA Security+

4

CEH: Certified Ethical Hacker

5

GSEC: SANS GIAC Security Essentials

6

CISSP:

Certified

Information

Systems

Security

Professional

8

Σύμβουλος
Συστημάτων
Ηλεκτρονικού
Εμπορίου (ecommerce

7

CISM: Certified Information Security Manager

8

Microsoft MTA Security Fundamentals

9

Microsoft MTA Networking Fundamentals

1

CEC ™Certified E-Commerce Consultant

2

PME ™ Project Management E-Business

3

CEA ™ Certified e-Marketing Analyst (SEO Specialist)
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Consultant)

9

Ανάλυση
Συστημάτων
Πληροφορικής
(ICT Analyst)

4

CPRM ™ Certified Project Risk Manager

5

CIW E-Commerce Strategies and Practices

1

Big Data Insights, Technologies & Trends

2

Data Science for Big Data Analytics

3

Tableau: Presenting Analytic Visualizations

4

Business Analysis

5

Business Analysis Practitioner

6

IBM SPSS Modeler and Data Mining

7

Software Quality Assurance

8

Service-Oriented Architecture (SOA)

1
10

Διαχειριστής
Συστημάτων
πληροφορικής

MCSE Productivity Solutions Expert

- Microsoft

Share Point Server 2016
2
3

MCSA Windows Server
MCSE Productivity Solutions Expert - Microsoft
Exchange Server 2016

Π/Υ: 17.570.000,00

Δείκτες εκροής δράσης ενδεικτικά
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών
Τιμή-στόχος: 3.000 νέοι 25- 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων και
των μακροχρόνια ανέργων), εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

17.570.000,00

17.570.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

17.570.000,00

17.570.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

15.347.395,00

15.347.395,00

2.222.605,00

2.222.605,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Δικαιούχος
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

4ο τρίμηνο 2018
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Δράση 3.8.2.2.ΠΑΝ.01: Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική
συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η
γνώμη των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
η
υπ’
αριθμ.
4.11155/οικ.6.1706/11-04-2014 επιστολή του Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
(«Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών δράσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς άμεση
υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και προτείνονται
εμπροσθοβαρείς
δράσεις.
Ακολούθησαν
τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
προκειμένου να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο
‘διαχείρισης’ των εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
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Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών
που

είναι

απόφοιτοι

Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

και

απόφοιτοι

δευτεροβάθμιας

και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
οι οποίες περιλαμβάνουν:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών



Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας
450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση
του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 250
ώρες τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής – β
φάση).



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από
τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που
αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών /
δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη
τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο
κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ)
σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του
καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση
πρακτικής

Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων
δεξιοτήτων των ωφελουμένων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το
περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 108 εκ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν
30.000 νέοι ηλικίας από 25-29 ετών εκ των οποίων, 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και
18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείκτες εκροών προτεινόμενης δράσης
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

108.000.000,00€
108.000.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

94.338.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

13.662.000,00€

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

108.000.000,00€
0,00€
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών (ΕΥΕ_ΕΚΤ),
βάσει της με αριθμ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ σύστασης της, ως δικαιούχος
φορέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση
δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως ισχύει.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 30/06/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων
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Δράση 3.8.2.2.ΠΑΝ.02: Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________
Η ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της
ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την
έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για
την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(partnership agreement) 2014-2020, υπήρξε αρχική συμφωνία
για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η γνώμη
των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υπ’ αριθμ. 4.11155/οικ.6.1706/11-042014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας («Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών
δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προς
άμεση υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και
προτείνονται εμπροσθοβαρείς δράσεις. Ακολούθησαν τεχνικές
συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου
να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο ‘διαχείρισης’ των
εμπροσθοβαρών δράσεων.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα
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περιλαμβάνει:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών



Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή
έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας
420ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση
του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220
ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης
πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό
της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β)
στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον
πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής
άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την
τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.



Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος, για 7 βασικές ειδικότητες στον τουριστικό τομέα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 29,8 εκ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν
8.000 νέοι ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων, 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 6.900
θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών, η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο
Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».
Δείκτες εκροών προτεινόμενης δράσης
Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

29.860.000,00€
29.860.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

26.082.710,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.777.290,00€

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

29.860.000,00€
0,00€
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝ.ΣΕΤΕ), αποτελεί φορέα
που συμβάλει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις (μελέτες, έρευνες, ανάπτυξη μηχανισμών
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του τουριστικού κλάδου κλπ), στην προώθηση των
δημοσίων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του
ελληνικού τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μ αυτόν. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του,
παρέχει πάσης φύσεως επιστημονική, τεχνική και άλλη υποστήριξη προς το ΣΕΤΕ, για
κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει
στην ευόδωση των σκοπών του.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης πράξεων εκδόθηκε στις 20/11/2014,
προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», ως εμπροσθοβαρής. Μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης,
προηγήθηκε αλληλογραφία με την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και
τεχνικές συναντήσεις τόσο για τον προσδιορισμό καταλόγου εμπροσθοβαρών δράσεων όσο
και για τη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε
αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα
διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,
σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 20142020, με την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της
εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» και τέλος με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων, προκειμένου να υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και
οδηγίες για το πλαίσιο ένταξης και υλοποίησης των πράξεων.
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Δράση 3.8.2.2.ΠΑΝ.03: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για νέους 25-29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η πράξη αφορά 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών και περιλαμβάνει την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας, με διάρκεια
τεσσάρων (4) μηνών. Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν
περάσει από διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και επικαιροποίησης του ατομικού
σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) από εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.
Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 25-29 ετών,
αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια
άνεργους, τις γυναίκες με ανήλικα παιδιά και τους πτυχιούχους επαγγελματικών
ειδικοτήτων με υψηλή ανεργία.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».

Δείκτες εκροής δράσης
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών
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Χρηματοδοτικό σχήμα - Προϋπολογισμός δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
5.990.275,00€

Συνολικό Κόστος (α)

5.990.275,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.232.505,21

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

757.769,79

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00€

Δυνητικοί δικαιούχοι


Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση 3.8.2.2 ΠΑΝ.04: Προώθηση στην απασχόληση των νέων ηλικίας
25 έως 29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η εφαρμογή ενός μείγματος παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρείται ολιστική προσέγγιση και
αφορά στην παροχή υπηρεσιών και μέτρων όπως ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης,
συμβουλευτική, επιδοματική ενίσχυση, κοινωφελή εργασία κ.τ.λ.
Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν ουσιαστικά στην
εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, όπως ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας. Μέσω αυτού του μηχανισμού θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
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για τις εργασιακές τάσεις ανά τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. Σκοπός είναι η
ολοκληρωμένη και συστηματική χρήση των αποτελεσμάτων του, για την εφαρμογή των
πολιτικών και την επιλογή των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.
Η πιλοτική δράση απευθύνεται σε 175 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών του Δήμου Καλλιθέας,
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας.
Η πιλοτική δράση αφορά την ενεργοποίηση μίγματος ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Δείκτες εκροής δράσης ενδεικτικά
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών – 175 ωφελούμενοι
Χρηματοδοτικό σχήμα - Προϋπολογισμός δράσης
Σύνολο
Χώρας
/ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΗΣ
Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

1.050.000,00

1.050.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.050.000,00

1.050.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

917.175,00

917.175,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

132.825,00

132.825,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα

εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δικαιούχος
ΟΑΕΔ- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Πρόκειται για πιλοτική δράση η οποία αποτελεί υλοποίηση της νέας μεθοδολογίας των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους.
Ο επανασχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ παρέχει την απαραίτητη
διοικητική

υποστήριξη

μέσω

των

αναβαθμισμένων

υπηρεσιών

των

ΚΠΑ,

που

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νέα μεθοδολογία ανάλυσης προφίλ και κατηγοριοποίησης
το middle manager, τον αναβαθμισμένο ρόλο των εργασιακών συμβούλων ανέργων και
εργοδοτών, το portal για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης των θέσεων εργασίας,
τις on-line υπηρεσίες κ.τ.λ. Η χρήση και άλλων εργαλείων πληροφορικής όπως της ΗΔΙΚΑ,
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, του portal του ΕΟΠΠΕΠ, θα συμβάλλουν στην διοικητική εκτέλεση
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Η επιλογή των φορέων απασχόλησης θα γίνει μέσα από ειδικό μητρώο στο οποίο οι φορείς
θα δηλώνουν τις ανάγκες τους για τις θέσεις απασχόλησης (αριθμό ατόμων, ειδικότητα,
προσόντα κ.τ.λ.).
Παράλληλα δημιουργείται ειδικό

μητρώο ωφελουμένων ως εργαλείο ολοκληρωμένης

διαχείρισης των ενεργητικών πολιτικών.
Το έργο αυτό έχει πεδίο εφαρμογής ορισμένο και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε
σχέση με τις εκροές και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει .
Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αναλύονται στις προσκλήσεις που θα
προκηρυχθούν.
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Ημερομηνία
Άρση αυτοδέσμευσης με το
αρ. πρωτ. Έγγραφο της ΕΕ
Ares (2015)5953314

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή
τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ
01/07/2015
και
τροποποίηση τους στην
Συνεδρίαση
ΕΠΠΑ
26/10/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης
2ο τετράμηνο 2017

–
η
2η
–
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Δράση 3.8.2.2.ΠΑΝ.05: Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους
25-29 ετών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: _______________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΕΦ ΟΕΑΔ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η πράξη αφορά 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών και περιλαμβάνει τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οχτάμηνης διάρκειας. Η ένταξη
στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν περάσει από διαδικασία
εξατομικευμένης προσέγγισης, επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) από
εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και θα έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 25-29 ετών που
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας και που παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Δείκτες εκροής δράσης
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών
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Χρηματοδοτικό σχήμα - Προϋπολογισμός δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
8.400.000,00€

Συνολικό Κόστος (α)

8.400.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.337.400,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.062.600,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
0,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι


ΟΑΕΔ (σύμφωνα με το πλαισιο υλοποίησης που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

Ημερομηνία

ΚΥΑ εκχώρησης
01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση 3.8.2.2 ΠΑΝ.06 Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση,
Πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29
ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά

δράσης

στο

πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

* Θα εξεταστεί η συμβατότητα χρηματοδότησης της πράξης με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων/ΥΓΟΣ βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ περί ΥΓΟΣ πριν από την έκδοση της πρόσκλησης.

Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων
H Ελλάδα, εκτός από τις δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες της κρίσης,
αντιμετωπίζει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: την απώλεια του ανθρώπινου
κεφαλαίουτης.
Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις εκτιμάται ότι οι πολίτες υψηλής μόρφωσης που
έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα κυμαίνονται μεταξύ 180.000 και 200.000.
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Μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) εκτιμά ότι, το 88% των
ατόμων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, με το 60% από αυτούς να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
και το 11% να έχουν κάνει διδακτορικό. Η μαζική αυτή έξοδος μεταφράζεται σε
ποσοστό της τάξης του 10% των εργαζομένων πανεπιστημιακής μόρφωσης της
χώρας. Επιπροσθέτως, πρόσφατη μελέτητης EndeavorGreece αναφέρει ότι και από
εκείνους που έχουν μείνει στην Ελλάδα, το 46% εκφράζει επιθυμία να
μεταναστεύσει.
Αυτή η τάση συνιστά ξεκάθαρα “braindrain”, δηλαδή εγκατάλειψη μίας χώρας από
τα καλύτερα μυαλά της. Το “braindrain” έχει σοβαρές συνέπειες για την ελληνική
οικονομία, σε μια περίοδο που η χώρα έχει χάσει το 25% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της από όταν ξεκίνησε η κρίση.
Ενώ η χώρα βιώνει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις, με τα ποσοστά
ανεργίας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, την ίδια
στιγμή παρατηρείται ένα σημαντικό παράδοξο στην αγορά εργασίας, με μεγάλο
αριθμό θέσεων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών να μένουν ακάλυπτεςκαι οι
εργοδότες να δηλώνουν σημαντική δυσκολία στο να βρουν άτομα να καλύψουν
αυτές τις θέσεις.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Η χώρα μας συνεχίζει να
εμφανίζει Ψηφιακό έλλειμμα και να πορεύεται με βραδύ βηματισμό προς την
κατεύθυνση της σύγκλισης με την Ε.Ε. στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020
(DigitalAgenda 2020).
Όλες οι επίσημες αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους
βασικότερους ψηφιακούς δείκτες υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, με τη
χώρα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα μόνο το 1,63% του εργατικού δυναμικού
απασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογιών, κατατάσσοντας την
Ελλάδα στην 26η θέση στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών (eSkillsCountryReport,
2012).
Τελευταία, όλο και πιο συχνά διατυπώνεται η απορία πως είναι δυνατό η ανεργία
να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, η ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής να
αυξάνεται, και να υπάρχουν υποψήφιοι που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων,
με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στη χώρα μας να μην
καλύπτεται.
Στην προαναφερθείσα άποψη συνηγορούν και τα αποτελέσματα της Έρευνας που
πραγματοποίησε η Manpower για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα
(TalentShortageSurvey 2013 Greece).
Το διαπιστωμένο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει το έλλειμμα αυτό, λαμβανομένου
υπόψη ότι τα ανεπαρκή επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων περιορίζουν την αξιοποίηση
των οφελών για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και των οφελών που
μπορούν να έχουν οι πολίτες με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα
διαδικτυακών δραστηριοτήτων.
Ο προτεινόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επιλέχθηκε περαιτέρω βάσει
συνδυασμού από τα παρακάτω:
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Α. πληροφορίες και πορίσματα τα οποία συνίστανται στον προσδιορισμό της
προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες
και γνώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο από κλαδικές μελέτες
Β. τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών του ΕΙΕΑΔ
1. Ποιες είναι οι κρίσιμες Ψηφιακές Δεξιότητες ;
Τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα,
θεωρούν, ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται κυρίως σε εμπορικές και
παραγωγικές εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη στο χώρο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και σε τμήματα όπως πωλήσεις, e-commerce,
marketing, κ.λπ., όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας. Νέες θέσεις
εργασίας, σε μικρότερο ποσοστό, δημιουργούνται επίσης σε μεσαίες και μικρές
εταιρείες και start-ups.
Ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και η υποστήριξη web
εφαρμογών, η ανάπτυξη λογισμικού, η εγκατάσταση και η συντήρηση δικτύων, η
ασφάλεια συστημάτων συνθέτουν τη λίστα των ψηφιακών δεξιοτήτων που
βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση. Οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη αναζητούν
επαγγελματίες: web analysts, web developers, web technicians, applications
programmers, web technicians, software developers, digital/ web designers, ICT
service managers, IT business analysts, systems analysts, computer network
professionals, database developer, IT security specialist, κ.ά.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, έχει δημιουργήσει συνθήκες στην αγορά
εργασίας, όπου περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης έχουν οι πτυχιούχοι με
ισχυρές εξειδικεύσεις ή με δεξιότητες/προσόντα που τους επιτρέπουν να καλύπτουν
περισσότερες περιοχές (multitasking). Οι ειδικοί συστήνουν στους νέους
επιστήμονες να ασχολούνται ακόμα και από την περίοδο των σπουδών τους με
δραστηριότητες που ενισχύουν γνώσεις και δεξιότητες (hackathons, onlinecourses,
κ.λπ.). Η πλειοψηφία των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα σημειώνουν, ότι οι
δραστήριοι νέοι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν εργασία χωρίς να απαιτείται
προϋπηρεσία.
Έτσι παρατηρούμε την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων που συνδυάζουν γνώση των
νέων ψηφιακών καναλιών και της πληροφορικής με παραδοσιακές δεξιότητες (όπως
στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ: Organicsearch/ SEOspecialist,
onlinecommunitymanager,
conversionanalyst,
directorofsocialmedia,
facebookmarketingspecialist, senioranalyticsconsultant, κ.λπ.), ή την ιδιαίτερα
αυξημένη ζήτηση για άτομα που μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν
εφαρμογές
πληροφορικής
(π.χ.
Softwaredeveloper,
webdeveloper,
mobileapplicationdeveloper, softwareengineer, dataanalyst, ICTservicemanagers,
ITbusinessanalysts, ITsecurityspecialist, κ.λπ.).
Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στη λίστα με
τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας, ενώ την περίοδο Αύγουστο Σεπτέμβριο 2015, οι αγγελίες για θέσεις πληροφορικής σε ιστοσελίδες εύρεσης
εργασίας ήταν από τις πιο πολυπληθείς σε αριθμό.
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Κεντρικός άξονας των προαναφερθέντων είναι η ανάγκη ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επιμόρφωση ατόμων σε τεχνολογίες αιχμής με
υψηλές δεξιότητες.
Με βάση τα παραπάνω η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.

Τη διερεύνηση των αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες των επιχειρήσεων
του κλάδου ΤΠΕ

2.

την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και mentoring προς
τους ωφελούμενους

3.

την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς
τους ωφελούμενους

4.

την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων

5.

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους

6.

Συντονισμός παρακολούθηση και αξιολόγηση

ΦΑΣΗ 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Η δυναμική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη
και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις.
Η παρακολούθηση της μεταβολής που παρουσιάζουν οι επαγγελματικές δεξιότητες
στη χώρα αποδεικνύεται θεμελιώδης για την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς
και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό προβλέπεται ο εντοπισμός των
αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ σε ειδικότητες και δεξιότητες με στόχο :
•

Να καταγραφούν με αναλυτικό τρόπο οι προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις
του κλάδου ΤΠΕ θέσεις εργασίας,

•

Να αποτυπωθούν οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις προσφερόμενες
θέσεις αυτές,

•

Να διατυπωθούν προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε
απαιτούμενες ειδικότητες και δεξιότητες.

Τελικός σκοπός είναι να υποστηριχθεί η προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις του κλάδου να σχεδιάσουν έγκαιρα, κατάλληλες στρατηγικές
ανάπτυξης και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που
διαθέτουν, δηλαδή:
•

Να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας συνδεδεμένες με τις μελλοντικές ανάγκες
της αγοράς και τους στρατηγικούς τους στόχους,

•

Να προσελκύσουν και επιλέξουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση
με τα κρίσιμα για το μέλλον επαγγέλματα.

ΦΑΣΗ 2: ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η Πράξη απευθύνεται σε Απόφοιτους:
 Πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ από Σχολές και Τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.
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 Πτυχιούχους ΙΕΚ & ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατόπιν διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης
και με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
Μετά την επιλογή τους κατά τη πρώτη συμβουλευτική συνεδρία οι ωφελούμενοι θα
εντάσσονται σε Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 200 ωρών και 400 ωρών
πρακτικής άσκησης (on the job training).
ΦΑΣΗ 3: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ MENTORING
Η Φάση αυτή του Έργου αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής
συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από
Συμβούλους (είτε σταδιοδρομίας, είτε επιχειρηματικότητας). Το περιεχόμενο των
συναντήσεων - συνεδριών, διαμορφώνεται ενδεικτικά θα περιλαμβάνει ως εξής:
•

Δημιουργία ατομικού ψηφιακού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την
επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.

•

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

•

Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου
βάσει του προφίλ του και των αναγκών των επιχειρήσεων.

•

Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων,
Λήψης Απόφασης κ.ά.).

•

Διαμόρφωση/ συμπλήρωση/ επεξεργασία της ατομικής βιογραφίας, με βάση τα
αποτελέσματα από τα εργαλεία που συμπληρώθηκαν κατά την 1η ατομική
συνεδρία.

•

Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων σε σχέση
με τους στόχους του ωφελούμενου.

•

Προσανατολισμός καριέρας και επαγγελματικής ανέλιξης.

•

Διαμόρφωση ατομικού Σχεδίου Δράσης.

•

Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας.

Οι συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι θα είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι Γ’ θμιας
Εκπαίδευσης (ΤΠΕ, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών) με πολυετή εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών, οι οποίοι με τις γνώσεις και -κυρίως- την εμπειρία τους θα ενισχύσουν
τους Ωφελούμενους στην προσπάθειά τους για επιτυχή ένταξη στην αγορά
εργασίας.
ΦΑΣΗ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Αντικείμενο της Φάσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των
Ωφελουμένων.
Προβλέπεται να υλοποιηθούν 60 (περίπου) Προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και
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Πρακτικής Άσκησης (on the job training). Η Θεωρητική Κατάρτιση και η Πρακτική
Άσκηση θα είναι 200 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 400 ώρες Πρακτική Άσκηση.
Επίσης, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων (on the job training)
θα οριστούν από τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη Δράση Υπεύθυνοι
Πρακτικής Άσκησης (στελέχη των επιχειρήσεων), οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για
το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης έχει προέλθει από σχετικές έρευνες
που αφορούν σε αναζήτηση θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ το τελευταίο χρόνο,
και σε κάθε περίπτωση θα καταλήξει μετά τη διερεύνηση των αναγκών των
επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ σε ειδικότητες και δεξιότητες και θα αποτυπωθούν οι
ανάγκες του κλάδου σε συνδυασμό και με το προφίλ των ωφελουμένων.
Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Κατάρτισης
Επίπεδο 2 (Level 2)
A/A

Ειδικότητα

Α/
Α

Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις

1

Τεχνικός Η/Υ

1

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing
and Switching

2

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

1

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing
and Switching - Route

2

CCNP CLOUD

3

CCDP: Cisco Certified Design Professional

4

AIX Network Management

1

Java Programming
Applications

2

Building REST and SOAP Web Services with Java

3

Python Programming

4

Perl Programming

5

Visual Studio Programming

6

Developing Apps Using C# Programming

7

Developing ASP.NET Web Applications

8

Developing ASP.NET Web API Services

9

C# Programming

10

.NET Programming

11

Android Application Development & Programming

12

iPhone and
Introduction

& Δικτύων

2

3

Διαχειριστής
Δικτύων

Τεχνικός
Εφαρμογών
Λογισμικού

iPad

Developing

Application

Java

Web

Development
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A/A

4

Ειδικότητα

Ειδικός
σχεδιασμού
ιστοσελίδων
και εφαρμογών

5

6

7

8

Α/
Α

Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις

13

Microsoft
MTA
Fundamentals

14

Microsoft MTA
Fundamentals

1

User Experience (UX) Design

2

Android Application Development & Programming

3

iPhone and
Introduction.

4

Web Authoring Using Adobe Dreamweaver

5

Adobe Certified Expert (ACE)

6

AutoCAD Certified Associate

1

Developing SQL Databases MCSA

Προγραμματιστή 2
ς
βάσεων
3
δεδομένων

Διαχειριστής
Βάσεων
Δεδομένων

Τεχνικός
ασφαλείας
συστημάτων
πληροφορικής

Σύμβουλος
Συστημάτων
Ηλεκτρονικού

Software
HTML5

iPad

App

Application

Development
Development

Development

Oracle Certified Associate (OCA)
Oracle SQL Developer 4.1: Certified Databases and
Platforms

4

Implementing a SQL Data Warehouse

1

Oracle Certified Professional (OCP)

2

IBM Certified Database Administrator for DB2

3

MCSA: SQL Server

4

SAP HANA S

5

SAP S/4HANA

1

CCNA Security

2

CCNP Security

3

CompTIA Security+

4

CEH: Certified Ethical Hacker

5

GSEC: SANS GIAC Security Essentials

6

CISSP: Certified Information Systems Security
Professional

7

CISM: Certified Information Security Manager

8

Microsoft MTA Security Fundamentals

9

Microsoft MTA Networking Fundamentals

1

CEC ™Certified E-Commerce Consultant

2

PME ™ Project Management E-Business

3

CEA ™ Certified e-Marketing Analyst (SEO Specialist)
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A/A

9

10

Ειδικότητα

Α/
Α

Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις

Εμπορίου

4

CPRM ™ Certified Project Risk Manager

(e-commerce
Consultant)

5

CIW E-Commerce Strategies and Practices

1

Big Data Insights, Technologies & Trends

2

Data Science for Big Data Analytics

3

Tableau: Presenting Analytic Visualizations

4

Business Analysis

5

Business Analysis Practitioner

6

IBM SPSS Modeler and Data Mining

7

Software Quality Assurance

8

Service-Oriented Architecture (SOA)

1

MCSE Productivity Solutions Expert
Share Point Server 2016

2

MCSA Windows Server

3

MCSE Productivity Solutions Expert - Microsoft
Exchange Server 2016

Ανάλυση
Συστημάτων
Πληροφορικής
(ICT Analyst)

Διαχειριστής
Συστημάτων
πληροφορικής

- Microsoft

ΦΑΣΗ 5: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης, ακολουθεί η διαδικασία
πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. H διαδικασία της
πιστοποίησης των καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.
ΦΑΣΗ 6: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Αντικείμενο της φάσης αυτής είναι ο συνολικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και
αξιολόγηση της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της καθώς και τη
διαχείριση και απόδοση στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών
επιδομάτων.
Πιο συγκεκριμένα αφορά :
•

το σχεδιασμό του συνόλου των επιμέρους δράσεων

•
τη διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου
•
Τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων
αξιολόγησης των επιμέρους ενεργειών
•

ελέγχου,

παρακολούθησης

και

την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους
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Η δράση θα ενεργοποιηθεί σε ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στο από 09-10-2017 (ΑΠ1120) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής.
Δείκτες εκροής δράσης ενδεικτικά
Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών – Tιμή στόχος: 1.580 ωφελούμενοι
Χρηματοδοτικό σχήμα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΠ: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

9.038.701,00

9.038.701,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

9.038.701,00

9.038.701,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.895.305,32

7.895.305,32

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.143.395,68

1.143.395,68

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

Δικαιούχος
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι /οργανώσεις αυτών, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης
Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων,
επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα), εθνικής εμβέλειας, συναφή με το αντικείμενο της πράξης μεμονωμένα ή
και σε σύμπραξη.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

εκχώρηση στην ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης

4ο τρίμηνο 2018

Εξέταση της συμβατότητας χρηματοδότησης της πράξης με τους πριν από την έκδοση
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Ενέργεια
Ημερομηνία
κανόνες κρατικών ενισχύσεων/ΥΓΟΣ βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ πρόσκλησης
περί ΥΓΟΣ
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Θ.Σ. 8 και Θ.Σ.9

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

100.150.216,00 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 8– Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Ειδικοί στόχοι

Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας,
όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης,
και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και
των άμεσα ενδιαφερομένων
θεματικές T.08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας
εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις
μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας
καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και
πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά
μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.
Ειδικός στόχος i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας.
Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών
φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος

T4812: Αριθμός νέων ή αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία
Τ4813: Αριθμός έργων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Πίνακας 4.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

8.7

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Τ4853

Συστημικές
παρεμβάσεις
για την ενίσχυση
των θεσμών της
αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας που
δημιουργούνται
ή
αναβαθμίζονται

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Μετάβαση

7

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Ε.Π.

8.7

ID

CO20

ΔΕΊΚΤΗΣ

αριθμός έργων
πλήρως ή
μερικώς
εκτελεσθέντων
από
κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

17

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα
Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών
για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
Σύνδεση
με
θεματικές T.08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για
αιρεσιμότητες
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
για την απασχόληση.
Ειδικοί στόχοι
Ειδικός στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30
έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Δείκτες αποτελέσματος

CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 4.3: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας
ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

1.156

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

8.672

ΟΧΙ

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

Αριθμός

Μετάβαση

6.079

ΟΧΙ

8.1

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

Μετάβαση

14.453

5.781

8.672

ΝΑΙ

8.1

CO02

μακροχρόνια
άνεργοι

Αριθμός

Μετάβαση

8.672

3.469

5.203

ΟΧΙ

Ε.Π.

ID

8.1

11309

8.1

T4854

8.1

ΔΕΊΚΤΗΣ

Ωφελούμενοι ΚΕΑ
που συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Άνεργοι που δεν
έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση,
την
εξέλιξη
της
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και
της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην
αγορά εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4816: Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ4817: Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοπασχόλησης
που
συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 4.4: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

ID

8.4

CO01

8.4

CO05

ΔΕΊΚΤΗΣ

άνεργοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
μακροχρόνια
ανέργων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
αυτοαπασχολουμ
ένων

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

4.049

81

3.968

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

5.082

101

4.981

ΟΧΙ
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Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δείκτες αποτελέσματος

11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πίνακας 4.5: Δείκτες εκροών επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

9.5

9.5

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

11301

Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αριθμός

Μετάβαση

44

ΟΧΙ

11302

Αριθμός Κέντρων
στήριξης της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας
Οικονομίας που
δημιουργούνται

Αριθμός

Μετάβαση

6

ΟΧΙ

Οι δράσεις του ΑΠ 4 έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες των
ΑΠ 1 και ΑΠ 2.
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Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Θ.Σ. 8 και Θ.Σ.9

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

29.306.622,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 8– Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα

Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας,
όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης,
και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω
δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των
εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και
των άμεσα ενδιαφερομένων
θεματικές T.08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας
εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις
μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας
καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και
πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά
μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.
Ειδικός στόχος i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας.

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών
φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της
αγοράς εργασίας
Δείκτες αποτελέσματος

T4812: Αριθμός νέων ή αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας που εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία
Τ4813: Αριθμός έργων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Πίνακας 5.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

ID

8.7

Τ4853

8.7

CO20

ΔΕΊΚΤΗΣ

Συστημικές
παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς
εργασίας και της
πρόνοιας
πουδημιουργούνται
ή αναβαθμίζονται
αριθμός έργων
πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς
εταίρους ή μη
κυβερνητικές
οργανώσεις

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

17

ΟΧΙ
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα
Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών
για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
Σύνδεση
με
θεματικές T.08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για
αιρεσιμότητες
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
για την απασχόληση.
Ειδικοί στόχοι
Ειδικός στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30
έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων
ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Δείκτες αποτελέσματος

CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 5.3: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας
ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆ
ΔΑ
ΜΈΤΡΗ
ΣΗΣ

11309

Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής και
κοινωνικής
(επαν)ένταξης

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Αριθμός

8.1

Τ4850

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων, 30-44 ετών

Αριθμός

8.1

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.699

1.479

2.220

ΝΑΙ

8.1

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.220

888

1.332

ΟΧΙ

Ε.Π.

8.1

8.1

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

296

ΟΧΙ

2.220

ΟΧΙ

1.555

ΟΧΙ
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Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και Ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση,
την
εξέλιξη
της
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και
της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για
όμοια εργασία

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην
αγορά εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4816: Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ4817: Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοπασχόλησης
που
συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Πίνακας 5.4: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

ID

8.4

CO01

8.4

CO05

ΔΕΊΚΤΗΣ

άνεργοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
μακροχρόνια
ανέργων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
αυτοαπασχολουμ
ένων

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ή ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.753

35

1.718

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.201

44

2.157

ΟΧΙ
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Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος i: Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δείκτες αποτελέσματος

11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης της
παρέμβασης

Πίνακας 5.5: Δείκτες εκροών επενδυτικής προτεραιότητας

Ε.Π.

9.5

9.5

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

11301

Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11

11302

Αριθμός Κέντρων
στήριξης της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας
Οικονομίας που
δημιουργούνται

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ
(2023)

ΤΙΜΉΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Οι δράσεις του ΑΠ 5 έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες των
ΑΠ 1 και ΑΠ 2.
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Άξονας Προτεραιότητας 6: Βελτίωση της Ποιότητας και
Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη δια βίου μάθηση»

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.
T.10.2 - Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

802.020.679,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και
άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Ειδικοί στόχοι

1. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ.
2. Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και
της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης
3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4901: Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού
11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ
11516: Ποσοστό των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου
11520: Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
11514: Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Πίνακας 6.1: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

10.1

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

782

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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ΕΠ

ID

10.1

Τ4951

10.1

Τ4951

10.1

11501

10.1

11501

10.1

11501

10.1

11518

10.1

11518

10.1

11518

10.1

11519

10.1

11519

10.1

11519

10.1

11511

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ
Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

227

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

225

ΟΧΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

9.438

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

2.633

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.313

ΝΑΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6.099

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

1.701

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.495

ΝΑΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.551

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

712

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

625

ΟΧΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

39.024

ΟΧΙ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΕΠ

ID

10.1

11511

10.1

11511

ΔΕΊΚΤΗΣ

πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(συμμετοχές)
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(συμμετοχές)
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(συμμετοχές)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

10.886

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

9.563

ΟΧΙ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Δράση (6,8,9).10.1: Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016/17
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός
δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα
και
τα
τμηματοποιημένα
(phαsing)
έργα

Τρόπος
δράσης

υλοποίησης  Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά
δράσης  ΝΑΙ
στο πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Κατηγορία
Περιφέρειας

Σύνδεση
αιρεσιμότητες

με

Σύνδεση
αυτοδεσμεύσεις

με  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
1. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής, σχολικό έτος 2016/17
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
κυρίως στο γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά
αντικείμενα ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών
τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Συνεπώς η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την
αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών.
Επίσης η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των
προσφυγοπαίδων.
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Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων
δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω
μαθητών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς
πληθυσμούς μαθητών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο
της εν λόγω Δράσης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά
Τμήματα και λοιπές δομές με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης /
ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε αφενός μεν να
διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονήτων μαθητών από ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες στο
εκπαιδευτικό σύστημα, αφετέρου δε, να υποστηρίζεται η ομαλή προσαρμογή των
προσφυγοπαίδων, μέσω της υποστήριξης της λειτουργίας των ΔΥΕΠ Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017.
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (π.χ. ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

T4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΕΠ-Εκροών ΠΕΣ

Αριθμός

234

95

135

10

14

11502

ΕΠ-Εκροών Αριθμός μαθητών που επωφελούνται

Αριθμός

3.705

1.491

3.217

240

245

2. Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016/17
Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παρακολούθηση αυτοτελούς υποστηρικτικού
προγράμματος διδασκαλίας από μαθητές/τριες Γυμνασίου οι οποίοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα μάθησης ή/και επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Σκοπός της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στην διαδικασία
μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε σχολικό έτος εκδίδεται Υπουργική Απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η διαδικασία ορισμού των Σχολικών Κέντρων όπου θα υλοποιηθεί
το πρόγραμμα, τα διδασκόμενα μαθήματα, οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης
των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του
προγράμματος.
Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας Υπεύθυνος.
Η προτεινόμενη Πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4368/2016,
στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ για την οργάνωση και λειτουργία της ΕΔ και στις
διαδικασίες που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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Στο πλαίσιο της πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί και επιπροσθέτως
υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (αμοιβές ΥΣΚΕΔ,
ενέργειες ενημέρωσης προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές
ΕΠ-Εκροών παρεμβάσεις

11502

ΕΠ-Εκροών Αριθμός μαθητών που επωφελούνται

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Μον.
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Μέτρησης Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Αριθμός

483

255

275

79

25

Αριθμός

9.027

4.623

4.950

950

300

3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016/17
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η
οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών αμεα ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, την υποστήριξη των με
αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της
πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών αμεα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο
κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον
εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης προσλαμβάνεται το αναγκαίο
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να
αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

11501

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό , περιφερειακό
ΕΠ-Εκροών ή τοπικό επίπεδο
Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές
ΕΠ-Εκροών παρεμβάσεις

11502

ΕΠ-Εκροών Αριθμός μαθητών που επωφελούνται

CO22

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Μον.
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Μέτρησης Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Αριθμός

1

1

1

1

1

Αριθμός

798

638

915

133

117

Αριθμός

798

638

915

133

117

4. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016/17
Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε
Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική
εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς
και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν
δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν μέλη
των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης,
τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στελεχώνονται με
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Εκπαιδευτικούς.
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός δομών για την
ένταξη παιδιών με
αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
11503

ΕΠ-Εκροών

Αριθμός

52

39

30

14

*Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν με την τροποποίηση της πρόσκλησης

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016/17
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και
των τμημάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
286
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μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους
παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης
και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης, δύναται να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο
προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή νέων διδακτικών
προσεγγίσεων καθώς και ειδικά εργαλεία.
Για την υλοποίηση της Πράξης, προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι Εκπαιδευτικοί Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) προκειμένου
να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης. Επίσης,
προσλαμβάνεται και το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

1

1

1

1

1

11501

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό , περιφερειακό
ΕΠ-Εκροών ή τοπικό επίπεδο
Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές
ΕΠ-Εκροών παρεμβάσεις

Αριθμός

561

368

350

83

56

11502

ΕΠ-Εκροών Αριθμός μαθητών που επωφελούνται

Αριθμός

7.226

4.828

4.588

1.085

735

CO22

6. Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο
Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη συνταγματική
δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας
βαθμίδας.
Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας σχολείων στη Α/θμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο,
ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα
(ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή,
Εικαστικά) μόνο σε ένα τύπο σχολείου, αυτό του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), που αντιστοιχεί σε 1.337 σχολικές μονάδες, ενώ σε 2.218 μη
ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχα διδακτικά
αντικείμενα. Ταυτόχρονα, στα 2.218 δημοτικά σχολεία, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης
ολοκληρώνουν τα μαθήματα 2 διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των
1.337 ΕΑΕΠ, όπως επίσης οι μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης 1 ώρα νωρίτερα (στις 13:15).
Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση
επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε
όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555
σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων
Προγραμμάτων, αφού ελήφθη υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής) καθώς και τα πορίσματα της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την
υποχρεωτική εκπαίδευση, καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
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Ο νέος ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου εξασφαλίζει τον εμπλουτισμό και την επέκταση
των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές
όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες).
Η λειτουργία του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από τις 8:00 έως
13:15 και για την ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος από τις 13:15 έως τις
16:00.
Η λήξη του προγράμματος γενικεύεται για όλες τις τάξεις στη 13:15 και συντελείται με
αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των
σχολείων με ΕΑΕΠ (1337 σχολικές μονάδες) και τους άλλους τύπους σχολείων (2218
σχολικές μονάδες).
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της ζώνης του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον
Ενιαίο Τύπο Δημοτικού Σχολείου η έναρξή της ορίζεται στη 13:15 και η λήξη της στις 16:00.
Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του
κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον
φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη
ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών
αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική,
Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη
των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Δημοτικού
προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).

Σχολείου

Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4952

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Αριθμός σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
ΕΠ-Εκροών Σχολείου (ΕΑΕΠ)

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Μον.
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Μέτρησης Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες

Αριθμός

Περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

782

517

624

111

99

7. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης
H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
(EarlyChildhoodEducationCare/ECEC) με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό
πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την
αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης (2007). Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται αναφορά για το
βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο την προσβασιμότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού
προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής
και του αριθμού των ατόμων που ζουν σε ένδεια. H αναβάθμιση της παρεχόμενης
ποιότητας στην εκπαίδευση για τη Προσχολική Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με
επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης.
Η Πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων κατά
το σχολικό έτος 2016-2017 με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της
εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
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Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα απασχοληθούν
στα νηπιαγωγεία για τη δίχρονη προσχολική αγωγή.
Στόχος της προτεινομένης Πράξης είναι η στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού
των νηπιαγωγείων καλύπτοντας τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, η οποία κρίνεται
αναγκαία λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας.
Στο πλαίσιο της πράξης θα προσληφθούν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν
τα τμήματα των νηπιαγωγείων.
Επίσης, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες
ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)
Τα αποτελέσματα της Πράξης προβλέπεται να αφορούν στη:
•

Στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική
Εκπαίδευση.

•

Στήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με στόχο την προσαρμογή των νηπίων
στο νέο σχολικό περιβάλλον.

•

Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση,
ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη. Με τις ανωτέρω δεξιότητες επιδιώκεται να
ενισχυθεί η κριτική τους σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η
επίλυση προβλημάτων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων τους.

•

Ανάπτυξη βιωματικών δράσεων και ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα αειφορίας.

•

Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4954

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
ΕΠ-Εκροών εκπαίδευσης (προνήπιο)

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

264

322

120

88

184

Χρηματοδοτικό σχήμα

Κατανομή π/υ εξειδίκευσης ανά δράση
ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

6,8,9

10.1.1.01.06

6,8,9

10.1.2.01.06

6,8,9

10.1.2.01.07

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά
σχολεία - Τάξεις υποδοχής,
σχολικό έτος 2016/17
Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο
Ενισχυτική διδασκαλία στη
Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό
έτος 2016/17

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΛΑΠ

ΑΠ 1,2,6,7,10

ΑΠ 4,8,11

ΑΠ 5,9,12

ΜΕΤ

ΜΕΤ (ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ)

ΠΑΠ(ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ)

ΠΑΠ

4.394.380,72

2.951.901,46

682.241,53

680.392,61

64.357,77

15.487,35

26.298.294,00

13.997.266,98

6.428.092,00

4.764.120,05

836.338,35

272.476,62

3.060.352,81

1.899.467,81

564.538,00

534.851,00

54.468,00

7.028,00
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6,8,9

10.1.2.03.05

6,8,9

10.1.2.03.06

6,8,9

10.1.2.03.07

6,8,9

10.1.4.01.02

Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για
την ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό
έτος 2016/17
Πρόγραμμα μέτρων
εξατομικευμένης υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,
σχολικό έτος 2016/17
Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών
για την ένταξη και συμπερίληψη
στην εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες , σχολικό
έτος 2016/17
Ενίσχυση Προσχολικής
Εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ

16.737.548,23

10.622.866,49

2.275.625,62

3.370.953,91

397.037,19

71.065,02

39.402.755,26

28.483.267,65

4.936.772,71

4.786.293,74

1.051.254,81

145.166,35

7.130.677,62

2.943.518,82

1.927.372,27

1.145.042,25

620.380,88

494.363,40

10.507.783,48

4.578.080,90

2.785.909,93

1.496.028,57

1.445.145,31

202.618,77

107.531.792,12

65.476.370,11

19.600.552,06

16.777.682,13

4.468.982,31

1.208.205,51

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας - ΥΠΠΕΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
ο
3 τρίμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1α: Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής
για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις –
Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις
επιμόρφωσης
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση Πράξεων από φορείς του ΥΠΠΕΘ και οι
οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες παρέμβασης:

Παρεμβάσεις Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ

Δράσεις Επιμόρφωσης

Νέα προγράμματα σπουδών

Νέο εκπαιδευτικό υλικό

Λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Είδος
Δείκτη

Περιγραφή

Περιφέρειες

T4951
11506

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Μον.
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Μέτρησης Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΕΠ-Εκροών ΠΕΣ
Αριθμός επιμορφούμενων
ΕΠ-Εκροών εκπαιδευτικών

Μετάβαση

περιφέρειες

Μετάβαση

περιφέρειες

Αριθμός
Αριθμός

*Περαιτέρω εξειδίκευση δεικτών και στοχοθεσία αυτών πριν την έκδοση της πρόσκλησης.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

17.543.136,90

4.742.016,96

4.618.679,30

26.903.833,16 1.884.629,47 1.884.629,47

611.537,37

611.537,37

29.400.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

17.543.136,90

4.742.016,96

4.618.679,30

26.903.833,16 1.884.629,47 1.884.629,47

611.537,37

611.537,37

29.400.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 14.034.509,52

3.793.613,57

3.694.943,44

21.523.066,53

942.314,74

942.314,74

305.768,69

305.768,69

22.771.149,95

3.508.627,38

948.403,39

923.735,86

5.380.766,63

942.314,74

942.314,74

305.768,69

305.768,69

6.628.850,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Κατανομή π/υ εξειδίκευσης ανά δράση
ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου στρατηγικής πολιτικής για τη
6,8,9
10.1.1.01.02
μείωση της ΠΕΣ και άλλες διαπολιτισμικές δράσεις
6,8,9
10.1.2.01.08
Νέα προγράμματα σπουδών και νέο εκπαιδευτικό υλικό
6,8,9
10.1.3.01.04
Δράσεις επιμόρφωσης
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

9.400.000
10.000.000
10.000.000
29.400.000

ΑΠ 6
ΛΑΠ

ΜΕΤ

5.609.030
5.967.053
5.967.053
17.543.136

1.516.155
1.612.931
1.612.931
4.742.017

ΠΑΠ

1.476.720
1.570.980
1.570.980
4.618.680

ΑΠ 8
ΜΕΤ
(ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ)

ΑΠ 9
ΠΑΠ
(ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ)

602.569
641.030
641.030
1.884.629

195.526
208.006
208.006
611.538

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
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Δράση (6,8,9).10.1β: Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18
 Εμπροσθοβαρής

Χαρακτηρισμός δράσης

 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση
Ενέργειες που θα αναληφθούν για
εμπροσθοβαρή,
τα
μεγάλα
και
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

τα
τα

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

πλαίσιο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
1) Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις υποδοχής, σχολικό
έτος 2017/18
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να
παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς η
Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη
των προαναφερόμενων μαθητών.
Επίσης η Δράση αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των
προσφυγοπαίδων.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων
σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών
(οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς
μαθητών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω
Δράσης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα
καθώς και τις ΔΥΕΠ ώστε αφενός να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή
των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και αφετέρου, να υποστηρίζεται η
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ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης.
Δείκτες εκροών

ID

Περιγραφή

CO22

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

11502

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

2) «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σχολικό έτος 2017/18»
Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη
συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους
μαθητές της ίδιας βαθμίδας.
Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση
επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε
όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας με την επέκταση των προσφερόμενων
νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων
σχολείων. Η λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από
υποχρεωτικό ωράριο και ζώνη προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.
Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του
κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον
φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στο
πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο προσφέρεται ένα σύνολο από
επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή,
Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη
ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης και πραγματοποιείται
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου
πληροφοριακού συστήματος (ρήτρα ευελιξίας).
Δείκτες εκροών
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ID

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

CO22

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
Αριθμός
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Αριθμός
Νέου Σχολείου

11518

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

3) Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παρακολούθηση αυτοτελούς υποστηρικτικού
προγράμματος διδασκαλίας από μαθητές/τριες Γυμνασίου οι οποίοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα μάθησης ή/και επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Σκοπός της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στην διαδικασία
μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε σχολικό έτος εκδίδεται Υπουργική Απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η διαδικασία ορισμού των Σχολικών Κέντρων όπου θα υλοποιηθεί
το πρόγραμμα, τα διδασκόμενα μαθήματα, οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης
των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του
προγράμματος.
Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας Υπεύθυνος.
Η προτεινόμενη Δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4368/2016,
στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ για την οργάνωση και λειτουργία της ΕΔ. Στο
πλαίσιο της Δράσης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί και επιπροσθέτως
υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης (ΥΣΚΕΔ, κλπ)
Δείκτες εκροών

ID

CO22

11501

11502

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης
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4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σχολικό έτος 2017/18
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί
η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η
οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών αμεα ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, την υποστήριξη των με
αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της
δράσης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών αμεα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο
κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον
εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης προσλαμβάνεται το αναγκαίο
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να
αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης.
Δείκτες Εκροών

ID

CO22

11501

11502

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017/18
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και
των τμημάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Δράση εστιάζεται σε κρίσιμους
παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης
και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης.
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Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης, δύναται να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο
προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή νέων διδακτικών
προσεγγίσεων καθώς και ειδικά εργαλεία.
Για την υλοποίηση της Δράσης, προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι Εκπαιδευτικοί καθώς και το
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης. Επίσης, προσλαμβάνεται και το αναγκαίο Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης .
Δείκτες εκροών

ID

CO22

11501

11502

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό
έτος 2017/18
Η Δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε
Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική
εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς
και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν
δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της
Πράξης προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τη
στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν μέλη των
Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης, τα
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στελεχώνονται με Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Εκπαιδευτικούς.
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης.
Δείκτες εκροών
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ID

CO22

11503

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός δομών για την
ένταξη παιδιών με
αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

7) Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχολικό έτος 2017/18
H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με
δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). Στο πλαίσιο του Συμβουλίου
της Ευρώπης γίνεται αναφορά για το βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο την
προσβασιμότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο
στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής και του αριθμού των ατόμων που ζουν σε
ένδεια. H αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση για τη Προσχολική
Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος προσχολικής
εκπαίδευσης.
Η Δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων κατά
το σχολικό έτος 2017-2018 με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της
εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης θα απασχοληθούν
στα νηπιαγωγεία για τη δίχρονη προσχολική αγωγή.
Στόχος της προτεινομένης Δράσης είναι η στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού
των νηπιαγωγείων καλύπτοντας τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και κατά
προτεραιότητα τα προνήπια, η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών που διανύει η χώρα μας.
Στο πλαίσιο της Δράσης θα προσληφθούν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν
τα τμήματα των νηπιαγωγείων.
Επίσης, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης.
Τα αποτελέσματα της Δράσης προβλέπεται να αφορούν στη:
•
Στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική
Εκπαίδευση.
•
Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση,
ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη. Με τις ανωτέρω δεξιότητες επιδιώκεται να ενισχυθεί
η κριτική τους σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση
προβλημάτων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων τους.
•
Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Δείκτες εκροών
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ID

CO22

T4954

11519

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής
εκπαίδευσης (προνήπιο)
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας – ΥΠΠΕΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
2ο τετράμηνο 2017

300

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.1γ: Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και
της ποιότητας της εκπαίδευσης (2018-2022)
 Εμπροσθοβαρής

Χαρακτηρισμός δράσης

 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση
Ενέργειες που θα αναληφθούν για
εμπροσθοβαρή,
τα
μεγάλα
και
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

τα
τα

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

πλαίσιο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
Η παρέμβαση αφορά σε δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν τις σχολικές δομές στο πλαίσιο
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης
στην Εκπαίδευση, η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με
αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες σε
εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές δάσκαλοι/καθηγητές) και η κοινοτική συμμετοχή
έχει ως στόχο να στηρίξει αυτήν την πολιτική.
1. Δράση: «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη
συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους
μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών
γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της
χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων.
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Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη
ολοήμερου προγράμματος.
Επιπροσθέτως, στο
πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την
ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών.
Η Δράση προβλέπει την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να
λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)
Δείκτες εκροών

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

2. Δράση: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με
δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). H αναβάθμιση της Αγωγής
και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του
προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης. Η Δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της
λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της Δράσης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να
στελεχωθούν τα τμήματα των νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική σχολική
εκπαίδευση.
Τα αποτελέσματα της Δράσης αφορούν στη:
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•
Στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική
Εκπαίδευση.
•
Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση,
ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη. Με τις ανωτέρω δεξιότητες επιδιώκεται να ενισχυθεί
η κριτική τους σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση
προβλημάτων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων τους.
•

Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)
Δείκτες εκροών

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

3. Δράση: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των Υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω:
1) Των ΣΔΕΥ (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και της λειτουργίας των
Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για την
υποστήριξη των μαθητών και της Σχολικής κοινότητας, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και
την παραπομπή των μαθητών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(ΚΕΣΥ) όταν απαιτείται, τη διαμόρφωση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, την
υποστήριξη εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων κλπ, και
2) Των ΚΕΣΥ ( Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) αποστολή των
οποίων είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς
τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην
εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και
προόδου), σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102).
Στο πλαίσιο της Δράσης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και
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Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στελεχώνονται με αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς και εξοπλίζονται με τον απαραίτητο
εξοπλισμό. Συμπληρωματικά, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)

Δείκτες εκροών

ID

CO22

11503

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός δομών για την
ένταξη παιδιών με
αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

*Η τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση της πρόσκλησης

4. Δράση: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των τμημάτων ένταξης (ΤΕ)- που λειτουργούν μέσα στα σχολεία
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που
επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Δράση
εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Δράσης, προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
και τα Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)
Δείκτες Εκροών
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ID

CO22

11501
11502

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Η τιμή των δεικτών θα προσδιοριστούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

5. Δράση: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Η Δράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους
μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με
αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. Στόχος της δράσης είναι η
ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική
τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό
γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον
εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και
το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)

Δείκτες εκροών
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ID

CO22

11501
11502

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Η τιμή των δεικτών θα προσδιοριστούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 8

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό Κόστος (α)

102.440.733,00 31.406.665,00 12.972.703,00 146.820.101,00 12.946.249,00 12.946.249,00

2.200.683,00

2.200.683,00

161.967.033,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

102.440.733,00 31.406.665,00 12.972.703,00 146.820.101,00 12.946.249,00 12.946.249,00

2.200.683,00

2.200.683,00

161.967.033,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

81.952.586,40 25.125.332,00 10.378.162,40 117.456.080,80

6.473.124,50

6.473.124,50

1.100.341,50

1.100.341,50

125.029.546,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)

20.488.146,60

6.473.124,50

6.473.124,50

1.100.341,50

1.100.341,50

36.937.486,20

6.281.333,00

2.594.540,60

29.364.020,20

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Οι ανωτέρω δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική σταδιακής αποκλιμάκωσης της κοινοτικής
συμμετοχής της συνολικής δαπάνης για την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, όπως
αυτή έχει αποτυπωθεί στη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των ελληνικών αρχών και της ΕΕ
(Έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΓ 68 – 28/03/2018, Ref. Ares(2018)2111080 20/04/2018, ΕΓ 127 – 13/06/2018).

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας – ΥΠΠΕΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

2ο τετράμηνο 2018
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Δράση (6,8,9).10.1δ: Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο
εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)
 Εμπροσθοβαρής

Χαρακτηρισμός δράσης

 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση
Ενέργειες που θα αναληφθούν για
εμπροσθοβαρή,
τα
μεγάλα
και
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

τα
τα

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

πλαίσιο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
Ο στόχος της Ε.Ε. και μελλοντικός προσανατολισμός της για μια «κοινωνία της γνώσης και
της μάθησης» με κομβικό χαρακτηριστικό την ποιοτική και επαρκή εκπαίδευση καθώς και ο
στόχος για τη μείωση της μαθητικής διαρροής μέχρι το 2020 ως μία από τις πιο σημαντικές
προτεραιότητες, αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές και άμεσες προτεραιότητες για τη
λήψη μέτρων που θα υποστηρίξουν μαθητές από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητές με πολιτισμικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες, προσφυγόπαιδες και μαθητές με προβλήματα μάθησης, προκειμένου να
επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ολοκλήρωση των σπουδών
τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και οι συνακόλουθες συνέπειές της που
αποτελούν τροχοπέδη για το μέλλον τους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και με απώτερο στόχο
την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του
Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών των ανωτέρω πληθυσμιακών ομάδων εντάσσονται οι
παρακάτω δράσεις:
1) Δράση: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία»
Η Δράση αποτελεί ειδική υποστήριξη μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, με χαμηλό επίπεδο
ελληνομάθειας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στον
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γραμματισμό ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών
τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. .
Μέσω της Δράσης διαμορφώνεται ένα ευέλικτο σχήμα αυτοτελούς διδακτικής
παρέμβασης και κοινωνικο-συναισθηματικής υποστήριξης όταν απαιτείται
(Τάξεις
υποδοχής ΖΕΠ, ΔΥΕΠ), με σκοπό να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους μαθητές να
προσαρμοστούν και να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τα μαθήματα στις κανονικές τάξεις
με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ισότιμη πρόσβαση και η αποτελεσματική ένταξη των
προαναφερόμενων μαθητών συμβάλλοντας στη μείωση της πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου. Επίσης, η Δράση αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των
παιδιών προσφύγων παρέχοντάς τους τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε αυτοτελείς δομές με
προσφερόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο δίνει έμφαση στην εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας αλλά και σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Αγγλικά,
ΤΠΕ, Φυσική αγωγή , Αισθητική αγωγή, Πολιτισμός κλπ) ανάλογα με τη βαθμίδα
εκπαίδευσης.
Για την υλοποίηση των αυτοτελών αυτών διδακτικών παρεμβάσεων (Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
και ΔΥΕΠ) α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης προβλέπεται πρόσληψη εκπαιδευτικών και
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ειδική υποστήριξη των μαθητών.
Συμπληρωματικά, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)

Δείκτες εκροών

ID

Περιγραφή

CO22

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

11502

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Η τιμή των δεικτών θα προσδιοριστούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

2) Δράση: «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος
διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών Γυμνασίου που έχουν μαθησιακά κενά ή προβλήματα
μάθησης. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών
στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους με αποτέλεσμα τη μείωση
309

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

της μαθητικής διαρροής καθώς και,
την ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής
συμμετοχής όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπροσθέτως,, το πρόγραμμα
της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σκοπεύει στην ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
και στην παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για όλους τους φοιτούντες μαθητές . Στο πλαίσιο της ΕΔ οι μαθητές/τριες
δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως ενδεικτικά είναι η Γλωσσική Διδασκαλία
(Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κλπ. σε Σχολικά Κέντρα
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία συστήνονται με Υπουργική Απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας Υπεύθυνος για τη λειτουργία του (ΥΣΚΕΔ)
Για την υποστήριξη του αυτοτελούς υποστηρικτικού
προγράμματος διδασκαλίας
προβλέπεται πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπών υποστηρικτικών
παρεμβάσεων.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας .
Η προτεινόμενη δράση είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019 καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του ΕΠ
«ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ». Επίσης, υπάρχει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
Διάρκεια υλοποίησης: 1/07/2018 - 31/12/2022 (Σχολικά έτη 2018-19, 2019-2020, 20202021, 2021-2022)
Δείκτες εκροών

*Η τιμή των δεικτών θα προσδιοριστούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα

310

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 8

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό Κόστος (α)

50.153.850,00

9.963.161,00

6.577.881,00

66.694.892,00

4.545.487,00

4.545.487,00

967.932,00

967.932,00

72.208.311,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

50.153.850,00

9.963.161,00

6.577.881,00

66.694.892,00

4.545.487,00

4.545.487,00

967.932,00

967.932,00

72.208.311,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

40.123.080,00

7.970.528,80

5.262.304,80

53.355.913,60

2.272.743,50

2.272.743,50

483.966,00

483.966,00

56.112.623,10

Εθνική Συμμετοχή (δ)

10.030.770,00

1.992.632,20

1.315.576,20

13.338.978,40

2.272.743,50

2.272.743,50

483.966,00

483.966,00

16.095.687,90

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας - ΥΠΠΕΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
2ο τετράμηνο 2018
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Δράση (6,8,9).10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός
δράσης

Ενέργειες που
αναληφθούν για
εμπροσθοβαρή,
μεγάλα
και
τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Τρόπος
δράσης

θα
τα
τα
τα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των έργων phasing
θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την
έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ
του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της
περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών
εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email 24.10.2014,
6.11.2014, 17.11.2014.

υλοποίησης  Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά
δράσης  ΝΑΙ
στο πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Κατηγορία
Περιφέρειας

Σύνδεση
αιρεσιμότητες

με

Σύνδεση
αυτοδεσμεύσεις

με  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά
αντικείμενα ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών
τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμής πρόσβασης και την αποτελεσματική
ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών.
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Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων
δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω
μαθητών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς
πληθυσμούς μαθητών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο
της εν λόγω Δράσης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την
εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε
άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και παραμονή των
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η δράση θα έχει διάρκεια από 01/09/2015-31/12/2016.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

11502

Αριθμός

Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

242

Αριθμός

107

2178

108

963

21

972

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
Διόφαντος

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
162 Διόφαντος

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

8

189

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Χρηματοδοτικό σχήμα

ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

3.473.771,26

1.205.710,64

2.126.518,10

6.806.000,00

318.755,54

318.755,54

292.244,46

292.244,46

7.417.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.473.771,26

1.205.710,64

2.126.518,10

6.806.000,00

318.755,54

318.755,54

292.244,46

292.244,46

7.417.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.779.017,01

964.568,51

1.701.214,48

5.444.800,00

159.377,77

159.377,77

146.122,23

146.122,23

5.750.300,00

694.754,25

241.142,13

425.303,62

1.361.200,00

159.377,77

159.377,77

146.122,23

146.122,23

1.666.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
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Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

30/6/2015
15/11/2016

1/7/2015
ο
3 τρίμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.1.01.03: Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
ΡΟΜΑ
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Τρόπος
δράσης

υλοποίησης  Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ
πλαίσιο επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με
αιρεσιμότητες
Σύνδεση με
αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στην ένταξη μαθητών / μαθητριών με γλωσσικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες - Ρομά, μέσω της υλοποίησης δράσεων για την δημιουργία:
 κινήτρων αναφορικά με την μείωση της σχολικής διαρροής,
 προϋποθέσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ευκολότερη ένταξή τους στην τοπική
κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία, στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της υλοποίησης
δράσεων για την:
 ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.
 ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
 ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
 ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης
Κύριοι στόχοι της Δράσης αποτελούν:
 Η αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας των παιδιών Ρομά και η
διασφάλιση κανονικής φοίτησης.
Η ευαισθητοποίηση των Ρομά σε σχέση με την αξία της εκπαίδευσης στη ζωή τους.
Η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων της σχολικής και της ευρύτερης
κοινότητας, εξαλείφοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό τους.
Η ένταξη των μαθητών και μαθητριών Ρομά και η πρόοδός τους σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Η ενίσχυση της γλωσσικής και μαθησιακής επίδοσης των παιδιών Ρομά.
Ο κοινωνικός, πολιτισμικός και λειτουργικός γραμματισμός των Ρομά, ώστε να
διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξή τους.







Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

75

21

20

8

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
Διόφαντος

3

Ετήσια

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.685.150,00

725.850,00

706.950,00

4.117.950,00

288.450,00

288.450,00

93.600,00

93.600,00

4.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.685.150,00

725.850,00

706.950,00

4.117.950,00

288.450,00

288.450,00

93.600,00

93.600,00

4.500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.148.120,00

580.680,00

565.560,00

3.294.360,00

144.225,00

144.225,00

46.800,00

46.800,00

3.485.385,00

537.030,00

145.170,00

141.390,00

823.590,00

144.225,00

144.225,00

46.800,00

46.800,00

1.014.615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ / Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση
(6,8,9).10.1.1.01.04:
Μουσουλμανόπαιδων
Χαρακτηρισμός δράσης

Ένταξη

και

Εκπαίδευση

των

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Τρόπος
δράσης

υλοποίησης  Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ
πλαίσιο επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση
αιρεσιμότητες

με

Σύνδεση
αυτοδεσμεύσεις

με  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στην ένταξη μαθητών / μαθητριών με γλωσσικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες και ειδικότερα του μουσουλμάνους της Θράκης, μέσω της υλοποίησης
εκπαιδευτικών δράσεων για την δημιουργία:
 κινήτρων αναφορικά με την μείωση της σχολικής διαρροής
 προϋποθέσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ευκολότερη ένταξή τους στην τοπική
κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης.
Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της υλοποίησης
δράσεων για την:
 ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους μουσουλμανόπαιδες της
Θράκης.
 ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μουσουλμανόπαιδων μαθητών.
 ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ίδιων των μουσουλμανόπαιδων μαθητών και των
οικογενειών τους.
 ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης με σχετικά
επιμορφωτικά προγράμματα.
317

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Κύριοι στόχοι της Δράσης αποτελούν:
 Η αρμονική ένταξη των μουσουλμανόπαιδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας των μουσουλμανόπαιδων και η
διασφάλιση κανονικής φοίτησης.
 Η ευαισθητοποίηση των μουσουλμανόπαιδων σε σχέση με την αξία της εκπαίδευσης
στη ζωή τους.
 Η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων της σχολικής και της ευρύτερης
κοινότητας, εξαλείφοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό τους.
 Η ένταξη των μουσουλμανόπαιδων και η αντίστοιχη πρόοδός τους σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης
 Η ενίσχυση της γλωσσικής και μαθησιακής επίδοσης των μουσουλμανόπαιδων
μαθητών.
 Ο κοινωνικός, πολιτισμικός και ο λειτουργικός γραμματισμός των μουσουλμανόπαιδων,
ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξή τους.
Η Δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η
εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

Αριθμός

150

11502

Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Αριθμός

2200

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
Διόφαντος
ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
Διόφαντος

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

5.665.937,00

0,00

0,00

5.665.937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.665.937,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.665.937,00

0,00

0,00

5.665.937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.665.937,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.532.749,60

0,00

0,00

4.532.749,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4.532.749,60

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.133.187,40

0,00

0,00

1.133.187,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.133.187,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.1.01.05: Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού
εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Τρόπος
δράσης

υλοποίησης  Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ
πλαίσιο επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με
αιρεσιμότητες
Σύνδεση με
αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αναφέρεται στην επιστημονική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση
των δράσεων που σχετίζονται με την ΠΕΣ κατά την περίοδο 2016-2017. Έχει οριζόντιο
χαρακτήρα και βρίσκεται σε συνέργεια με όλες τις δράσεις του Ε.Π. που αφορούν στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής.
Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται να ολοκληρωθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
- η παρακολούθηση και καταγραφή του φαινομένου της μαθητικής διαρροής και η
συσχέτισή της με την ΠΕΣ
- η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εξειδικευμένων εργαλείων για την παρακολούθηση και
την εξαγωγή συμπερασμάτων
- η εκπόνηση σχετικών ερευνών – μελετών
- η παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
- ο σχεδιασμός – εξειδίκευση δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής
- η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου συνεργασίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης
- η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δράσεων για θέματα μαθητικής διαρροής
- η ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
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Η Δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας 10.1. και
στην ολοκλήρωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης του
δείκτη αποτελέσματος Τ4901: Αριθμός Σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση.
Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

12201

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

3

3

3

3

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΟΠΣ

3

Ετήσια

ΌΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

*Η τιμή του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο της χώρας
**Ο δείκτης θα αναπροσαρμοστεί κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

179.010,00

48.390,00

47.130,00

274.530,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

300.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

179.010,00

48.390,00

47.130,00

274.530,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

300.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

143.208,00

38.712,00

37.704,00

219.624,00

9.615,00

9.615,00

3.120,00

3.120,00

232.359,00

35.802,00

9.678,00

9.426,00

54.906,00

9.615,00

9.615,00

3.120,00

3.120,00

67.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.1.01.07: Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Με στόχο την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό
θεσμό του νηπιαγωγείου, την έγκαιρη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και την
προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, προτείνεται ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης με τη
σύγχρονη παρουσία στην τάξη της/ου νηπιαγωγού και συνεργάτριας/η μέλους της
μειονότητας (δίγλωσσου ατόμου) πτυχιούχου ελληνικoύ ΑΕΙ.
Η δράση έχει σκοπό την ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη και την επιδίωξη τα νήπια να
κατακτήσουν σταδιακά την «προσθετική διγλωσσία» (γνωστική επάρκεια στην άνετη χρήση
δύο γλωσσών προφορικά και γραπτά), σε εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μητρική γλώσσα
χρησιμοποιείται ως γλώσσα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής.
Η πιλοτική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί για δύο σχολικά έτη, σε μικρό αριθμό
νηπιαγωγείων στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και στο νομό Έβρου και θα περιλαμβάνει:
(α) τη συνδυαστική μορφή «έρευνας δράσης» με ενδοσχολική επιμόρφωση, (β) τη συνεχή
επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία των νηπιαγωγών και των δίγλωσσων
συνεργατριών/ών, καθώς και, (γ) την οργάνωση δραστηριοτήτων με στόχο την εμπλοκή των
γονέων.
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Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης οι νηπιαγωγοί θα υποστηρίζονται εκπαιδευτικά σε
συνεχή βάση. Επίσης, θα εκπονηθεί Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
της παρέμβασης και υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη
σκοπιμότητα και τους τρόπους γενικευμένης εφαρμογής του μέτρου σε όλα τα νηπιαγωγεία
της Θράκης με αμιγή μειονοτικό πληθυσμό.
Για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος, προβλέπονται υποστηρικτικές
δράσεις, όπως αξιοποίηση πλατφόρμας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού
υλικού, δράσεις δημοσιότητας κλπ.
Η δράση θα υλοποιηθεί από 01/11/2006 έως 31/12/2019.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Δείκτης
Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
RIS3
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΟΠΣ, ΙΕΠ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ,
Διόφαντος

Αριθμός

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

520.207,00

0,00

0,00

520.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.207,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

520.207,00

0,00

0,00

520.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.207,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

416.165,60

0,00

0,00

416.165,60

0,00

0,00

0,00

0,00

416.165,60

Εθνική Συμμετοχή (δ)

104.041,40

0,00

0,00

104.041,40

0,00

0,00

0,00

0,00

104.041,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)

Ημερομηνία
15/11/2016
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Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.01.01: Στήριξη των σχολείων
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

με

Ενιαίο

Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των έργων
phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ:
«Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες
διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και
κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014
και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσηςκατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και
των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ.
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια
βασικό πυλώνα αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εισαγωγή του θεσμού
των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και
παράλληλα ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε μια βασική κοινωνική ανάγκη.
Το ΕΑΕΠ αποτελεί επέκταση του προαναφερόμενου θεσμού μέσω της εισαγωγής στο
πρόγραμμα σπουδών επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα, το υποχρεωτικό
ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. με αποτέλεσμα την αύξηση του
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συνόλου των διδακτικών ωρών από 174 σε 210 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις του
Δημοτικού. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται με εισαγωγή ή αύξηση των ωρών
διδασκαλίας μιας σειράς μαθημάτων (Αγγλικά, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Θεατρική
Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή).
Η εισαγωγή και ο εμπλουτισμός των γνωστικών αντικειμένων προϋποθέτει την απασχόληση
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Αγγλικής, Πληροφορικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής,
Μουσικής και Φυσικής Αγωγής, που είτε δεν διατίθενται είτε δεν δύναται να καλυφθούν
από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι η υποστήριξη του θεσμού του ΕΑΕΠ ώστε να
επεκταθεί στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Ειδικά για το σχολικό έτος 20152016, στόχος είναι η συνέχιση της εφαρμογής του θεσμού στις σχολικές μονάδες που ήδη
εφαρμόζεται.
Η διάρκεια της δράσης είναι 2 έτη.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Περιγραφή

T4952

Αριθμός σχολικών
μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου (ΕΑΕΠ)

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

482

233

509

65

58

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Ετήσια

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

15.313.917,38

7.968.565,59 20.721.625,97

44.004.108,94 4.103.147,78 4.103.147,78 3.643.639,36 3.643.639,36

51.750.896,08

Δημόσια Δαπάνη (β)

15.313.917,38

7.968.565,59 20.721.625,97

44.004.108,94 4.103.147,78 4.103.147,78 3.643.639,36 3.643.639,36

51.750.896,08

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 12.251.133,90

6.374.852,47 16.577.300,78

35.203.287,15 2.051.573,89 2.051.573,89 1.821.819,68 1.821.819,68

39.076.680,72

Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.062.783,48

1.593.713,12

4.144.325,19

8.800.821,79 2.051.573,89 2.051.573,89 1.821.819,68 1.821.819,68

12.674.215,36

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3 τρίμηνο 2015
ο
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Δράση (6,8,9).10.1.2.01.02: Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των έργων
phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ:
«Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες
διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και
κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014
και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσηςκατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και
των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι η Ενισχυτική Διδασκαλία για τους
μαθητές Γυμνασίων και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για τους μαθητές όλων των τύπων
Λυκείων.
α) Σκοπός του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των
μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση
της απόδοσης τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και η δυνατότητα
πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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β) Σκοπός του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης είναι η επανένταξη των
μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση
της απόδοσης τους ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με επιπρόσθετο στόχο οι μαθητές/τριες να αυξήσουν τις πιθανότητες
πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ως εκ τούτου, με την λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής
αποτυχίας, δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού
αποκλεισμού και αναβαθμίζεται η ποιότητα της Εκπαίδευσης.
Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας
στην πρώτη και δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο,
ΕΠΑΛ) σε μαθήματα όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα
Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, οι Ξένες Γλώσσες, τα μαθήματα
ειδικότητας κ.ά. κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε σχολεία όλης της χώρας.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

11501
11502

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

1355

588

435

150

30

Αριθμός

32520

14100

10440

3600

720

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ
ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Ετήσια

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Ετήσια

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

4.327.000,00

1.528.000,00

1.388.000,00

7.243.000,00

480.000,00

480.000,00

97.000,00

97.000,00

7.820.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

4.327.000,00

1.528.000,00

1.388.000,00

7.243.000,00

480.000,00

480.000,00

97.000,00

97.000,00

7.820.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.461.600,00

1.222.400,00

1.110.400,00

5.794.400,00

240.000,00

240.000,00

48.500,00

48.500,00

6.082.900,00

865.400,00

305.600,00

277.600,00

1.448.600,00

240.000,00

240.000,00

48.500,00

48.500,00

1.737.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ
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Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3 τρίμηνο 2015
ο
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Δράση (6,8,9).10.1.2.01.03: Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των έργων
phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ:
«Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες
διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και
κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014
και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσηςκατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και
των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη μίας παρέμβασης με κομβική σημασία στη συνολική
εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήμερο
σχολείο. Η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση στην
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παράλληλα μέσω του ολοήμερου
σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των
εργαζόμενων μητέρων στην προσπάθεια μίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής. Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας δωρεάν
παιδείας παρέχουν βασικές και παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός
σημαντικά διευρυμένου ωραρίου.
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Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός μεγάλου
αριθμού μαθητών, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του
σχολείου και όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους μαθητές με
διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα μαθήματα. Παράλληλα,
λειτουργεί ως ένας χώρος δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά βοηθώντας τις
εργαζόμενες μητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό-μητρικό ρόλο.
Το αναλυτικό πρόγραμμα διακρίνεται από καινοτόμες παρεμβάσεις. Το ωρολόγιο
πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού
συμβούλου. Είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα και παράλληλα
ενισχύεται η διδασκαλία με περισσότερες ώρες ενώ διεξάγονται και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Έναρξη υλοποίησης παρέμβασης: 1-9-2015 και λήξη: 31-12-2016.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4952

Αριθμός σχολικών
μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου (ΕΑΕΠ)

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

162

201

6

7

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ

6

Ετήσια

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.928.000,00

2.961.091,00

99.964,00

4.989.055,00

116.981,00

116.981,00

99.964,00

99.964,00

5.206.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.928.000,00

2.961.091,00

99.964,00

4.989.055,00

116.981,00

116.981,00

99.964,00

99.964,00

5.206.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.542.400,00

2.368.872,80

79.971,20

3.991.244,00

58.490,50

58.490,50

49.982,00

49.982,00

4.099.716,50

385.600,00

592.218,20

19.992,80

997.811,00

58.490,50

58.490,50

49.982,00

49.982,00

1.106.283,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
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(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
3 τρίμηνο 2015
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.1.2.01.04: Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα (phαsing)
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των ΚΠΕ. Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξει το
θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν
περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα
απέναντι στη φύση.
Τα ΚΠΕ υπηρετούν τους στόχους τους με:
 Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων
σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 Την παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού.
 Την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον.
 Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε.
Στη παρούσα φάση και ενόψει του συνολικού σχεδιασμού προγραμμάτων δια βίου μάθησης
για το Σχολικό Έτος 2015-2016, οι παρεμβάσεις των ΚΠΕ ως Δομές του ΥΠΠΕΘ αφορούν
αποκλειστικά στην υποστήριξη μαθητών και Σχολικών Μονάδων.
Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

11501
11502

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

763

575

153

79

54

Αριθμός

23126

17985

4908

2468

1400

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ
ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ

*Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.474.250,00

1.590.000,00

445.750,00

4.510.000,00

315.000,00

315.000,00

175.000,00

175.000,00

5.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.474.250,00

1.590.000,00

445.750,00

4.510.000,00

315.000,00

315.000,00

175.000,00

175.000,00

5.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.979.400,00

1.272.000,00

356.600,00

3.608.000,00

157.500,00

157.500,00

87.500,00

87.500,00

3.853.000,00

494.850,00

318.000,00

89.150,00

902.000,00

157.500,00

157.500,00

87.500,00

87.500,00

1.147.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.1.2.01.05: Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα (phαsing)
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και γνωριμία των μαθητών αφενός με την πολιτιστική
κληρονομιά και αφετέρου με τις διάφορες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης,
όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός και ο κινηματογράφος. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων
προγραμμάτων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, που αξιοποιούν τα εργαλεία της
βιωματικής μάθησης, προσεγγίζονται συγκεκριμένες θεματικές που στοχεύουν στον
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί έντυπο και
ψηφιακό υλικό, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά
σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η
αξιοποίηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων ως διδακτικών εργαλείων και την απόκτηση
δεξιοτήτων για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων τους με στοιχεία της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης που προάγουν τη δημιουργικότητα με καινοτόμες μεθόδους.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα αφορούν σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στις
απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές.
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της
ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη δημιουργία συνθηκών
ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών, καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση
εκπαιδευτικών μεθόδων πολιτισμικής ενσωμάτωσης.
Οι Πράξεις θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2017 - 2023 και η εξειδίκευση αφορά το
σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου.

Δείκτες εκροής
ID

CO22

11501

11502
11507

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται
Ψηφιακό εκπαιδευτικό
υλικό

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες
Μετάβαση
περιφέρειες Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Οι δείκτες θα εξειδικευτούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

8.881.500,00

2.569.500,00

2.688.000,00

14.139.000,00

664.500,00

664.500,00

196.500,00

196.500,00

15.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

8.881.500,00

2.569.500,00

2.688.000,00

14.139.000,00

664.500,00

664.500,00

196.500,00

196.500,00

15.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.105.200,00

2.055.600,00

2.150.400,00

11.311.200,00

332.250,00

332.250,00

98.250,00

98.250,00

11.741.700,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.776.300,00

513.900,00

537.600,00

2.827.800,00

332.250,00

332.250,00

98.250,00

98.250,00

3.258.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., εποπτευόμενοι φορείς ΥΠ.ΠΟ.Α., και άλλοι πολιτιστικοί
φορείς.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
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(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
2 εξάμηνο 2016
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.1.2.01.09: Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης
πιστοποίησης μαθητών Γ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠγ &
ΚΠπ
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα (phαsing)
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

α) Για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) στα Αγγλικά
επιπέδου Β1/Β2
Η παρέμβαση αφορά στην υποστήριξη μαθητών της Γ τάξης Γυμνασίου, σε εβδομαδιαία
βάση μετά τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, στις σχολικές μονάδες από
εκπαιδευτικούς αγγλικής φιλολογίας, προκειμένου να προετοιμαστούν για εξετάσεις
απόκτησης Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) στα Αγγλικά επιπέδου Β1/Β2
πριν τη λήξη του σχολικού έτους.
β) Για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού πληροφορικής (ΚΠπ)
Η παρέμβαση αφορά στην υποστήριξη μαθητών της Γ τάξης Γυμνασίου σε εβδομαδιαία
βάση μετά τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, στις σχολικές μονάδες από
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εκπαιδευτικούς πληροφορικής, προκειμένου να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης
Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ) πριν τη λήξη του σχολικού έτους.
Για τις ανωτέρω παρεμβάσεις υποστήριξης προβλέπεται η δωρεάν πιστοποίηση των
μαθητών κατά τη λήξη του σχολικού έτους.
Στον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως: αμοιβές των
εκπαιδευτικών, των εποπτών των τμημάτων προετοιμασίας για την πιστοποίηση που θα
πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες, του συνόλου των εμπλεκομένων για την
προετοιμασία των διαδικασιών πιστοποίησης και στις εξετάσεις πιστοποίησης, όλων των
απαραίτητων Πληροφοριακών Συστημάτων και εξοπλισμών για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων πιστοποίησης, κόστος μετακινήσεων εξεταστών, δημοσιότητας, κλπ.
Για την προτεινόμενη δράση υφίσταται το αναγκαίο θεσμικό για τη υποστήριξη
προετοιμασίας των μαθητών και πιστοποίησης στο ΚΠγ. Για τη πιστοποίηση στο ΚΠπ
υφίσταται το θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών και
ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση (έγκαιρα πριν την έναρξη
εφαρμογής των διαδικασιών υποστήριξης και πιστοποίησης).
Σε ότι αφορά στο φυσικό αντικείμενο αυτό κατανέμεται ως εξής (ενδεικτικές δράσεις ανά
Δικαιούχο):


Υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών για την απόκτηση των κρατικών
πιστοποιητικών (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας)



Ανάπτυξη, επέκταση και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία συστημάτων,
επιστημονικών και τεχνολογικών υποδομών οργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων
πιστοποίησης (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Οι Πράξεις θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2018-2021.
Δείκτες εκροής
ID

CO22

11501

11502
12109

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται
Αριθμός Πληροφοριακών
Συστημάτων

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

*Οι δείκτες θα εξειδικευτούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

6.516.020,00

2.450.000,00

3.500.000,00

12.466.020,00

770.000,00

770.000,00

463.980,00

463.980,00

13.700.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

6.516.020,00

2.450.000,00

3.500.000,00

12.466.020,00

770.000,00

770.000,00

463.980,00

463.980,00

13.700.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.212.816,00

1.960.000,00

2.800.000,00

9.972.816,00

385.000,00

385.000,00

231.990,00

231.990,00

10.589.806,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.303.204,00

490.000,00

700.000,00

2.493.204,00

385.000,00

385.000,00

231.990,00

231.990,00

3.110.194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας – ΥΠΠΕΘ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2 εξάμηνο 2018
ο
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Δράση (6,8,9).10.1.2.02.01: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο και σκοπό της δράσης αποτελούν:
• Η υποστήριξη στην αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου το οποίο αποτελεί βασική αιρεσιµότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της
νέας προγραμματικής περιόδου
• Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται µε το φαινόμενο της πρόωρης
σχολικής εγκατάλειψης, τα οποία είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας στη λήψη αποφάσεων διοίκησης και σχεδιασµού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
του φαινομένου, η µείωση του οποίου αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της ΕΕ
• Η αξιοποίηση και επέκταση του ήδη λειτουργούντος πληροφοριακού συστήµατος «my
school» έτσι ώστε αυτό να συντηρεί κατάλληλα στοιχεία και δείκτες (για το ατοµικό
µαθητικό προφίλ, τις σχολικές µονάδες φοίτησης, τις µαθητικές επιδόσεις κ.λ.) που δίνουν
τη δυνατότητα µέτρησης, παρακολούθησης και αποτύπωσης της πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης.
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• Η ανάπτυξη µηχανισµών προηγµένης αποτύπωσης των µεγεθών που σχετίζονται µε την
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη µε αξιοποίηση τεχνολογιών ΟLAP, γεωγραφικών
αναπαραστάσεων κ.λ.
• Η αξιοποίηση τεχνολογιών γνώσης (data mining) στο πλαίσιο της ανάλυσης της
πληροφοριακής υποδοµής µε στόχο την ανάδειξη συσχετισµών / τάσεων στην εκδήλωση
του φαινοµένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αλλά και της πρόβλεψης µελλοντικής
εξέλιξης του φαινοµένου.
Η δράση αυτή, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας το πληροφοριακό σύστηµα «my school», θα
περιλαµβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση υποσυστηµάτων που θα καταγράφουν όλα τα
σχετικά στοιχεία φοίτησης (διευρυµένο µαθητικό και σχολικό προφίλ µε στόχο την
ενσωµάτωση πεδίων και παραµέτρων που επηρεάζουν το φαινόµενο της πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης) στα ΙΕΚ και ΣΕΚ, στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς και στις
εκπαιδευτικές δοµές αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων (Εργασίας, Υγείας, Τουρισµού), µε
στόχο την αποτελεσµατική καταγραφή της φοίτησης µαθητών που φεύγουν από την τυπική
εκπαίδευση µε το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και που τώρα δεν λαµβάνονται
υπόψη από τις υφιστάµενες µεθοδολογίες µέτρησης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

11504

Αριθμός συστημάτων για
την αντιμετώπιση του
φαινομένου της
πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

1

1

1

1

1

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ

Ετήσια

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Η τιμή του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

596.584,00

161.551,00

156.935,00

915.070,00

64.159,00

64.159,00

20.771,00

20.771,00

1.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

596.584,00

161.551,00

156.935,00

915.070,00

64.159,00

64.159,00

20.771,00

20.771,00

1.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

477.267,20

129.240,80

125.548,00

732.056,00

32.079,50

32.079,50

10.385,50

10.385,50

774.521,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

119.316,80

32.310,20

31.387,00

183.014,00

32.079,50

32.079,50

10.385,50

10.385,50

225.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.2.02.02: Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών Βιβλίων και Αποθετηρίου
Μαθησιακών Αντικειμένων»
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Πράξη επεκτείνει και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» της Π61 και
περιλαμβάνει:
Δράση 1: Επέκταση, διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας σε ευρεία κλίμακα και
της βιωσιμότητας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me για μαθητές και
εκπαιδευτικούς
Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να
αποτελέσει το βασικό περιβάλλον εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί μία σύγχρονη και ανοιχτή κοινωνική πλατφόρμα
(social platform) για μαθητές και εκπαιδευτικούς που υποστηρίζει τη μάθηση, την
επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,
παρέχοντας δυνατότητες ανταλλαγής και διαμοίρασης αρχείων και εφαρμογών. Στην
παρούσα φάση είναι διαθέσιμη η 1η ολοκληρωμένη λειτουργική έκδοση, η οποία έχει
χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά από μικρό αριθμό χρηστών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης
Πράξης, περιλαμβάνονται:
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o

Διαμόρφωση της πλατφόρμας e-me για παραγωγική λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα
(μεγάλο αριθμό σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών) αξιοποιώντας υπάρχουσες
υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud computing).
o Εξέλιξη, επέκταση και βελτίωση του κεντρικού μέρους της πλατφόρμας e-me
(κεντρικό σύστημα και βασικές υπηρεσίες)
o Ανάπτυξη, προσαρμογή και ενσωμάτωση στην πλατφόρμα e-me μικρο-εφαρμογών
(e-me apps) για επέκταση της λειτουργικότητάς της. Περιλαμβάνονται μικροεφαρμογές που αναπτύσσονται εσωτερικά από την ομάδα του έργου, ή από τρίτους
(πχ. εκπαιδευτικούς) έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση, ή προσαρμογή ευρέως
χρησιμοποιούμενων εφαρμογών.
o Τεχνική διαχείριση των συστημάτων της πλατφόρμας e-me και υποστήριξη της
λειτουργίας της καθώς και μικρής κλίμακας υποστήριξη χρηστών (help desk)
Στόχος είναι η πλατφόρμα e-me να έχει ρόλο καταλύτη για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση
στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία των υποδομών και του περιεχομένου του
ψηφιακού σχολείου.
Δράση 2: Ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων
(OER)
Στο πλαίσιο της Πράξης (Π61) αναπτύχθηκαν ή προσαρμόστηκαν μερικές χιλιάδες ανοιχτοί
εκπαιδευτικοί πόροι / μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία βρήκαν ευρεία αποδοχή από την
εκπαιδευτική κοινότητα. Στην προτεινόμενη πράξη, περιλαμβάνονται:


Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή σημαντικού αριθμού (μερικών εκατοντάδων) νέων
ψηφιακών ανοιχτών μαθησιακών αντικειμένων (OERs) άμεσα αξιοποιήσιμων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών
αντικειμένων τυπικής ή άτυπης, σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας
σε γνωστικά αντικείμενα (πχ. STEM, ψηφιακός εγγραμματισμός), στόχους,
δεξιότητες και στάσεις (knowledge-skills-attitudes) που δεν καλύπτονται έως
σήμερα, περιλαμβανομένων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (web 2.0)



Επικαιροποίηση και βελτίωση μικρού αριθμού επιλεγμένων ψηφιακών ανοιχτών
μαθησιακών αντικειμένων (OERs) που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης Π61
για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων, ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες
τεχνικές ή/και εκπαιδευτικές προδιαγραφές (πχ. λειτουργία σε κινητές συσκευές,
βελτιστοποίηση για λειτουργία σε διαδραστικούς πίνακες)
Το προτεινόμενο σχήμα για την ανάπτυξη των παραπάνω θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε α)
να ενεργοποιείται η εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της πράξης
στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, β) να διασφαλίζεται η ποιότητα των
ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, τόσο από τεχνικής όσο και από εκπαιδευτικής πλευράς,
ορίζοντας συγκεκριμένο πλαίσιο και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (πχ. ομάδες
εκπαιδευτικών υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση επιστημονικών συντονιστών).
Δράση 3: Επέκταση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας των
ψηφιακών αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων
Στο πλαίσιο της Πράξης (Π61) σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και λειτουργούν μια σειρά από
Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) για τη σχολική εκπαίδευση με
το όνομα «Φωτόδεντρο», που φιλοξενούν συνολικά πάνω από 9.000
επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικά
λογισμικά, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό χρηστών, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές. Τα
Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο» αποτελούν μέρος της κεντρικής υποδομής του
Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης και έχουν
ευρεία αποδοχή από τη σχολική κοινότητα με πάνω από 25.000 μοναδικούς επισκέπτες το
μήνα. Στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία επιτρέποντας δομημένη αναζήτηση, πλοήγηση
και ανάκτηση ανοιχτών ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων για μεγάλο εύρος γνωστικών
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αντικειμένων, ενώ τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου δεικτοδοτούνται μέσα στα
σχολικά βιβλία καθώς και στα νέα προγράμματα σπουδών. Ως εκ τούτου, η επέκταση,
συντήρηση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας της υποδομής «Φωτόδεντρο» είναι
απαραίτητη.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνονται:








Επέκταση, διαμόρφωση και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των «βασικών»
ψηφιακών αποθετηρίων «Φωτόδεντρο» ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες,
τάσεις (trends) και τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα των αποθετηρίων:
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (http://photodentro.edu.gr/lor)
που φιλοξενεί ανοιχτά μαθησιακά αντικείμενα για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ (http://photodentro.edu.gr/video) που
φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που
εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποδομής για υποστήριξη video streaming σε
ευρεία κλίμακα.
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (http://photodentro.edu.gr/edusoft)
φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση.
Επέκταση, διαμόρφωση και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Φωτόδεντρων
χρηστών:
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ (http://photodentro.edu.gr/ugc), που
αποτελεί το αποθετήριο ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηστών για την
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αντικατέστησε μέρος της
Εκπαιδευτικής Πύλης e-yliko του Υπουργείου Παιδείας).
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
>
ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(http://photodentro.edu.gr/oep) που φιλοξενεί Ανοιχτές Εκπαιδευτικές
Πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ολοκλήρωση και υποστήριξη της λειτουργίας του Αποθετηρίου Σφραγίδων
Ποιότητας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Ανάπτυξη / Διαμόρφωση μικρού αριθμού νέων θεματικά εστιασμένων μικρότοπων
(Φωτόδεντρο Μικρότοποι)
Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας μικρού αριθμού (1-3) νέων
αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη για τη σχολική και προσχολική
εκπαίδευση ώστε να υποστηριχτούν νέες ανάγκες όπως (θεματικά) εστιασμένα
ψηφιακά αποθετήρια για: πολιτισμικές συλλογές, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
προσχολική Εκπαίδευση, STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics),
εκπαιδευτικά σενάρια, σχολικά βιβλία (ιστορικές εκδόσεις, κλπ).

Δράση 4: Επέκταση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του
Εθνικού
Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση
«Φωτόδεντρο»
Στο πλαίσιο της Πράξης Π61 αναπτύχθηκε και λειτουργεί ο Εθνικός Συσσωρευτής
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
για τη σχολική εκπαίδευση «Φωτόδεντρο», όπου
συλλέγονται εκπαιδευτικά μεταδεδομένα από διάφορα ψηφιακά αποθετήρια ή πηγές,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αναζήτησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική
εκπαίδευση
από
ένα
κεντρικό
σημείο,
με
ενιαίο
τρόπο,
(http://photodentro.edu.gr/aggregator/). Στο πλαίσιο της νέας πράξης περιλαμβάνονται:


Επέκταση, βελτίωση και συνεχή επικαιροποίηση του Εθνικού Συσσωρευτή
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση «Φωτόδεντρο», του
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προφίλ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων και της εξωτερικής κεντρικής πύλης ενιαίας
αναζήτησης ψηφιακού υλικού.
Επέκταση, βελτίωση και συνεχή επικαιροποίηση του υποσυστήματος ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ >
ΜΕΧΤ (http://photodentro.edu.gr/mext) που διευκολύνει και υποστηρίζει την
επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων που
προέρχεται από εξωτερικές πηγές με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Υποστήριξη φορέων για ενοποίηση μεταδεδομένων και διασύνδεση με τον Εθνικό
Συσσωρευτή «Φωτόδεντρο»
Διασύνδεση, συσσώρευση και τυχόν εμπλουτισμός μεταδεδομένων μικρού
αριθμού επιλεγμένων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων που βρίσκονται σε
αποθετήρια, ψηφιακές βιβλιοθήκες πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες
κλπ), εκπαιδευτικές πύλες ή συλλογές άλλων φορέων.

Δράση 5: Επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση ανοιχτών εκπαιδευτικών
πόρων στα Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο»
Στο πλαίσιο της Πράξης Π61 επιλέχθηκαν, αναρτήθηκαν, μετασχολιάστηκαν και
δημοσιεύτηκαν στα ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο» περισσότεροι από 8.000 ανοιχτοί
εκπαιδευτικοί πόροι που αναπτύχθηκαν είτε στο πλαίσιο της πράξης, ή επιλέχθηκαν,
ανακτήθηκαν και προσαρμόστηκαν από προηγούμενα έργα ή άλλες πηγές. Στην
προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνονται:



Επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση μερικών εκατοντάδων νέων
ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στα αποθετήρια του έργου (που είτε αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της Πράξης είτε ανευρίσκονται από άλλες πηγές)
Βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων επιλεγμένων ψηφιακών εκπαιδευτικών
πόρων των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο»

Δράση 6: Ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»
Στο πλαίσιο της Πράξης (Π61) διαμορφώθηκε ο ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (ebooks.edu.gr), ο οποίος αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για
τη διάθεση στη σχολική κοινότητα των ψηφιακών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων, με
πάνω από 450.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα. Στην προτεινόμενη πράξη
περιλαμβάνονται:






Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»
ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες ανάγκες , τάσεις (trends) και τεχνολογικές εξελίξεις.
Προβλέπεται η δημιουργία Αποθετηρίου (Φωτόδεντρο - Διαδραστικά Σχολικά
Βιβλία).
Μετάπτωση του υπάρχοντος περιεχομένου του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά
Βιβλία» στο νέο σύστημα και μετασχολιασμός των σχολικών βιβλίων (περιγραφή /
εισαγωγή μεταδεδομένων)
Τεχνική διαχείριση των συστημάτων και υποστήριξη της λειτουργίας του ιστότοπου
«Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη χρηστών)
Ανάρτηση, τεκμηρίωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα νέων ή
επικαιροποιημένων εκδόσεων σχολικών βιβλίων (pdf μορφή)

Δράση 7: Διαμόρφωση «Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων»
Στο πλαίσιο των Πράξεων της Π61 έγινε διαμόρφωση σε html μορφή και εμπλουτισμός με
ανοιχτούς, διαδραστικούς εκπαιδευτικούς πόρους σε πάνω από 100 σχολικά βιβλία τα
οποία αναρτήθηκαν και διατίθενται στη σχολική κοινότητα μέσα από τον ιστότοπο
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«Διαδραστικά Σχολικά
περιλαμβάνονται:

Βιβλία»

(e-books.edu.gr).

Στην

προτεινόμενη

πράξη



Επέκταση, βελτίωση και επικαιροποίηση του εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών
εκδόσεων επιλεγμένων σχολικών βιβλίων με νέους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς
πόρους
 Εμπλουτισμός μικρού αριθμού νέων σχολικών βιβλίων με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς
πόρους
Δράση 8: Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
Στο πλαίσιο της Πράξης Π61 ξεκίνησε Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών
αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου η οποία υποστηρίζεται από τον κόμβο «Συμμετέχω»
(i-participate.gr). Η Δράση είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Υλοποιήθηκε με περιφερειακούς «πρεσβευτές», με ρόλο την ενθάρρυνση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν ανοιχτούς ψηφιακούς πόρους στη διδακτική πρακτική
τους και να μοιράζονται καλές πρακτικές (μέσα από το Αποθετήρια «Φωτόδεντρο Ανοιχτές
Εκπαιδευτικές Πρακτικές») και περιλάμβανε διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης βέλτιστων
πρακτικών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνονται:



Εξέλιξη και υποστήριξη της λειτουργίας του κόμβου «Συμμετέχω» (i-participate)
Συνέχιση της δράσης ανάδειξης και προβολής ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών
αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου (Open Educational Practices)
 Διενέργεια ετήσιου διαγωνισμού ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης
ψηφιακού περιεχομένου
Δράση 9: Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του έργου
Περιλαμβάνονται:

Επικαιροποίηση, συντήρηση και λειτουργία του web site του έργου (ή δημιουργία
νέου)

Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και εκθέσεις και προβολή του
έργου στα κοινωνικά δίκτυα

Δημιουργία υλικού δημοσιότητας (παρουσιάσεις κλπ)
Δράση 10: Διοικητική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης
Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22

11508

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός συστημάτων για
την υποστήριξη του
Ψηφιακού Σχολείου

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.088.450,00

564.550,00

549.850,00

3.202.850,00

224.350,00

224.350,00

72.800,00

72.800,00

3.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.088.450,00

564.550,00

549.850,00

3.202.850,00

224.350,00

224.350,00

72.800,00

72.800,00

3.500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.670.760,00

451.640,00

439.880,00

2.562.280,00

112.175,00

112.175,00

36.400,00

36.400,00

2.710.855,00

417.690,00

112.910,00

109.970,00

640.570,00

112.175,00

112.175,00

36.400,00

36.400,00

789.145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.02.03: Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των
μαθητών ενόψει των πανελλήνιων εξετάσεων
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η πρόταση αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελλήνιων εξετάσεων.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:
α) Την επικαιροποίηση/προσαρμογή του υλικού των ψηφιακών βοηθημάτων που
λειτουργούν ήδη στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (πχ. υλικό
για νέες διδακτικές ενότητες Λατινικών και Φυσικής Κατεύθυνσης),
β) Την αναβάθμιση- επέκταση του ιστότοπου των υφιστάμενων βοηθημάτων για την
επόμενη διετία και
γ) Τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού βοηθήματος και την επέκταση του ιστότοπου ώστε
να φιλοξενήσει το νέο υλικό.
Προτείνεται το νέο βοήθημα να είναι η Νεοελληνική Γλώσσα που αποτελεί πανελλαδικώς
εξεταζόμενο μάθημα όλων των ομάδων προσανατολισμού. Η τελική επιλογή θα γίνει σε
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επόμενη φάση. Προσθήκη επιπλέον βοηθημάτων είναι δυνατή αλλά προϋποθέτει χρονική
επέκταση του έργου με αντίστοιχη επέκταση του οικονομικού αντικειμένου.
Το περιεχόμενο των βοηθημάτων θα περιλαμβάνει:
α) παραδόσεις της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος σε μορφή βίντεο ή διαφανειών
β) υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις, ερωτήσεις θεωρίας και
ασκήσεις,
γ) επαναληπτικά διαγωνίσματα στα πρότυπα των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.
Η επικαιροποίηση του υλικού των υφιστάμενων βοηθημάτων καθώς και η ανάπτυξη του
νέου βοηθήματος θα γίνει από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν μέσω ανοικτών
προσκλήσεων καθώς και εθελοντές. Η ομάδα των εκπαιδευτικών θα πλαισιώνεται από μία
τεχνική ομάδα που θα έχει την ευθύνη κατασκευής και ανάρτησης του υλικού καθώς και
λειτουργίας του ιστότοπου.
Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου με βασικό
μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο, η πρόταση θα δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό
εργαλείο εκπαίδευσης, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του μαθητή για την πληρέστερη
προετοιμασία του για τις πανελλήνιες εξετάσεις και που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για
όλους: για τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις μαθητών, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες,
τους μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που απουσιάζουν επί μακρόν από το σχολείο,
τα άτομα με ειδικές ικανότητες κλπ.
Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει
το επίπεδο της διδασκαλίας και παράλληλα τις δεξιότητές του στη χρήση των ΤΠΕ.
Η εξειδίκευση της πράξης αφορά για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου (2020).

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22
11507

Περιγραφή

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό
Υλικό

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

1

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

20

20

20

20

20

20

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

358.020,00

96.780,00

94.260,00

549.060,00

38.460,00

38.460,00

12.480,00

12.480,00

600.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

358.020,00

96.780,00

94.260,00

549.060,00

38.460,00

38.460,00

12.480,00

12.480,00

600.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

286.416,00

77.424,00

75.408,00

439.248,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

464.718,00

71.604,00

19.356,00

18.852,00

109.812,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

135.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.02.04: Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής –
Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός της Πράξης είναι η πιλοτική εφαρμογή διαδραστικής και βιωματικής εκπαιδευτικής
τηλεόρασης με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του
ψηφιακού σχολείου.
Η διαδραστική και βιωματική εκπαιδευτική τηλεόραση αφορά στην παραγωγή και
τηλεοπτική μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού με δημιουργούς και πρωταγωνιστές τους
μαθητές, με όχημα σύγχρονες και μη παραδοσιακές μορφές έκφρασης, όπως ο
κινηματογράφος, τα οπτικοακουστικά έργα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Φιλοδοξεί να
αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και
δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας.
Στόχος του έργου σε σχέση με την Εκπαιδευτική τηλεόραση είναι:
 να της προσφέρει μία νέα σύγχρονη διάσταση
 να ανανεώσει το ενδιαφέρον για το ρόλο της
 να της προσδώσει νέα επικοινωνιακή δύναμη
 να ανανεώσει τη θεματολογία της
Οι εκπαιδευτικοί-μορφωτικοί στόχοι είναι:
 η σύγχρονη εκπαίδευση, επιμόρφωση, και κοινωνικοποίηση των νέων
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η δημιουργία νέων μαθησιακών διαδικασιών στον τρόπο προσέγγισης και
πρόσληψης της γνώσης
ο συνδυασμός παροχής γνώσεων, εθελοντικής συμμετοχής και άμιλλας, με τη
δημιουργία και την προσωπική έκφραση
η χρήση -με πειραματικό τρόπο- νέων διδακτικών μεθόδων
η ενεργοποίηση των μαθητών στην κατεύθυνση της πρωτογενούς δημιουργίας και
έκφρασης
η προαγωγή της ομαδικής εργασίας και συνεργασία στην αναζήτηση της γνώσης

Κυρίως όμως αποτελεί ένα μάθημα «γλωσσικό», προσφέροντας στους μαθητές τις βασικές
αρχές γραμματικής και συντακτικού της, ραγδαία αναπτυσσόμενης στην εποχή μας,
"γλώσσας των εικόνων", υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα της
κριτικής προσέγγισης των ποικίλλων οπτικοακουστικών προϊόντων που μας κατακλύζουν
και καθημερινά καταναλώνουμε
Οι στόχοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι:
 η ενασχόληση των μαθητών με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές
κατευθύνσεις,
 η εμπλοκή των μαθητών με το επιστήμονες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες σε
ισότιμη, δημιουργική και παραγωγική βάση
 η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών που έχουν να κάνουν με την κατανόηση και
την χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών και την εφαρμογή τους σε
οποιοδήποτε γνωστικό και επαγγελματικό πεδίο.
Αντικείμενο της Πράξης
Αντικείμενο της Πράξης είναι η πιλοτική εφαρμογή μιας εκσυγχρονισμένης και
πρωτοποριακής μορφής της παραδοσιακής εκπαιδευτικής τηλεόρασης, η οποία φιλοδοξεί
να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και
δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας.
Η Πράξη περιλαμβάνει:
 ένα εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από
 18 ωριαία τηλεοπτικά επεισόδια,
Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια
 θα εξετάζεται ένα γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή θα εξεταστούν 18 γνωστικά
αντικείμενα
 το οποίο θα εισαγάγει κάθε φορά ένας έγκριτος πανεπιστημιακός
Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια θα συμμετέχουν και θα παρίστανται
 2 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (δηλαδή συνολικά 36 σχολεία θα
λάβουν μέρος στην εκπομπή), τα οποία θα έχουν προετοιμάσει και θα
παρουσιάζουν από μία εργασία για το συγκεκριμένο θέμα. Η εργασία του κάθε
σχολείου θα έχει την μορφή μια ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση, διάρκειας
πέντε (5) έως επτά (7) λεπτών.
Έτσι στο πλαίσιο της εκπομπής θα παραχθούν και θα παρουσιαστούν:
 36 μικρού μήκους ταινίες (1 από κάθε σχολείο) σε σχέση με τα 18 γνωστικά
αντικείμενα. Με τη βοήθεια ενός επιστημονικού συμβούλου και ενός
επαγγελματία σκηνοθέτη και με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα οι ίδιοι οι μαθητές
γράφουν, σκηνοθετούν, παίζουν τους ρόλους, φτιάχνουν τα σκηνικά και τα
κοστούμια, γράφουν τη μουσική και γυρίζουν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα μια
πεντάλεπτη ταινία.
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Παράλληλα σε κάθε επεισόδιο, εκτός της ταινίας μικρού μήκους που θα έχουν
δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές, θα προβάλλονται:
 2 ταινίες-καταγραφές, 1 για κάθε σχολείο που συμμετέχει (36 ταινίες δηλαδή
ταινίες συνολικά) που θα παρακολουθούν τη διαδικασία αναζήτησης, εύρεσης και
πρόσληψης της γνώσης και τη μεταμόρφωσής της σε δημιουργία. Με όλες τις
τυχόν δυσκολίες, τα απρόοπτα αλλά και τις επιτυχίες των μαθητών.
Στο τέλος τα σχολεία θα επιβραβευτούν, από την Κριτική Επιτροπή και από τους τηλεθεατές
αφού η εκπομπή θα είναι διαδραστική με τη συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι
εκφράζουν την γνώμη τους και επιβραβεύουν τις προσπάθειες των μαθητών.
Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές κατευθύνσεις, τα οποία θα
παρουσιαστούν στα επεισόδια και με τα οποία θα ενασχοληθούν οι μαθητές είναι τα
ακόλουθα:
1. H Ευρώπη σήμερα
2. Το πολιτικό μας σύστημα – Θεσμοί
3. Ανθρώπινα δικαιώματα (μετανάστευση – πρόσφυγες). Σεβασμός στη
διαφορετικότητα
4. Βιολογία (ο ανθρώπινος οργανισμός, διατροφή).
5. Θετικά και αρνητικά της Τεχνολογίας
6. Περιβάλλον και επιστήμη (κλιματικές αλλαγές) –
7. Αθλητισμός (ντόπινγκ, κ.α)
8. Σχολικός εκφοβισμός και δημιουργία ομάδων
9. Κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
10. Μουσική
11. Η Γλώσσα μας
12. Επαγγελματικός προσανατολισμός
13. Η χρήση των φαρμάκων στην καθημερινότητά μας
14. Street art
15. Εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία
16. Brain drain
17. Βιβλίο
18. Σχέσεις των δύο φύλων
Η προτεινόμενη Δράση θα εφαρμοστεί σε:
o
24 Σχολικές Μονάδες στην Αττική
o
8 Σχολικές Μονάδες στην Κ. Μακεδονία
o
2 Σχολικές Μονάδες στην Πελοπόννησο
o
2 Σχολικές Μονάδες στη Στερεά Ελλάδα
Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος θα είναι
από 1/1/2016.
Το έργο θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

11501

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

Αριθμός

8

5

24

2

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΟΠΣ

0

Ετήσια

ΌΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

95.555,56

23.888,89

286.666,66

406.111,11

23.888,89

23.888,89

0,00

0,00

430.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

95.555,56

23.888,89

286.666,66

406.111,11

23.888,89

23.888,89

0,00

0,00

430.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

76.444,45

19.111,11

229.333,33

324.888,89

11.944,45

11.944,45

0,00

0,00

336.833,33

Εθνική Συμμετοχή (δ)

19.111,11

4.777,78

57.333,33

81.222,22

11.944,45

11.944,45

0,00

0,00

93.166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εποπτευόμενος φορέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.03.01: Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
έργων phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων
της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του
ΕΣΠΑ
2014-2020»
με
αρ.
πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο και σκοπό της δράσης αποτελούν:

358

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η
οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών ΑΜΕΑ ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, την υποστήριξη των με
αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών ΑΜΕΑ ή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας
αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης
(παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Η διάρκεια της δράσης είναι δύο (2) έτη.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22

11501
11502

Περιγραφή

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

1011

542

855

173

121

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

1011

542

855

173

121

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

18.305.409,61

9.067.172,46 13.314.606,98

40.687.189,05 2.728.907,06 2.728.907,06 2.175.106,61 2.175.106,61

45.591.202,72

Δημόσια Δαπάνη (β)

18.305.409,61

9.067.172,46 13.314.606,98

40.687.189,05 2.728.907,06 2.728.907,06 2.175.106,61 2.175.106,61

45.591.202,72

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 14.644.327,69

7.253.737,97 10.651.685,58

32.549.751,24 1.364.453,53 1.364.453,53 1.087.553,31 1.087.553,31

35.001.758,08

Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.661.081,92

1.813.434,49

2.662.921,40

8.137.437,81 1.364.453,53 1.364.453,53 1.087.553,31 1.087.553,31

10.589.444,65

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.2.03.02: Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
έργων phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων
της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του
ΕΣΠΑ
2014-2020»
με
αρ.
πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η αναγκαιότητα της παρούσας Πράξης προκύπτει από το επιτακτικό αίτημα των σύγχρονων
εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτικών δεδομένων για αναδιάρθρωση του σχολείου και της
παραδοσιακής ειδικής αγωγής ώστε να είναι προσανατολισμένα στις κοινωνικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες και προτεραιότητες.
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Βασικό αίτημα αποτελεί η δημιουργία του «Ενός Σχολείου για Όλους» τους μαθητές
(Inclusive education), ενός σχολείου ευέλικτου, διαφοροποιημένου που παρέχει όλες τις
αναγκαίες ειδικές υποστηρικτικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και
στη σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα, εξασφαλίζοντας την ισότητα στην εκπαίδευση και την προώθηση των
εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
καθώς και την κοινωνική συνοχή.
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του
ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της
μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της
σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των
Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη
διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους,
συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό
περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της πράξης προσλαμβάνεται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
προκειμένου να στελεχώσει τα Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν
μέλη των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).
Επίσης, θα στελεχωθούν με ΕΕΠ και τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).

Η δράση έχει διάρκεια από 8/2015-12/2016.

Δείκτες εκροής

ΑΠ: 6
ID

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός δομών για την
ένταξη παιδιών με
αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
11503

Αριθμός

82

53

5

13

5

ΟΠΣ

Ετήσια
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.192.867,30

1.413.632,70

100.000,00

3.706.500,00

375.000,00

375.000,00

100.000,00

100.000,00

4.181.500,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.192.867,30

1.413.632,70

100.000,00

3.706.500,00

375.000,00

375.000,00

100.000,00

100.000,00

4.181.500,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.754.293,84

1.130.906,16

80.000,00

2.965.200,00

187.500,00

187.500,00

50.000,00

50.000,00

3.202.700,00

438.573,46

282.726,54

20.000,00

741.300,00

187.500,00

187.500,00

50.000,00

50.000,00

978.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Σταδιακά και σε συνεργασία
με την ΕΑΣ,
(Γεν. Αιρεσιμότητα 7)
1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.2.03.03: Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
έργων phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων
της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του
ΕΣΠΑ
2014-2020»
με
αρ.
πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και
των τμημάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
μαθητών χωρίς διακρίσεις.
364

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες, που είναι
προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την
ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των
Τμημάτων Ένταξης.
Στο πλαίσιο της Πράξης χρησιμοποιείται το διαθέσιμο προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό
υλικό για την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων καθώς και ειδικά εργαλεία.
Προκειμένου να ενισχυθούν οιΣχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και τα τμήματα
Ένταξης.προσλαμβάνονται Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)..
Η διάρκεια της δράσης είναι δύο (2) έτη.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22

11501
11502

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

593

387

3

60

4

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

7.100

4.620

45

760

56

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Η τιμή του δείκτη CO22 αναφέρεται στο σύνολο της χώρας
**Οι δείκτες θα αναπροσαρμοστούν κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

24.162.509,09 11.211.704,48

96.720,00

35.470.933,57 5.088.482,61 5.088.482,61 2.029.365,23 2.029.365,23

42.588.781,41

Δημόσια Δαπάνη (β)

24.162.509,09 11.211.704,48

96.720,00

35.470.933,57 5.088.482,61 5.088.482,61 2.029.365,23 2.029.365,23

42.588.781,41

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 19.330.007,27

8.969.363,58

77.376,00

28.376.746,86 2.544.241,31 2.544.241,31 1.014.682,62 1.014.682,62

31.935.670,78

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.832.501,82

2.242.340,90

19.344,00

7.094.186,71 2.544.241,31 2.544.241,31 1.014.682,62 1.014.682,62

10.653.110,63

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ
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Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.2.03.04: Καθολικός σχεδιασμός και εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η υλοποίηση δράσεων Ειδικής Αγωγής για μαθητές με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
αναμένεται να συμβάλλει στον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Ειδικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς
και μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό.
Σημειώνεται επίσης, ότι κατά τον σχεδιασμό σχετικών δράσεων λαμβάνονται υπόψη τα νέα
πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Επιπρόσθετα, σχετικές δράσεις για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη για ΑμεΑ έχουν
ενταχθεί ως εμπροσθοβαρή έργα.
Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης προβλέπεται η ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια (από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για
όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Η πρόταση αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες»
http://www.prosvasimo.gr/el/anakoinoseis με το οποίο έγινε η προσαρμογή των σχολικών
εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ του Δημοτικού, ώστε να
καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες.
Στην παρούσα προγραμματική περίοδο το πρόγραμμα υπηρετεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο,
συνεκτικό και σύγχρονο την ανάγκη για ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με στόχο την αύξηση
της πρόσβασης μαθητών ΑμεΑ σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ζήτημα ουσιώδους
σημασίας για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Η προτεινόμενη πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» διαρθρώνεται
ως εξής:
 Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου στοχεύει στη διασφάλιση ενός
εκπαιδευτικού συστήματος ένταξης σε όλα τα επίπεδα με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, του αισθήματος αυτοεκτίμησης, της
αξιοπρέπειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου οι
μαθητές με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε μια ποιοτική πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια ειδική και γενική εκπαίδευση.
 Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης συμβάλλουν στην
υλοποίηση της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία ( Ν. 4074/11-4-2012) και στη δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε οι μαθητές με
αναπηρία να μην εγκαταλείπουν το σχολείο, να μην αποκλείονται από το γενικό
σχολείο, αλλά να παρέχονται μέσα στο σχολείο (γενικό ή ειδικό) όλα τα απαραίτητα
μέσα και υλικά, οι διαδικασίες και οι κατάλληλες προσαρμογές καθώς και
αποτελεσματική εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.
 Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της ππράξης
είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:
 Προβλήματα όρασης / ακοής / κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
 Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
 Αυτισμό
 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης
 Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και ανάλογα με
το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία
απευθύνεται, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το καθιστά
πλήρως προσβάσιμο.
 Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες που αποσκοπεί στην επαρκέστερη προετοιμασία των
μαθητών με αναπηρίες για φοίτηση και παραμονή στο σχολείο.
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:
 Αξιολόγηση και εκπαιδευτική χρήση του υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού
υλικού
 Ανάπτυξη (προμήθεια και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
για τις Γ-ΣΤ τάξεις Δημοτικού, για όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
Ανάπτυξη εργαλείων
για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών από τους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

368

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22
11505

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Αριθμός δράσεων
υποστήριξης ΑΜΕΑ

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες
Μετάβαση
περιφέρειες Μετάβαση

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

Ετήσια

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Η τιμή του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο της χώρας και για τους δύο αναφερόμενους δείκτες

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.253.070,00

338.730,00

329.910,00

1.921.710,00

134.610,00

134.610,00

43.680,00

43.680,00

2.100.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.253.070,00

338.730,00

329.910,00

1.921.710,00

134.610,00

134.610,00

43.680,00

43.680,00

2.100.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.002.456,00

270.984,00

263.928,00

1.537.368,00

67.305,00

67.305,00

21.840,00

21.840,00

1.626.513,00

250.614,00

67.746,00

65.982,00

384.342,00

67.305,00

67.305,00

21.840,00

21.840,00

473.487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.05.01: Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων –
Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους
μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο  ΝΑΙ
επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση της ποιότητας των Ιεροσπουδαστηρίων και
την παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της
Μουσουλμανικής μειονότητας μέσω της συγγραφής 10 Διδακτικών Βιβλίων των
Ιεροσπουδαστηρίων (Γυμνασίου), μαζί με το ανάλογο πολυτροπικό υλικό και τα cd-rom.
Τα Διδακτικά Βιβλία θα εμπεριέχουν παιδαγωγικά και θρησκευτικά στοιχεία με βάση το Ι.
Κοράνιο και τις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας, κατάλληλα αναπλαισιωμένα στην
πραγματικότητα των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, δίχως αντιγραφή των
γνωστικών αυτών αντικειμένων στο επίπεδο των Ισλαμικών Θεολογικών Σχολών της
αλλοδαπής. Κάθε διδακτικό βιβλίο θα αναπτυχθεί σε ένα ρεαλιστικό Πρόγραμμα Σπουδών
(ΠΣ) με στόχο να εισαγάγει τους Μουσουλμάνους μαθητές/τριες σε έναν συμμετοχικό και
δημιουργικό τρόπο σπουδής και μάθησης, δίχως να εξαντλεί τη μαθησιακή διαδικασία σε
μια τυπική και μετωπική διδασκαλία και εκμάθηση θεμάτων, εκτός εάν τούτο απαιτείται
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος.
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Δείκτες εκροής

ID

Είδος
Δείκτη

11501

(Άλλος Εκροών)

Δείκτης
Αριθμός
σχολικών
μονάδων
που
επωφελούνται
από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

**

(Άλλος Εκροών)

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών

Μον.
Μέτρ.

ΛΑΠ

Αριθμός

2

Αριθμός

10

ΑΠ :6

ΑΠ :8

ΑΠ : 9

(Περιφέρειες)

(Στερεά
Ελλάδα)

(Νότιο Αιγαίο)

ΜΕΤ

ΠΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.2.05.02:
Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση

της

Εκκλησιαστικής

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
H Δράση έχει ως στόχο την ουσιαστική και εκ βάθρων αναβάθμιση της ποιότητας και των
παιδαγωγικών υποδομών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) μέσω
της εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής
εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα γνωστικά
αντικείμενα.
Τα νέα αυτά Προγράμματα Σπουδών θα είναι προγράμματα διαδικασίας, ανοικτά και
ευέλικτα, και ο διδάσκων θα μπορεί να οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία
χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικά υλικά και σύγχρονες στρατηγικές μάθησης.
Τα συνακόλουθα διδακτικά βιβλία θα εμπεριέχουν διδακτικά στοιχεία και υλικά, τα οποία
θα ευνοούν την πολυτροπική, διερευνητική, βιωματική και συνεργατική διαδικασία και
κοινότητα μάθησης, διαμορφώνοντας όρους και δυνατότητες για βιωματικές εμπειρίες
μάθησης, κριτικής και δημιουργικής επεξεργασίας της γνώσης, καθώς και προσωπικής
νοηματοδότησής της.
Βασικές δράσεις της Πράξης
1. Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη των νέων ΠΣ της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, καθώς και σε σχέση με τις
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διαθεματικές ικανότητες [cross-curricular competences] και τα εγκάρσια στοιχεία, από
επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου.
Επιπλέον, στη βάση των νέων ΠΣ αναπτύσσεται η σύγχρονη προσέγγιση της
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, χωρίς να οδηγεί σε ένα άλλο εξειδικευμένο ανά
κατηγορία μαθητών ΠΣ.
2. Σύνταξη διδακτικών βιβλίων στα θεολογικά και εκκλησιαστικά μαθήματα της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου και Λυκείου συμβατών με τα παραπάνω ΠΣ
Διαδικασίας, της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη νέων διδακτικών βιβλίων και βιβλίων
αναφοράς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, από
επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Στη
συνέχεια δημιουργία και ανάπτυξη σχετικού CD-Rom με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών
Προσεγγίσεων», ανάλογο προς κάθε διδακτικό βιβλίο, με Διδακτικές Οδηγίες, σενάρια
διδασκαλίας, στρατηγικές μάθησης και πολυτροπικό υλικό, όπως κείμενα σε πρωτότυπο ή
σε μετάφραση, δοκίμια, εικονιστικό υλικό, χάρτες κ.λπ.
Δείκτες εκροής

ID

Είδος Δείκτη
(Άλλος Εκροών)

Δείκτης
Αριθμός
προγραμμάτων
σπουδών

ΑΠ :6

ΑΠ :8

ΑΠ : 9

(Περιφέρειες)

(Στερεά
Ελλάδα)

(Νότιο
Αιγαίο)

Μον.
Μέτρ.

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Αριθμός

9*

9*

9*

9*

9*

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

119.340,00

32.260,00

31.420,00

183.020,00

12.820,00

12.820,00

4.160,00

4.160,00

200.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

119.340,00

32.260,00

31.420,00

183.020,00

12.820,00

12.820,00

4.160,00

4.160,00

200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

95.472,00

25.808,00

25.136,00

146.416,00

6.410,00

6.410,00

2.080,00

2.080,00

154.906,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

23.868,00

6.452,00

6.284,00

36.604,00

6.410,00

6.410,00

2.080,00

2.080,00

45.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση
(6,8,9).10.1.3.01.01:
Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η
οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών αμεα ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο γενικό σχολείο. Στόχος της πράξης είναι η
απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων από τους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε θέση να
υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ώστε να βελτιώνονται τα μαθησιακά τους αποτελέσματα και να προωθείται η
ένταξη και η ενσωμάτωσή τους στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι επιτυγχάνεται η
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αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

11506

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Αριθμός
επιμορφούμενων
εκπαιδευτικών

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

102

127

37

12

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΕΥΕ - ΥΠΑΙΘ

6

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΕΤΗΣΙΑ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

208.845,00

56.455,00

54.985,00

320.285,00

22.435,00

22.435,00

7.280,00

7.280,00

350.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

208.845,00

56.455,00

54.985,00

320.285,00

22.435,00

22.435,00

7.280,00

7.280,00

350.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

167.076,00

45.164,00

43.988,00

256.228,00

11.217,50

11.217,50

3.640,00

3.640,00

271.085,50

41.769,00

11.291,00

10.997,00

64.057,00

11.217,50

11.217,50

3.640,00

3.640,00

78.914,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
2 εξάμηνο 2015
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Δράση (6,8,9).10.1.3.01.02: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη, για νέα προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας
εκπαιδευτικής πολιτικής
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο εγκεκριμένο ΕΠ (ειδικός στόχος 10.i.3) διατυπώνεται ρητά, η ανάγκη υλοποίησης
«δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Μέχρι σήμερα, 27.000 εκπαιδευτικοί των «βασικών» ειδικοτήτων (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί,
φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών, πληροφορικής) έχουν ήδη επιμορφωθεί για
την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου
Τ.Π.Ε.), στο πλαίσιο προηγούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί
αυτοί αντιστοιχούν σε περίπου 20% του συνόλου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπου 28% του συνόλου των εκπαιδευτικών
«βασικών» ειδικοτήτων.
Με δεδομένο ότι, «κρίνεται σημαντική η πλήρης ένταξη και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στα
προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, προκειμένου να
377

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες (digitalcompetences) και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς (βλ.
σχέδιο δράσης «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης», ΕΕ)», υπάρχει άμεση και διατυπωμένη στο ΕΠ
ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η δράση στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Θα απευθύνεται σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών
και θα αφορά σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση στην
εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για
την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός
των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην
ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική
πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).
Θα επιδιωχθεί η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών για την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και 5.000 εκπαιδευτικών για την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. Την επιμόρφωση θα ακολουθούν διαδικασίες πιστοποίησης
των εκπαιδευτικών στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στην επιμόρφωση.
Επιπρόσθετα, θα υλοποιούνται διαδικασίες πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων
Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
Για την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης, θα αξιοποιηθούν υποδομές και ανθρώπινο
δυναμικό που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Μητρώα Κέντρων
Επιμόρφωσης, Κέντρων Πιστοποίησης, Επιμορφωτών, Πληροφοριακά Συστήματα
Διαχείρισης, Επιμορφωτικό υλικό κ.α.), τα οποία θα εμπλουτιστούν - επεκταθούν και θα
προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις. Ειδικότερα, για την προσέγγιση
νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και για την κάλυψη του μεγάλου πλήθους και της
γεωγραφικής διασποράς των επιμορφούμενων, θα απαιτηθεί η εκπαίδευση νέων
επιμορφωτών (περίπου 300), καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών,
επιμορφωτικού υλικού και υπολογιστικών υποδομών μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης.
Επιπρόσθετα μέσω της Δράσης θα υλοποιηθεί επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ
διαφόρων επιπέδων, σε νέα προγράμματα σπουδών και σε θέματα εκπαιδευτικής
πολιτικής.
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Δείκτες εκροής

ΑΠ: 6
ID

Περιγραφή

T4953

Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση ΤΠΕ στην
Εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

21.059

5.698

5.547

2.260

736

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΙΕΠ,
ΙΤΥΕ,
Διόφαντος

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΤΗΣΙΑ

*Ο δείκτης θα αναπροσαρμοστεί κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

13.724.100,00

3.709.900,00

3.613.300,00

21.047.300,00 1.474.300,00 1.474.300,00

478.400,00

478.400,00

23.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

13.724.100,00

3.709.900,00

3.613.300,00

21.047.300,00 1.474.300,00 1.474.300,00

478.400,00

478.400,00

23.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 10.979.280,00

2.967.920,00

2.890.640,00

16.837.840,00

737.150,00

737.150,00

239.200,00

239.200,00

17.814.190,00

2.744.820,00

741.980,00

722.660,00

4.209.460,00

737.150,00

737.150,00

239.200,00

239.200,00

5.185.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς του

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2 εξάμηνο 2015
ο
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Δράση (6,8,9).10.1.3.01.03: Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε:
1. Επιμόρφωση για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της
περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ειδικότερα η Πράξη αφορά στη διαμόρφωση του κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για την
εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης (διαδικασίες, διαγνωστικά εργαλεία και μέσα
περιγραφικής αξιολόγησης), στην επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή του υλικού αυτού, στην τελική διαμόρφωση του
υποστηρικτικού υλικού περιγραφικής αξιολόγησης βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής
εφαρμογής και τέλος στην επιμόρφωση του συνόλου των στελεχών της εκπαίδευσης στο
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τελικό αναμορφωμένο πλαίσιο περιγραφικής αξιολόγησης προκειμένου στη συνέχεια να
υποστηριχθεί η γενικευμένη εφαρμογή του στα σχολεία της χώρας.

2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών
(ΠΕΑΠ & ΕΠΣ-ΞΓ)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, κλάδων
ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής), ΠΕ34 (Ιταλικής) στην αξιοποίηση και
εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών - ΕΠΣ-ΞΓ &
Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΠΕΑΠ). Τη σχολική χρονιά
2016-17 υιοθετείται το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες» (ΕΠΣ-ΞΓ), το
οποίο είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για την Πρωτοβάθμια
και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με την εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται μία αποφασιστική στροφή στην
ξενόγλωσση εκπαίδευση από την υλικοκεντρική στη μαθησιοκεντρική προσέγγιση, η οποία
δεν είναι απλά μια μέθοδος διδασκαλίας αλλά αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης του
διδακτικού/μαθησιακού αντικειμένου της ξένης γλώσσας – όποια και αν είναι η γλώσσα
αυτή, αφού το ΕΠΣ-ΞΓ είναι κοινό για όλες τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στο Σχολικό
Πρόγραμμα Σπουδών ή που μπορεί να περιληφθούν στο μέλλον.
Παράλληλα, από το σχολικό έτος 2016-2017 εισάγεται η διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ και
Β’ Δημοτικού, σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το Πρόγραμμα
Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Το Π.Σ. του ΠΕΑΠ βασίζεται σε
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υιοθετεί τη μαθησιοκεντρική γλωσσοπαιδαγωγική
προσέγγιση στη χρήση της ξένης γλώσσας και αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό ειδικά
κατασκευασμένο για τους μικρούς μαθητές που προετοιμάζονται από το ελληνικό σχολείο
του σήμερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αύριο.

Ενδεικτικές δράσεις υλοποίησης:
1. Παραγωγή επιμορφωτικού – υποστηρικτικού υλικού
2. Εσωτερική αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος
3: Επιμόρφωση σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών (διά ζώσης,
εξ΄αποστάσεως)
4. Άλλες υποστηρικτικές δράσεις

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των
Θρησκευτικών

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων
και των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση και εφαρμογή
των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος σε 2 στάδια, κατά τα
οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν: (α) επιμορφωτικό σεμινάριο - πρόγραμμα δια
ζώσης εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των επιμορφωτών εκπαιδευτικών και των
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σχολικών συμβούλων ΠΕ01 και (β) επιμορφωτικά προγράμματα δια ζώσης εκπαίδευσης και
εξ αποστάσεως για την επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ1, τα οποία θα
πραγματοποιηθούν στις εκπαιδευτικές περιφέρειες που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.
Για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος, προβλέπονται υποστηρικτικές
δράσεις, όπως αξιοποίηση υφιστάμενης πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού
υλικού κλπ.

4. Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων

Στόχος είναι η ενημέρωση στελεχών της εκπαίδευσης και η επιμόρφωση-υποστήριξη των
συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) και των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα
στελεχώσουν τις εκπαιδευτικές δομές/τάξεις υποδοχής για πρόσφυγες που θα
λειτουργήσουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων καθώς και σε σχολικές μονάδες που
βρίσκονται κοντά σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή στα
διαμερίσματα/ξενοδοχεία/άλλους χώρους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί.
Περιλαμβάνει την υλοποίηση δια ζώσης εισαγωγικών επιμορφώσεων, δια ζώσης και εξ
αποστάσεως επιμέρους επιμορφώσεων ανά ομάδες εκπαιδευτικών καθώς και επιτόπιες
επισκέψεις /εποπτείες στους καταυλισμούς /κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για την
παρακολούθηση και υποστήριξη των ΣΕΠ και των εκπαιδευτικών.
Για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος, προβλέπονται υποστηρικτικές
δράσεις, όπως αξιοποίηση υφιστάμενης πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικό, παραγωγή επιμορφωτικού –υποστηρικτικού
υλικού κλπ.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

11506

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Αριθμός
επιμορφούμενων
εκπαιδευτικών

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΕΥΕ - ΥΠΑΙΘ

Αριθμός

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΕΤΗΣΙΑ

Εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης.
Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

320.726,00

86.699,00

84.441,00

491.866,00

34.454,00

34.454,00

11.180,00

11.180,00

537.500,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

320.726,00

86.699,00

84.441,00

491.866,00

34.454,00

34.454,00

11.180,00

11.180,00

537.500,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

256.580,80

69.359,20

67.552,80

393.492,80

17.227,00

17.227,00

5.590,00

5.590,00

416.309,80

64.145,20

17.339,80

16.888,20

98.373,20

17.227,00

17.227,00

5.590,00

5.590,00

121.190,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

1/7/2015
3ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.1.4.01.01: Ολοήμερο νηπιαγωγείο
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
H αναβάθμιση της αγωγής και εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) είναι
βασικός πυλώνας και προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αποδοτικότητα
και την ισότητα ενός συστήματος Εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007).
Επιπλέον, σύμφωνα με κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προσβασιμότητα, η
αναβάθμιση παρεχόμενης ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να προλαμβάνουν τη
σχολική διαρροή και να περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε ένδεια.
Στην Ελλάδα η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση στην Προσχολική
Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο ενός Ολοήμερου Προγράμματος
Νηπιαγωγείου. Η στήριξη-ενίσχυση και αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι
επιτακτική λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας.
Η παρούσα παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση και υποστήριξη των Ολοήμερων
Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά τους, κυρίως μέσω:
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α) της πρόσληψης, τοποθέτησης και απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60,
καθώς και
β), της επιμόρφωσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60 μέσω των αρμοδίων
Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Ηλικίας.
Έναρξη υλοποίησης παρέμβασης: 1-9-2015 και λήξη: 31-12-2016.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
Μον.
Μέτρησης

ID

Περιγραφή

T4954

Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής
εκπαίδευσης (προνήπιο)

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες

132

295

107

29

Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
Στοιχείων
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΟΠΣ, ΕΥΕΥΠΑΙΘ

9

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.344.113,00

4.512.080,00

2.275.000,00

9.131.193,00

606.162,00

606.162,00

214.645,00

214.645,00

9.952.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.344.113,00

4.512.080,00

2.275.000,00

9.131.193,00

606.162,00

606.162,00

214.645,00

214.645,00

9.952.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.875.290,40

3.609.664,00

1.820.000,00

7.304.954,40

303.081,00

303.081,00

107.322,50

107.322,50

7.715.357,90

468.822,60

902.416,00

455.000,00

1.826.238,60

303.081,00

303.081,00

107.322,50

107.322,50

2.236.642,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.2
Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας

Ειδικοί στόχοι

1. Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυσης ισότιμης συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Ενίσχυση
της
ποιότητας
της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4905:
Ποσοστό
ωφελούμενων
φοιτητών
που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών
Τ4906: Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα
χρόνο μετά την λήξη της παρέμβασης

Πίνακας 6.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

10.2

Τ4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7.903

ΟΧΙ

10.2

Τ4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

Μετάβαση

3.053

ΟΧΙ

10.2

Τ4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.596

ΟΧΙ

10.2

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

9.232

ΝΑΙ
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ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

10.2

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

Αριθμός

Μετάβαση

3.564

ΝΑΙ

10.2

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.369

ΝΑΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.766

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

1.841

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.772

ΝΑΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.906

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

737

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.109

ΟΧΙ

10.2

Τ4958

10.2

Τ4958

10.2

Τ4958

10.2

Τ4959

10.2

Τ4959

10.2

Τ4959

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
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Δράση (6,8,9).10.2.1.01.01: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Το υφιστάμενο σύστημα οικονομικών ενισχύσεων προπτυχιακών φοιτητών χρήζει βελτίωση
ως προς τους στόχους, δεν επιτρέπει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χαρακτηρίζεται
από εξαιρετικά μικρό ύψος κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης. Συνεπώς, εκ της δομής του
λειτουργεί αποκλειστικά συμπληρωματικά με άλλες πηγές εισοδήματος, στοιχείο το οποίο
αποκλείει εκ των προτέρων εκείνα τα άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσθετες πηγές
εισοδήματος.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των απόρων φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) με τρόπο αυτοτελή, δηλαδή ικανό να πετύχει τον επιδιωκόμενο
στόχο χωρίς την ανάγκη κινητοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από την πλευρά των
ωφελούμενων.
Αντικείμενο της δράσης είναι η χορήγηση υποτροφιών επαρκούς ύψους για κάθε
ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να
διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
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Η εξειδίκευση της δράσης αφορά την εκπόνηση προγραμμάτων υποτροφιών τεσσάρων (4)
ακαδημαϊκών ετών.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

T4956

Αριθμός υποτροφιών

Αριθμός

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

30.169.295

11.418.412

8.413.218

50.000.925

1.032.571

1.032.571

0

0

51.033.496

Δημόσια Δαπάνη (β)

30.169.295

11.418.412

8.413.218

50.000.925

1.032.571

1.032.571

0

0

51.033.496

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

24.135.436

9.134.730

6.730.574

40.000.740

516.286

516.286

0

0

40.517.026

6.033.859

2.283.682

1.682.644

10.000.185

516.286

516.286

0

0

10.516.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.1.01.02: Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο  ΝΑΙ
επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Μέσα στο πλαίσιο εξειδίκευσης δράσεων που αφορούν στην αύξηση του ποσοστού
έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των
ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση εντάσσονται οι προτάσεις από τα ΑΕΙ που βασίζονται στην εμπειρία που έχει
αναπτυχθεί ανάμεσα στη διοίκηση και τους φοιτητές και στην επιστημονική τεκμηρίωση
που παρέχουν οι ΜΟΔΙΠ για τα αίτια της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.
Πολλά ιδρύματα έχουν αναπτύξει δομές υποστήριξης φοιτητών με στόχο την έγκαιρη
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι δράσεις είναι :
 Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών
 Δράσεις διευκόλυνσης τυφλών φοιτητών
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (πανεπιστημιακές σημειώσεις) για ΑΜΕΑ
 Δράσεις συμβουλευτικής
 Άλλες δράσεις
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται σε τοπικό επίπεδο, σε φοιτητές όλων των κύκλων
σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελούν συστατικό στοιχείο στήριξης των φοιτητών που
κάνουν χρήση.
Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση των παραπάνω υπηρεσιών, δίνοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα ιδρύματα να επιλέξουν το ακριβές είδος της ειδικής
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παρέμβασης υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξυπηρετεί τον στόχο του ΕΠ που είναι η
στήριξη των φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Οι ομάδες στόχου δύναται να είναι φοιτητές πρόσφυγες/μετανάστες, τοξικοεξαρτημένοι,
ρομά, LOAT, αλλοδαποί, ψυχικά ασθενείς, ομογενείς, παλιννοστούντες, άτομα με
αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κτλ
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της δράσης, οι δυνητικοί
δικαιούχοι θα καλούνται με ξεχωριστή πρόσκληση.
Η δράση θα υλοποιηθεί από 2016 έως 2021.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4955
T4957

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9
Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

10.457.002,00

4.680.818,00

5.026.304,00

20.164.124,00

835.876,00

835.876,00

0,00

0,00

21.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

10.457.002,00

4.680.818,00

5.026.304,00

20.164.124,00

835.876,00

835.876,00

0,00

0,00

21.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.365.601,60

3.744.654,40

4.021.043,20

16.131.299,20

417.938,00

417.938,00

0,00

0,00

16.549.237,20

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.091.400,40

936.163,60

1.005.260,80

4.032.824,80

417.938,00

417.938,00

0,00

0,00

4.450.762,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΑΕΙ όλης της χώρας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

1/7/2015
3ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.1.02.01: Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την αξιολόγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

Περιγραφή

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
CO22 επίπεδο
Αριθμός ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης
11601* που αξιολογούνται

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

1

1

1

1

1

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

14

4

3

1

1

ΑΔΙΠ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Με ενημέρωση από ΕΥΣΕΚΤ και ΟΠΣ ο δείκτης χαρακτηρίστηκε ως δείκτης αποτελέσματος

392

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

179.010,00

48.390,00

47.130,00

274.530,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

300.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

179.010,00

48.390,00

47.130,00

274.530,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

300.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

143.208,00

38.712,00

37.704,00

219.624,00

9.615,00

9.615,00

3.120,00

3.120,00

232.359,00

35.802,00

9.678,00

9.426,00

54.906,00

9.615,00

9.615,00

3.120,00

3.120,00

67.641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.1.02.02:
(ΜΟ.ΔΙ.Π)

Μονάδες

Διασφάλισης

Ποιότητας

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την αξιολόγησή τους.
Ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία
συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα,
καθώς και τις υποδομές των ιδρυμάτων που αξιολογούνται. Τα κριτήρια και οι δείκτες
αξιολόγησης αποτελούν δυναμικά στοιχειά και σχετίζονται με τέσσερις άξονες:
(α) την ποιότητα του διδακτικού έργου,
(β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου,
(γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών,
(δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας,
υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).
Η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα θα γίνει με αντικειμενικούς και
διαφανείς όρους μετά από δημόσια διαβούλευση με τα ΑΕΙ.
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

CO22

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες
Μετάβαση
περιφέρειες Μετάβαση

Αριθμός

1

1

1

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

1

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ

1

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΕΤΗΣΙΑ

*Η τιμή του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

**Περαιτέρω εξειδίκευση δεικτών πριν την έκδοση πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

447.525,00

120.975,00

117.825,00

686.325,00

48.075,00

48.075,00

15.600,00

15.600,00

750.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

447.525,00

120.975,00

117.825,00

686.325,00

48.075,00

48.075,00

15.600,00

15.600,00

750.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

358.020,00

96.780,00

94.260,00

549.060,00

24.037,50

24.037,50

7.800,00

7.800,00

580.897,50

89.505,00

24.195,00

23.565,00

137.265,00

24.037,50

24.037,50

7.800,00

7.800,00

169.102,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.1.02.03: «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)- Νέα
Φάση»
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η Οριζόντια Πράξη για την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ως στόχο:
α) Την πιστοποίηση ποιότητας 450 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για την
πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των 36 ΑΕΙ
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
β) Την επιστημονική υποστήριξη των πιστοποιήσεων με απασχόληση εξωτερικών
συνεργατών, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος, την επεξεργασία, ανάλυση και αναφορά των δεδομένων της κάθε
πιστοποίησης, τη συγκριτική αξιολόγηση, στατιστική επεξεργασία και παραγωγή
συμπερασμάτων και συστάσεων.
γ) Την επιχειρησιακή λειτουργία της ΑΔΙΠ για την εκπλήρωση της αποστολής της.
δ) Την επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας των μελών και στελεχών της ΑΔΙΠ. Η
τεχνογνωσία αφορά στα αντικείμενα Διασφάλισης Ποιότητας, Αξιολόγησης, Πιστοποίησης
και λοιπών συναφών με τους σκοπούς της ΑΔΙΠ ενεργειών.
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ε) Την πιστοποίηση της ΑΔΙΠ από την ENQA. Επιθεώρηση και επαναπιστοποίηση της ΑΔΙΠ ως
πλήρες μέλος της ENQA και του Ευρωπαϊκού Μητρώου - Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Quality Assurance Register for Higher
Education- EQAR). Φορέας πιστοποίησης είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher
Education- ENQA.
Η δράση χρονικά καλύπτει διάστημα μέχρι το 2020.
Δείκτες εκροής
ID

Περιγραφή

Μον. Μέτρησης

ΑΠ: 6

ΑΠ:8

ΑΠ:9

Δείκτης
Λιγότερο
Περισσότερο
Περισσότερο
πλαισίου Δείκτης
Αναπτυγμένε Περιφέρειες Αναπτυγμένες Περιφέρειες σε Αναπτυγμένες
Πηγή
επίδοσης
RIS3
ς Περιφέρειες σε Μετάβαση περιφέρειες
Μετάβαση
περιφέρειες στοιχείων Συχνότητα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

C022

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό
περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

11601*

Αριθμός ιδρυμάτων
ανώτατης
εκαπίδευσης που
αξιολογούνται

ΟΠΣ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΑΔΙΠ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Με ενημέρωση από ΕΥΣΕΚΤ και ΟΠΣ ο δείκτης χαρακτηρίστηκε ως δείκτης αποτελέσματος, ο υπολογισμός των
δεικτών θα γίνει κατά την πρόσκληση

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2.094.478

566.180

551.437

3.212.095,26

224.998

224.997,60

73.010

73.010,14

3.510.103,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.094.478,46

566.179,61

551.437,18

3.212.095,26

224.997,60

224.997,60

73.010,14

73.010,14

3.510.103,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.675.582,77

452.943,69

441.149,75

2.569.676,20

112.498,80

112.498,80

36.505,07

36.505,07

2.718.680,08

418.895,69

113.235,92

110.287,44

642.419,05

112.498,80

112.498,80

36.505,07

36.505,07

791.422,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό Κόστος (α)

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2 εξάμηνο 2017
ο
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Δράση (6,8,9).10.2.2.03.01: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή
υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήρια επιλογής
την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
πρότασης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι διδάκτορες για εκπόνηση της διδακτορικής
τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα με δυνατότητα
συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.
Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 816,90€. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι
νόμιμες κρατήσεις.
Το τελικό παραδοτέο είναι η διδακτορική διατριβή, ενώ ενδιάμεσα παραδοτέα κατά την
διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι ετήσιες εκθέσεις προόδου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.495.824€ και θα δοθούν τουλάχιστον 1.200
υποτροφίες.
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Η παρούσα εξειδίκευση καλύπτει το σύνολο της προγραμματικής περιόδου και αφορά κατ’
ελάχιστο σε τρεις κύκλους της δράσης.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4958

T4959

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

NAI

ΌΧΙ

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

16.788.194,00

4.434.617,00 10.453.027,00

31.675.838,00 2.189.749,00 2.189.749,00 2.630.237,00 2.630.237,00

36.495.824,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

16.788.194,00

4.434.617,00 10.453.027,00

31.675.838,00 2.189.749,00 2.189.749,00 2.630.237,00 2.630.237,00

36.495.824,00

3.547.693,60

8.362.421,60

25.340.670,40 1.094.874,50 1.094.874,50 1.315.118,50 1.315.118,50

27.750.663,40

3.357.638,80

886.923,40

2.090.605,40

6.335.167,60 1.094.874,50 1.094.874,50 1.315.118,50 1.315.118,50

8.745.160,60

0,00

0,00

0,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 13.430.555,20
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

1/7/2015
2ο εξάμηνο 2015
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.2.2.03.02: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες
κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του
ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων
τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
Στον α κύκλο κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο από αυτά
που προσδιορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Στον β κύκλο, κάθε πρόταση μπορεί να
κατατεθεί σε ένα κύριο και σε ένα δευτερεύον Επιστημονικό Πεδίο από αυτά που θα
προσδιορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.
Φορείς υποδοχής της ερευνητικής πρότασης είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην
Ελλάδα ή Φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο
φορέας υποδοχής προσφέρει τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα. Στον α΄
κύκλο, η διαδικασία επιλογής των ερευνητικών ομάδων περιγράφεται αναλυτικά στην
πρόσκληση που εκδίδει η ΕΥΔ.
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(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Η διαδικασία προεπιλογής για τον β' κύκλο περιγράφεται στην ΚΥΑ ΦΕΚ Β'
5949/31.12.2018.
Η αμοιβή των ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας. Στον β κύκλο, η αμοιβή
ακαδημαϊκού συμβούλου και αναπληρωτή ακαδημαϊκού συμβούλου ορίζεται σε κατ'
αποκοπή ποσό. Στον α κύκλο, πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που
απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, η μεθοδολογία επιλογής των
οποίων εξειδικεύεται σε επίπεδο Πρόσκλησης.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά σε δύο κύκλους ενεργοποίησης της δράσης.
Για τον κύκλο 2019-2020 αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 480 ομάδες (3 ή 4 ατόμων
έκαστη).

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4958

T4959

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

2.227

602

586

239

78

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

891

241

234

96

31

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές των δεικτών αφορούν τον τελικό στόχο του 2023 όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο ΕΠ. Η
εξειδίκευσή τους θα γίνει κατά την έκδοση της πρόσκλησης.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

20.556.102,00

7.433.212,00

5.834.580,00

33.823.894,00

176.106,00

176.106,00

0,00

0,00

34.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

20.556.102,00

7.433.212,00

5.834.580,00

33.823.894,00

176.106,00

176.106,00

0,00

0,00

34.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 16.444.881,60

5.946.569,60

4.667.664,00

27.059.115,20

88.053,00

88.053,00

0,00

0,00

27.147.168,20

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.111.220,40

1.486.642,40

1.166.916,00

6.764.778,80

88.053,00

88.053,00

0,00

0,00

6.852.831,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι



ΑΕΙ
Ερευνητικοί Φορείς της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4310/2014

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
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(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο εξάμηνο 2016
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.2.2.03.03: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/
ερευνητριών
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ).
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 2 έτη.
Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.089,21 €. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι
νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου, ο Δικαιούχος οφείλει να περιγράψει (α) τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, (β) την κατανομή των επιμέρους επιστημονικών πεδίων στους
επτά κλάδους, (γ) το τελικό και τα ενδιάμεσα παραδοτέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33.172.980€ και θα δοθούν τουλάχιστον 1.250
υποτροφίες.
Η παρούσα εξειδίκευση καλύπτει το σύνολο της προγραμματικής περιόδου και αφορά κατ’
ελάχιστο σε 3 κύκλους ενεργοποίησης της δράσης.
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4958

T4959

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9
Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

NAI

ΌΧΙ

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

15.259.675,00

4.030.858,00

9.501.307,00

28.791.840,00 1.990.379,00 1.990.379,00 2.390.761,00 2.390.761,00

33.172.980,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

15.259.675,00

4.030.858,00

9.501.307,00

28.791.840,00 1.990.379,00 1.990.379,00 2.390.761,00 2.390.761,00

33.172.980,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 12.207.740,00

3.224.686,40

7.601.045,60

23.033.472,00

995.189,50

995.189,50 1.195.380,50 1.195.380,50

25.224.042,00

3.051.935,00

806.171,60

1.900.261,40

5.758.368,00

995.189,50

995.189,50 1.195.380,50 1.195.380,50

7.948.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο εξάμηνο 2016

404

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(30η ΕπΠα, 19/10/2018)

Δράση (6,8,9).10.2.2.03.04: Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Διδακτικής

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο
αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις
αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη Δράση αποβλέπει στην απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και ταυτόχρονα να προσδώσει έναν
δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.
Ειδικότερα η Δράση αφορά στην διασφάλιση της ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους
κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ
που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Τα Ιδρύματα, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, εκδίδουν ανοιχτή πρόσκληση προς
ωφελούμενους, στην οποία ορίζεται το επιστημονικό πεδίο της θέσης καθώς και τα
μαθήματα (έως 3) που καλείται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους.
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Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση
ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.500,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν
αναλογούντος ΦΠΑ).
Προβλέπεται ποσό έως 400 ευρώ/εξάμηνο για την κάλυψη τυχόν δαπανών μετακινήσεων
του ωφελούμενου, στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε
διαφορετικό Νομό ή νησί, στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον
οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.
Ο διδάκτορας που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση και δεσμεύεται να υλοποιήσει
την πρόταση μαθήματος όπως αυτή έχει περιγραφεί με τους όρους και περιορισμούς που
θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των ακαδημαϊκών
ετών 2016-2017 και 2017-2018, ανέρχεται σε 115.275.051€.
Ο αριθμός των ωφελουμένων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.500 κατ’ έτος.
Η παρούσα εξειδίκευση καλύπτει το σύνολο της προγραμματικής περιόδου.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4958

T4959

Περιγραφή

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

NAI

ΌΧΙ

Αριθμός

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*

Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό Κόστος (α)

53.627.204,00 28.400.446,00 31.619.868,00 113.647.518,00 1.627.533,00 1.627.533,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

53.627.204,00 28.400.446,00 31.619.868,00 113.647.518,00 1.627.533,00 1.627.533,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
0,00

115.275.051,00

0,00

0,00

115.275.051,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 42.901.763,20 22.720.356,80 25.295.894,40

90.918.014,40

813.766,50

813.766,50

0,00

0,00

91.731.780,90

Εθνική Συμμετοχή (δ)

10.725.440,80

5.680.089,20

6.323.973,60

22.729.503,60

813.766,50

813.766,50

0,00

0,00

23.543.270,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
1ο εξάμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.2.03.05: Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για
Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου
(διδακτορικό) στην Ελλάδα αναφέρεται σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας και της
κοινωνίας και στοχεύει στην ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας, στη βελτίωση των
δεξιοτήτων και των γνώσεων των ερευνητών στους τομείς αιχμής της αγοράς,
επιτυγχάνοντας την καλύτερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Η σύνδεση της
έρευνας με τα Πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας είναι το ζητούμενο στην σημερινή
εποχή δεδομένου ότι θα οδηγήσει στην βελτίωση της οικονομίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στη πρόσβαση μειονεκτούντων ατόμων στο πρόγραμμα, η οποία θα
προβλέπεται στη προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος.
Το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών αναφέρεται σε υποτροφίες για υπ. διδάκτορες οι
οποίοι έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους 18-36 μήνες πριν.
Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι 24 μήνες και η δράση δεν θα επαναληφθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται, τα
οποία θα αξιολογούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα κριτήρια που
θα καθορίζονται στην προκήρυξη του προγράμματος.
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Οι αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος είναι:
1. Η έγκριση των κανονιστικών διατάξεων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών από
τα συναρμόδια Υπουργεία και η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.
2. Η ανακοίνωση της προκήρυξης του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών και η
δημοσιότητά της.
3. Έλεγχος επιλεξιμότητας των αιτήσεων των υποψηφίων.
4. Ορισμός αξιολογητών και Αξιολόγηση των αιτήσεων από αξιολογητές.
5. Ανακοίνωση υποτρόφων
Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις και η καταβολή των ενισχύσεων ενδέχεται να έχουν
αναδρομική ισχύ σε σχέση με την έναρξη των σπουδών.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 6
ID

T4958

T4959

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

113

30

30

12

4

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Αριθμός

45

12

12

5

1

ΟΠΣ, ΓΓΕΤ

ΕΤΗΣΙΑ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 6
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.902.933,00

502.661,00

1.184.845,00

3.590.439,00

248.207,00

248.207,00

298.136,00

298.136,00

4.136.782,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.902.933,00

502.661,00

1.184.845,00

3.590.439,00

248.207,00

248.207,00

298.136,00

298.136,00

4.136.782,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.522.346,40

402.128,80

947.876,00

2.872.351,20

124.103,50

124.103,50

149.068,00

149.068,00

3.145.522,70

380.586,60

100.532,20

236.969,00

718.087,80

124.103,50

124.103,50

149.068,00

149.068,00

991.259,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
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Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2ο εξάμηνο 2016
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Δράση (6,8,9).10.2.2.03.06: «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η σχετική πρόταση αφορά στην αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020).
Η δράση χρονικά καλύπτει διάστημα μέχρι το 2020.

Δείκτες εκροής

*Οι δείκτες θα εξειδικευτούν ποσοτικά κατά την έκδοση της πρόσκλησης

411

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

Χρηματοδοτικό σχήμα

ΑΠ: 6

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

119.340

32.260

31.420

183.020,00

12.820

12.820,00

4.160

4.160,00

200.000,00

119.340,00

32.260,00

31.420,00

183.020,00

12.820,00

12.820,00

4.160,00

4.160,00

200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 95.472,00

25.808,00

25.136,00

146.416,00

6.410,00

6.410,00

2.080,00

2.080,00

154.906,00

23.868,00

6.452,00

6.284,00

36.604,00

6.410,00

6.410,00

2.080,00

2.080,00

45.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή
έργα

εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για
μεγάλα έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά
μέσα

εκ της οποίας για
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ)/ ή άλλοι φορείς του ΥΠΠΕΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2 εξάμηνο 2017
ο
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Άξονας Προτεραιότητας 7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη δια βίου μάθηση»

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Τ.10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

356.144.557,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iii- Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού
δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων
μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού
και
της
πιστοποίησης
των
αποκτώμενων προσόντων.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

1. Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά
βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων
και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης
μάθησης

Δείκτες αποτελέσματος

11705: Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν
11706: Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου
μάθησης που υλοποιούνται

Πίνακας 7.1: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

10.3

Τ4963

10.3

Τ4963

10.3

Τ4963

ΔΕΊΚΤΗΣ

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

17.535

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

4.961

ΟΧΟ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.443

ΟΧΙ
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ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

10.3

11704

Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8.307

ΟΧΙ

10.3

11704

Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

Μετάβαση

2.350

ΟΧΟ

10.3

11704

Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.105

ΟΧΙ

415

ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

Δράση (7,8,9).10.3.1.01.01: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της δράσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ) είναι η συνέχιση και διεύρυνση του
θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο την επανένταξη ενηλίκων με χαμηλά
τυπικά προσόντα (απόφοιτοι Δημοτικού) στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ν. 2525/1997), απευθύνονται σε ενήλικες (άνω των 18
ετών), οδηγούν στην απόκτηση τίτλου ισότιμου με το Απολυτήριο Γυμνασίου και έχουν ως
βασικό στόχο την κάλυψη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών κενών και την ανάπτυξη των
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικά
ομάδες. Τα ΣΔΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» για
όσα άτομα δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και
βρίσκονται εκτός συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη
συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα σήμερα,
στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, οι ευκαιρίες μάθησης
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απευθύνονται όλο και περισσότερο προς τα άτομα με χαμηλότερα προσόντα με στόχο να
τους προσφέρουν καλύτερες προοπτικές ένταξης τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά
εργασίας.
Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:
1.

Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.

2.
Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
3.
Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν
στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
4.

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.

5.
Η συμβολή στην ένταξή τους στην αγορά ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο
της εργασίας.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αναμένεται να συμβάλουν, ως αντισταθμιστικό μέτρο, στην
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, επανεντάσσοντας τους νέους που
δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα,
και να υποστηρίξουν τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, την απόκτηση
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, την ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος, την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ως θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμπλέκεται στην υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για
τη Νεολαία», που έχει στόχο την ενθάρρυνση των ενηλίκων (νέοι 18-24 ετών) που
εγκαταλείπουν την επίσημη τυπική εκπαίδευση, στηρίζοντάς τους να επανενταχθούν σε
αυτήν, και να αναπτύξουν προσόντα και δεξιότητες.
Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτείνεται μέχρι το 2021.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7

ID

Περιγραφή

T4963

Ατομα (16-66+) που
παρακολούθησηαν
προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ:9

Δείκτης
Δείκτης
Πηγή
Πλαισίου
Συχνότητα
RIS3
Στοιχείων
Επίδοσης
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο
Περισσότερο
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες Περιφέρειες Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Μετάβαση περιφέρειες σε Μετάβαση περιφέρειες

9.020

4.976

2.560

1.356

476

ΟΠΣ,
ΓΓΔΒΜ

Ετήσια

ΌΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

21.481.200,00

5.806.800,00

5.655.600,00

32.943.600,00 2.307.600,00 2.307.600,00

748.800,00

748.800,00

36.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

21.481.200,00

5.806.800,00

5.655.600,00

32.943.600,00 2.307.600,00 2.307.600,00

748.800,00

748.800,00

36.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 17.184.960,00

4.645.440,00

4.524.480,00

26.354.880,00 1.153.800,00 1.153.800,00

374.400,00

374.400,00

27.883.080,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.296.240,00

1.161.360,00

1.131.120,00

6.588.720,00 1.153.800,00 1.153.800,00

374.400,00

374.400,00

8.116.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι



Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2ο εξάμηνο 2015
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Δράση (7,8,9).10.3.1.02.01: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
(phαsing) έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των έργων
phasing θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ:
«Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες
διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και
κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014
και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσηςκατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και
των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα email
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου
μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ και στόχο την καλλιέργεια
και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ.
επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές
ικανότητες, και ικανότητες επιχειρηματικότητας.
Οι δράσεις διά βίου μάθησης γίνονται στο πλαίσιο της ευρύτερης εφαρμογής του ν.
3879/2010 για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης με τη συμμετοχή και συνεργασία της
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Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ως επιτελικού φορέα διά βίου
μάθησης, καθώς και φορέων διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης με
αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.
Θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που θα υλοποιήσουν δράσεις διά
βίου μάθησης σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως: Οικονομία– Επιχειρηματικότητα,
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές
Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,
Προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες κ.ά. καθώς και προγράμματα τοπικής
εμβέλειας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και τις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση αποτελεί
βασικό σημείο παρέμβασης και σχετίζεται με οριζόντιες δράσεις συστημικού χαρακτήρα
που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πλαισίων προσόντων, στη δυνατότητα αναγνώρισης και
πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στη συμβουλευτική και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, στην αναμόρφωση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων
επαγγελματικών περιγραμμάτων, και, τέλος, στη διασφάλιση της ποιότητας των δομών, των
προγραμμάτων και των παρόχων υπηρεσιών διά βίου μάθησης.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

T4961

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου
μάθησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

16.118

10.029

9.671

0

0

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΓΓΔΒΜ

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΕΤΗΣΙΑ

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

2.470.770,00

1.537.368,00

1.482.462,00

5.490.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.490.600,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.470.770,00

1.537.368,00

1.482.462,00

5.490.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.490.600,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.976.616,00

1.229.894,40

1.185.969,60

4.392.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.392.480,00

494.154,00

307.473,60

296.492,40

1.098.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.098.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

*Το ποσό θα οριστικοποιηθεί με βάση τις ανάγκες υποδέσμευσης των 8 περιφερειών σύγκλισης του
ΕΠΕΔΒΜ.
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Δυνητικοί δικαιούχοι


Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2ο εξάμηνο 2015
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Δράση (7,8,9).10.3.1.02.02: Ανάπτυξης ικανοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές
της Εκκλησίας.
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της
Εκκλησίας, αλλά και σε συναφείς υπηρεσίες άλλων φορέων, προκειμένου το προσωπικό
αυτό να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ειδικές απαιτήσεις που συνδέονται με τις
συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Ειδικότερα, τα επιμορφωτικά προγράμματα στοχεύουν στην επιμόρφωση εθελοντών,
στελεχών και συνεργατών κατ’ αρχήν της εκκλησίας (κληρικών και λαϊκών) αλλά και άλλων
φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, για την υποστήριξη του έργου που
προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές, όπως ενδεικτικά
συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δομές υποστήριξης ηλικιωμένων, δομές
υποστήριξης ναρκομανών, δομές επανένταξης πρώην ναρκομανών, υποστήριξη
πενθούντων, υποστήριξη ασθενών και των οικείων τους, υποστήριξη της οικογένειας, δομές
υποστήριξης νέων κλπ., καθώς και η ανάπτυξη/επικαιροποίηση του αναγκαίου
εκπαιδευτικού υλικού.
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Σημαντικό στοιχείο του πλαισίου υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης αποτελεί
το γεγονός πως τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και παρέχουν τη δυνατότητα
πιστοποίησης γνώσεων και μοριοδότησης σε όσους εκ των συμμετεχόντων είναι δημόσιοι
υπάλληλοι, με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), όπως αυτό προβλέπεται
στο «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592/30-9-2010).
Οι ανωτέρω κύριες δράσεις συμπληρώνονται από τις ακόλουθες υποστηρικτικές δράσεις:


οργάνωση της υλοποίησης και παρακολούθηση της Πράξης,



προβολή, δημοσιότητα, παραγωγή/αναπαραγωγή του υλικού δημοσιότητας,

Η δράση αφορά την περίοδο 2016-2020.

Δείκτες εκροής

ID

ΑΠ: 8
ΑΠ: 9
ΑΠ: 7
Μον.
Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Μέτρησης Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες

Περιγραφή

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου
Τ4961 μάθησης

Αριθμός

Περιφέρειες

Μετάβαση

Περιφέρειες

Μετάβαση

Περιφέρειες

4.278

1.157

1.126

460

149

Πηγή
Στοιχείων

Συχνότητα

ΟΠΣ, ΓΓΔΒΜ

ΕΤΗΣΙΑ

Δείκτης
Δείκτης
Πλαισίου
RIS3
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΌΧΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές του δείκτη αφορούν τον τελικό στόχο του 2023 όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο ΕΠ. Η εξειδίκευσή
τους θα γίνει κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

358.020,00

96.780,00

94.260,00

549.060,00

38.460,00

38.460,00

12.480,00

12.480,00

600.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

358.020,00

96.780,00

94.260,00

549.060,00

38.460,00

38.460,00

12.480,00

12.480,00

600.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

286.416,00

77.424,00

75.408,00

439.248,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

464.718,00

71.604,00

19.356,00

18.852,00

109.812,00

19.230,00

19.230,00

6.240,00

6.240,00

135.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
3ο τετράμηνο 2016
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Δράση (7,8,9).10.3.1.02.03: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα
Φάση
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης
Σύμφωνα με το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη Διά Βίου Μάθηση (N. 3879/2010) ένας από
τους βασικούς στόχους είναι η ανάδειξη της κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων ως δύο ισότιμων πυλώνων της διά βίου μάθησης.
Από τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, εξαρτάται η προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή η
ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων, η ενεργός συμμετοχή στο κοινωνικόπολιτισμικό γίγνεσθαι και τη δημόσια ζωή, αλλά και η κινητικότητα προς τα επάνω (onestep up), όσων έχουν χαμηλά προσόντα και δεξιότητες κι επιθυμούν να βελτιώσουν την
απασχολησιμότητά τους. Η ανάπτυξη μέσω της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων πολλαπλών
δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς βοηθά τους εκπαιδευόμενους να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά ως ενεργά μέλη σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται και τους
παρέχει επιπλέον εφόδια για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.
Η προτεινόμενη πράξη σχεδιάζεται με βασικό πυρήνα τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από την υλοποίηση του έργου της προηγούμενης ΠΠ (2007-2013), όπως αυτά
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καταγράφονται στην αξιολόγηση του προγράμματος, στις επιμέρους αποτιμήσεις της
δράσης, από τους εμπλεκομένους φορείς και στις παρατηρήσεις - προτάσεις των
κοινωνικών φορέων. Για την ενίσχυση δε, της αποτελεσματικότητας της νέας πράξης
αξιοποιούνται, υφιστάμενα εργαλεία, μεθοδολογίες και υλικό από συναφείς δράσεις του
ΥΠΠΕΘ.
Η προτεινόμενη πράξη, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος δια βίου
εκπαίδευσης, που επιτρέπει σχεδιασμό προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, και στη χρήση μεθόδων, όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες επιτρέπουν τη συμμετοχή χωρίς την παρακώλυση
άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους. Παράλληλα, εντάσσοντας την πιστοποίηση
των προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, αλλά και των
γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στους ωφελούμενους, ενισχύει τις βασικές
κατευθύνσεις του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020.
Η ολοκλήρωση του υπό διαμόρφωση νέου Εθνικού Προγράμματος για τη Δια Βίου
Μάθηση, λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, την κοινωνική
πραγματικότητα και τις ανάγκες της. Οι κατευθύνσεις του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, σε συνδυασμό με
την αξιοποίηση της πράξης της προηγούμενης ΠΠ αναμένεται να τροφοδοτήσουν το νέο
Εθνικό Πρόγραμμα ΔΒΜ και να συνεισφέρουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της νέας
πράξης παρέχοντας τα εργαλεία διαμόρφωσης των επιμέρους δράσεων και της στόχευσης
των.
Ειδικοί στόχοι των ΑΠ, που μεταξύ άλλων, ικανοποιούνται:
1.

Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης
πρόσβασης σε αυτή. Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του
στόχου είναι:

1.1. Δράσεις δια βίου μάθησης για την υποστήριξη του ενήλικου πληθυσμού με έμφαση
σε γονείς κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1.2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μία
αναλογία με τις δια ζώσης δράσεις κατάρτισης, συνιστώντας με τον τρόπο αυτό μια
μικτή μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων (blended learning) που αποτελεί διεθνή πρακτική.
2.

Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και του Εθνικού
Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών:

2.1. Διασφάλιση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ΕΠΠ και ολοκλήρωση της
αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
2.2. Η ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης
και άτυπης μάθησης, συμβάλλοντας στη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας και
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
3.

Επέκταση του συστήματος συμβουλευτικής και επαγγελματικού Προσανατολισμού

3.1 Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων κι εργαλείων συμβουλευτικής – επαγγελματικού
προσανατολισμού βάσει των τοπικών αναγκών και των περιφερειακών αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων.
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Συμπληρωματικά με τους παραπάνω στόχους, η προώθηση δράσεων εκπαίδευσης με
θεματικό αντικείμενο την παροχή γνώσεων Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε
μετανάστες και πρόσφυγες, λειτουργώντας ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης του
κοινωνικού αποκλεισμού, αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην κοινωνική
ενσωμάτωση αυτών των ομάδων πληθυσμού, να προωθήσει τη διαπολιτισμική μάθηση και
να ενισχύσει τις δεξιότητες και την αυξανόμενη κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ.
Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής
ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας,
του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε
όλους, ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο,
χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το
ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.
Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους
μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Μορφές παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών


Μεμονωμένες εκδηλώσεις
o

διαλέξεις

o

βιωματικά εργαστήρια



Τμήματα Μάθησης (25-175 ωρών)



Εκπαίδευση στελεχών



o

Υπευθύνων Εκπαίδευσης

o

Στελεχών των Δήμων

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες: Δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται διά ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Διά ζώσης εκδηλώσεις



Διά ζώσης βιωματικά εργαστήρια



Διά ζώσης τμήματα μάθησης



Βιντεοδιαλέξεις



Μικτή μάθηση (blended learning) εκπαιδευόμενων



Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση των στελεχών
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Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση των εκπαιδευτών



Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Τμήματα (MOOC)



Τμήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης γενικού πληθυσμού



Μικτή μάθηση (blended learning) εκπαιδευόμενων

Θεματολογία (ενδεικτική)
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα παρέχονται σχετίζονται με τα εξής
θεματικά πεδία:


Οικονομία – Επιχειρηματικότητα



Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον



Νέες Τεχνολογίες



Γλώσσα και Επικοινωνία



Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις



Πολιτισμός και Τέχνη



Συμβουλευτική Γονέων



Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων



Ελληνομάθεια για Μετανάστες



Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των εκπαιδευόμενων και θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους

Επίσης, θα υπάρχουν επιπλέον και προγράμματα που θα προτείνονται από τους Δήμους και
τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του
ΥΠΠΕΘ ή άλλους και θα ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης
της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους
και θα αναπτύσσονται με την αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων υλικών ή τη δημιουργία νέων,
καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Αυτά θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό
παρεχόμενων πιστοποιημένων προσόντων στους ενήλικες, με επίκεντρο την διασύνδεση
τους με αντίστοιχες δράσεις προώθησης της απασχόλησης που θα προκύψουν από τα
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ Περιφερειών) και τα συναρμόδια
υπουργεία. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει απευθείας διασύνδεση με τους Περιφερειακούς
Μηχανισμούς Διάγνωσης των αναγκών εργασίας που σχεδιάζονται να λειτουργούν σε κάθε
Περιφέρεια της χώρας τη νέα προγραμματική περίοδο.
Η αρχική Εθνική διαβούλευση, σε συνδυασμό με την μελέτη και αξιολόγηση ομοειδών
δράσεων άλλων φορέων θα οδηγήσει στην αναγκαία επικαιροποιήση του Εθνικού
Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (2013-2015) και θα προκρίνει τις βελτιώσεις στο Εθνικό
Θεσμικό Πλαίσιο για τη Διά Βίου Μάθηση (N. 3879/2010). Επίσης , θα αποτελέσει οδηγό
συνέργειας με ΕΠ άλλων φορέων, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
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πόρων και επιτυγχάνοντας την βασική στόχευση του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για πολυτομεακα και πολυταμειακα προγράμματα.

Ενδεικτική οργάνωση των επιμέρους δράσεων τα πράξης
1. Συντονισμός και παρακολούθηση έργου
Συγκρότηση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποστήριξη επιτελικών ομάδων έργου για :


Σχεδιασμό και διαχείριση της συνολικής Πράξης



Συντονισμό και παρακολούθηση των προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας,
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης



Διασύνδεση με δράσεις προώθησης της απασχόλησης, επιταγής κατάρτισης ή
κοινωνικής επιχειρηματικότητας



Σχεδιασμό και συντονισμό διαβούλευσης με Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία,
τοπικούς παραγωγικούς φορείς για συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους



Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης συμπερασμάτων



Λογιστική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη



Συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών

2. Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου προγραμμάτων :


Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου προγραμμάτων εθνικής και τοπικής
εμβελείας, ελληνομάθειας μεταναστών και e-μαθημάτων,



Πρόνοια για την εφαρμογή της ανοικτής φύσης των εκπαιδευτικών και μαθησιακών
δεδομένων και του εκπαιδευτικού περιεχομένου, με στόχο την ελεύθερη
επαναχρησιμοποίηση και βελτίωσή του.



Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο θα συλλέγονται, θα αναρτώνται και
θα διανέμονται τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και θα υποστηρίζεται
η ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου με άλλα εκπαιδευτικά αποθετήρια.



Εκπαίδευση στελεχών δράσεων γενικής εκπαίδευσης ενήλικων και εκπαίδευση
εκπαιδευτών δράσεων δια βίου μάθησης για προγράμματα εθνικής και τοπικής
εμβελείας, ελληνομάθειας μεταναστών και e-μαθημάτων



Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων εθνικής και τοπικής
εμβελείας, ελληνομάθειας μεταναστών.

3. Ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης και υποστήριξης του έργου:
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Αξιοποίηση και αναβάθμιση πλατφόρμων τηλεκπαίδευσης και ανάπτυξη μοντέλων
ηλεκτρονικής μάθησης



Ψηφιοποίηση του κύκλου ζωής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, με κατάλληλα
υποσυστήματα για (ενδεικτικά): (α) Τη δημοσιοποίηση των προσφερόμενων
προγραμμάτων εκπαίδευσης, (β) Την υποβολή αιτήσεων των δυνητικά
ωφελούμενων πολιτών, (γ) Την αξιολόγηση των αιτήσεων των πολιτών και τη
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, (δ) Τη συγκρότηση των τμημάτων
εκπαίδευσης (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, χώροι εκπαίδευσης, εκπαιδευτές,
εκπαιδευτικό υλικό, κλπ), (ε) Την παρακολούθηση της προόδου της εκπαίδευσης
(απουσίες/παρουσίες), (στ) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, (ζ) Την πιστοποίηση
των εκπαιδευόμενων ή/και την παροχή βεβαιώσεων, κλπ, (η) Τη συλλογή των
microdata και την αποστολή τους στο ΟΠΣ/ΕΣΠΑ, (θ) Την οικονομική διαχείριση,
κλπ.



Επικαιροποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ηλεκτρονικών μητρώων βάσεων δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων αξιοποίησης τους



Δημιουργία μοντέλων προκήρυξης και επιλογής εκπαιδευτών



Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης με ΒΔ άλλων φορέων (ενδεικτικά
ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Απασχόλησης, κα) και αξιοποίησης τους στη
δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση.

4. Πιστοποίηση προγραμμάτων και εκροών (διαμόρφωση μοντέλου πιστοποίησης
προγραμμάτων και εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης) :


Σχεδιασμός μοντέλου πιστοποίησης προγραμμάτων και εκροών εκπαίδευσης



Συντονισμός και παρακολούθηση πιστοποίησης προγραμμάτων

5. Δημοσιότητα :


Δράσεις δημοσιότητας διαβούλευσης



Δράσεις δημοσιότητας πιστοποίησης προσόντων



Δράσεις δημοσιότητας πράξης

Δείκτες εκροής
Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2016-2020 είναι η
δημιουργία 12.000 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 300.000
εκπαιδευόμενους.
Η οριστικοποίηση των τιμών στόχων του δείκτη Τ4961 «Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα δια βίου μάθησης» θα γίνει με την έκδοση της
πρόσκλησης.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

17.514.822,09

3.862.399,25

3.778.233,78

25.155.455,12 2.147.746,34 2.147.746,34

696.798,54

696.798,54

28.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

17.514.822,09

3.862.399,25

3.778.233,78

25.155.455,12 2.147.746,34 2.147.746,34

696.798,54

696.798,54

28.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 14.011.857,67

3.089.919,40

3.022.587,02

20.124.364,10 1.073.873,17 1.073.873,17

348.399,27

348.399,27

21.546.636,54

3.502.964,42

772.479,85

755.646,76

5.031.091,02 1.073.873,17 1.073.873,17

348.399,27

348.399,27

6.453.363,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Συμμετοχή των φορέων Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) καθώς και άλλων φορέων του ΥΠΠΕΘ με εμπειρία και τεχνογνωσία στα
συστήματα διαχείρισης μάθησης καθώς και σε συστήματα διαχείρισης δράσεων
εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ενηλίκων μεμονωμένα ή σε σύμπραξη.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
1 εξάμηνο 2016
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Δράση (7,8,9).10.3.1.02.04: Πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω
ανάπτυξης υλικού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
αλλοδαπούς κρατούμενους, Έλληνες Ρομά και Μουσουλμάνους στα
καταστήματα κράτησης
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στόχος της δράσης είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η πιστοποίησή της σε
κρατουμένους με ανεπαρκείς γνώσεις ελληνικών (αλλοδαποί, έλληνες ρομά και
μουσουλμάνους) που διαβιούν σε 30 Καταστήματα Κράτησης.
Η Δράση υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Δράση απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους υποδράσεις:
Ι) Επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος.
ΙΙ) Παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για τρία επίπεδα (Α1, Α2, Β1).
ΙΙΙ) Επιμόρφωση εκπαιδευτών.
IV) Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας: (α) τεχνική υλοποίηση, (β) λογισμικό
υποστήριξης και (γ) παιδαγωγική υποστήριξη.
V) Υλοποίηση εβδομήντα τεσσάρων (74) προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
ανά εξάμηνο σε τριάντα (30) καταστήματα κράτησης.
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VI) Διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίηση ελληνομάθειας.
VII) Αξιολόγηση του έργου.
VIII) Δράσεις προβολής και δημοσιότητας.
IX) Διαμόρφωση εκπαιδευτικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού.
Το μέρος της Δράσης που αφορά το ΚΕΓ περιλαμβάνει ειδικότερα τα εξής:
 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού διαφορετικών διαδοχικών επιπέδων
ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1). Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση των
επιπέδων ελληνομάθειας με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης για τους
κρατούμενους, οι οποίοι επιθυμούν και έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν τις
προϋποθέσεις ένταξης στις βαθμίδες εκπαίδευσης που λειτουργούν στη φυλακή
που εκτίουν την ποινή τους.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει:
• εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου ανά επίπεδο γλωσσομάθειας
• οδηγίες για τον εκπαιδευτή (για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που
απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους), ανά επίπεδο γλωσσομάθειας
• εγχειρίδιο για το ρόλο του εκπαιδευτή στη φυλακή
• οδηγό εφαρμογής
Η διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων θα συμπεριλάβει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων
συνδέοντάς τις με δεξιότητες ζωής (life skills) και στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού.
 Επιμόρφωση εκπαιδευτών διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
 Δημιουργία κοινότητας εκπαιδευτών ελληνομάθειας στις φυλακές μέσω
ψηφιακής πλατφόρμας.
 Συντονισμός της πιστοποίησης των επιπέδων ελληνομάθειας/ παραγωγή ειδικών
θεμάτων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας στις φυλακές σύμφωνα με το
παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό και διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης.
 Εκπαίδευση «μεντόρων» κρατουμένων. Αφορά στην επιμόρφωση ελλήνων και
αλλοδαπών κρατουμένων που έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε
να αναλάβουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση κρατουμένων, οι οποίοι
συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας,
εκτός των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας
 Δράσεις δημοσιότητας του Έργου.
-

Διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης του έργου καθώς και συμμετοχή στην 17th EPEA
Conference 2019 (http://www.epea.org/2019-conference-tender-details/)

-

Παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου/υλικού επικοινωνίας σε 7 γλώσσες: Αγγλική/
Αλβανική / Βουλγαρική / Ρωσική / Αραβική /Ούρντου (Πακιστάν) /Τουρκική.
 Εξωτερική αξιολόγηση του Έργου.
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Το μέρος της Δράσης που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων περιλαμβάνει ειδικότερα:
1) Διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων στα 30 καταστήματα κράτησης και
προμήθεια του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού
2) Ενημέρωση κρατουμένων
3) Υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων και των δράσεων αξιολόγησης και
προβολής του έργου

Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί στα παρακάτω Καταστήματα Κράτησης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας
Δυτικής Ελλάδας
Ηπείρου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας
Ανατολικής
Μακ/νίας - Θράκης
Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Κορυδαλλού Ι
Κορυδαλλού ΙΙ
Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού
Ψυχιατρείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού
Χαλκίδας
Άμφισσας
Δομοκού
Μαλανδρίνου
Γυναικών Ελαιώνα
«ΕΠΙΛΟΓΗ» Κ.Α.Τ.Κ. Ελαιώνα
Λάρισας
Τρικάλων
Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας
Πάτρας
Ιωαννίνων
Θεσσαλονίκης
Νιγρίτας Σερρών
ΑΦ Κασσάνδρας
Γρεβενών
Κομοτηνής
Τρίπολης
Ναυπλίου
ΑΦ Τίρυνθας
Κέρκυρας
Χίου
Κω
Χανίων
Αλικαρνασσού
Νεάπολης
ΑΦ Αγιάς

Διάρκεια υλοποίησης: Δεκέμβριος 2018 έως 31/12/2021
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

11704

Αριθμός προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

T4961

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
διά βίου μάθησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

*Η οριστικοποίηση των τιμών στόχων των δεικτών θα γίνει με την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.611.300,00

455.900,00

408.250,00

2.475.450,00

184.750,00

184.750,00

55.250,00

55.250,00

2.715.450,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.611.300,00

455.900,00

408.250,00

2.475.450,00

184.750,00

184.750,00

55.250,00

55.250,00

2.715.450,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.289.040,00

364.720,00

326.600,00

1.980.360,00

92.375,00

92.375,00

27.625,00

27.625,00

2.100.360,00

322.260,00

91.180,00

81.650,00

495.090,00

92.375,00

92.375,00

27.625,00

27.625,00

615.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με συνδικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
1 εξάμηνο 2019
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iv- Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών
σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ειδικοί στόχοι

1. Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
2. Αύξηση
των
συνεργασιών
των
Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό
κόσμο

Δείκτες αποτελέσματος

1. Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν
την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις.
2. 11515 Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν
σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των
μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ.

Πίνακας 7.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

10.4

10.4

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
11512
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
11512
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

54.966

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

14.851

ΝΑΙ

436

ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

10.4

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
11512
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

10.4

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

14.469

ΝΑΙ

Τ4960

Φοιτητές που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Αριθμός
πρακτικής άσκησης

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.308

ΟΧΙ

10.4

Τ4960

Φοιτητές που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Αριθμός
πρακτικής άσκησης

Μετάβαση

504

ΟΧΙ

10.4

Τ4960

Φοιτητές που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Αριθμός
πρακτικής άσκησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.794

ΟΧΙ
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Δράση (7,8,9).10.4.1.01.01: Διαμόρφωση οδηγών σπουδών και
προγραμμάτων μαθητείας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ)
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

στο ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης
Ένας βασικός παράγοντας ποιότητας και αξιοπιστίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι η ύπαρξη έγκριτων οδηγών σπουδών για κάθε ειδικότητα
εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ειδικότερα, οι οδηγοί σπουδών της επαγγελματικής κατάρτισης,
σε συνδυασμό και με τις παρεχόμενες ειδικότητες, υποστηρίζουν την ενδυνάμωση του
γνωσιακού ρόλου της ΕΕΚ, τον ευθύ προσανατολισμό της στον εκπαιδευόμενο και τις
ανάγκες του και τη σύνδεση με τις ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς εργασίας και της
κοινωνίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλος στόχος αυτής της διάστασης είναι η
προετοιμασία του νέου και η ενίσχυση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να
συμβάλει στη βελτίωση της τεχνολογικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας
των επιχειρήσεων καθώς και στον περιορισμό αρνητικών φαινομένων (έλλειψη οργάνωσης,
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φαινόμενα εμπειρισμού, μη τήρηση προδιαγραφών και γενικότερα κανόνων τέχνης,
επιστήμης, προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).
Επιπροσθέτως, η

αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της μαθητείας, όπως αυτή

περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο του ΥΠΠΕΘ, είναι απαραίτητο να
υποστηριχθεί από τα ανάλογα προγράμματα σπουδών μαθητείας για κάθε ειδικότητα,
όπου απαιτείται.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας θέτει την
κατάρτιση νέων οδηγών σπουδών και προγραμμάτων μαθητείας ως βασικές δράσεις που
στηρίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Αναβάθμισης της Ποιότητας της ΕΕΚ.
Συνοπτική Περιγραφή Δράσης
Για την εφαρμογή της δράσης θα εκπονηθούν οδηγοί σπουδών και τα αντίστοιχα
προγράμματα μαθητείας όπου απαιτείται. Επίσης θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες τράπεζες
θεμάτων, θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της
δράσης.

Η περίοδος υλοποίησης είναι 8/2018 έως 12/2020.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Μον.
Μέτρησης

Περιγραφή

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες
Μετάβαση
περιφέρειες Μετάβαση

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

* Η εξειδίκευση των δεικτών θα γίνει κατά την έκδοση της πρόσκλησης

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

1.807.991,00

523.123,00

547.058,00

2.878.172,00

135.240,00

135.240,00

40.078,00

40.078,00

3.053.490,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.807.991,00

523.123,00

547.058,00

2.878.172,00

135.240,00

135.240,00

40.078,00

40.078,00

3.053.490,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.446.392,80

418.498,40

437.646,40

2.302.537,60

67.620,00

67.620,00

20.039,00

20.039,00

2.390.196,60

361.598,20

104.624,60

109.411,60

575.634,40

67.620,00

67.620,00

20.039,00

20.039,00

663.293,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευμένοι φορείς
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

31/12/2015
15/11/2016

1/7/2015
ο
3 τετράμηνο 2016
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Δράση (7,8,9).10.4.1.04.01: Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

στο ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή παρεμβάσεων

1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
Δυνητικός Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας
Σύμφωνα με το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας» και σε εφαρμογή των νόμων
4336/2015 και 4386/2016, η ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της
μαθητείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Με δεδομένο ότι η μαθητεία θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε διευρυμένη
κλίμακα, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν συγκεκριμένες πιλοτικές
δράσεις, που θα έχουν ως στόχο να υλοποιήσουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου, αλλά και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την αξιολόγησή
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τους, να χρησιμοποιηθούν σαν ανατροφοδότηση για την εφαρμογή της μαθητείας σε
ευρύτερη κλίμακα.
Περιγραφή ενδεικτικών δράσεων και επιμέρους υποδράσεων της Πράξης
Δράση 1: Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικής Μαθητείας – Εποπτεία Μαθητείας
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Μαθητείας θα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υποδράσεις:
•
•

Υλοποίηση της πιλοτικής τάξης μαθητείας
Απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η πιλοτική τάξη μαθητείας θα αφορά 25 μαθητευόμενους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
Ηρακλείου.
Δράση 2: Επιμόρφωση
Η Δράση θα περιλαμβάνει:
•
•
•
•

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών
Ταχύρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ταχύρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις

Δράση 3: Πιστοποίηση μαθητείας
Για την πιστοποίηση των αποφοίτων μαθητείας θα δημιουργηθεί τράπεζα θεμάτων.
Δράση 4: Δημοσιότητα Πράξης
Στόχος της δράσης είναι να ευαισθητοποιηθούν στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης και να
ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τη μαθητεία και γενικότερα για τη χρησιμότητα
υλοποίησής της τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους νέους που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας.
Δράση 5: Αξιολόγηση Πράξης και παρεμφερών πιλοτικών δράσεων
Στόχος της δράσης είναι: 1) η καταγραφή της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας και
αποτίμηση των (παρεμφερών) υλοποιούμενων δράσεων, 2) ο σχεδιασμός μοντέλου
αξιολόγησης των ανωτέρω πιλοτικών προγραμμάτων (εργαλεία, μεθοδολογία κλπ.,
διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εξαγωγή συμπερασμάτων).
Ενδεικτικός Π/Υ : 344.180€

2. Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ
Δυνητικός Δικαιούχος: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Η προτεινόμενη δράση αφορά στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα η δράση
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προβλέπει τη συμμετοχή 50 νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην πιλοτική τάξη Μαθητείας στις Περιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν είναι: 1) ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις και 2) σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία, αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει «Ενισχυτική Εργαστηριακή
Εκπαίδευση της Μαθητείας», συνολικής διάρκειας 200 ωρών (7 ωρών εβδομαδιαίως) και
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο Εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας
28 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’ελάχιστον σε 4 ημέρες. Η «Ενισχυτική
Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» θα πραγματοποιηθεί στο ΕΠΑΛ Κορωπίου
Αττικής και στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
Έχει ήδη εκδοθεί η ΚΥΑ για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας (ΦΕΚ 1371/Β/17.05.2016) και στις
10/06/2016 δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί Πίνακες υποψηφίων για 2 ειδικότητες
(Ηλεκτρολογία και Γεωπονία).
Οι δύο πιλοτικές τάξεις ξεκίνησαν στις 14 Ιουνίου 2016.
Προβλέπονται επίσης δράσεις δημοσιότητας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 17/05/2016 – 31/12/2017
Ενδεικτικός Π/Υ: 145.900€

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Περιγραφή

T4962

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ,
ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

84.843

22.923

22.333

9.118

2.958

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων
ΟΠΣ, ΥΕΝ,
Δ/ΝΣΗ
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΥΠΑΙΘ,
ΓΓΔΒΜ,
ΙΝΕΔΒΜ

ΕΤΗΣΙΑ

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές του δείκτη αφορούν τον τελικό στόχο του 2023 όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο ΕΠ. Η εξειδίκευσή
τους θα γίνει κατά την έκδοση της πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

72.950,00

344.180,00

72.950,00

490.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.080,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

72.950,00

344.180,00

72.950,00

490.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.080,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

58.360,00

275.344,00

58.360,00

392.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392.064,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

14.590,00

68.836,00

14.590,00

98.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι



ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΑΕΔ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

31/12/2015
15/11/2016

1/7/2015
3 τετράμηνο 2016
ο
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Δράση (7,8,9).10.4.1.04.02: Εφαρμογή Μαθητείας
Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο ΝΑΙ
επίδοσης
 ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
1. Εφαρμογή Μαθητείας

Σύμφωνα με το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας» και σε εφαρμογή των νόμων
4336/2015 και 4386/2016, η ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της
μαθητείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Η ΕΕΚ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η
προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί μία από τις προτεραιότητες της
παρούσας εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προτεραιότητα που δίνεται στην ΕΕΚ έχει διττό ρόλο,
επαγγελματικό και κοινωνικό.
Ο επαγγελματικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των αποφοίτων ώστε να είναι ικανοί να
εισέλθουν με επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη
βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με την
εθνική προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τη γνώση και την
εργασία.
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Ο κοινωνικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των αποφοίτων για τη ζωή. Ο κοινωνικός
ρόλος αποτελεί προϋπόθεση και εξυπηρετεί απόλυτα και τον επαγγελματικό ρόλο καθώς
έχει ως στόχο να καταστήσει εφικτή την ενεργό, δημιουργική συμμετοχή όλων των
μαθητών/εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δημιουργήσει ένα
ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της
ΕΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπεται η μαθητεία των ΕΠΑΛ να
διεξάγεται στο μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών, των ΣΕΚ μετά το πέρας της Β΄ τάξης
και των ΙΕΚ μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου. Επίσης, προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής
άσκησης αντί της μαθητείας για τους σπουδαστές των ΣΕΚ και των ΙΕΚ.

Συνοπτική Περιγραφή Δράσης
Υποδράση 1: Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
Με βάση το CEDEFOP η μαθητεία: (α) περιλαμβάνει συστηματικές, μακροχρόνιες
περιόδους εναλλαγής μάθησης/εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και σε έναν οργανισμό
εκπαίδευσης/κατάρτισης και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων
(qualifications), (β) ο εργοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέρος του προγράμματος
εκπαίδευσης/κατάρτισης που πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας και (γ) ο
μαθητευόμενος συνδέεται με τον εργοδότη μέσω κάποιας σύμβασης και λαμβάνει
αποζημίωση.
Πιο συγκεκριμένα η μαθητεία θα διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των
ΕΠΑΛ, μετά το πέρας της Β΄ τάξης των ΣΕΚ και μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου στα ΙΕΚ. Για
κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα
Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται στο θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που θα γίνεται στην
Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που θα γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο
φορέα που προσέφερε τη θέση μαθητείας.
Ο κάθε μαθητευόμενος θα αμείβεται με το 75% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου
εργάτη.
Η εποπτεία της μαθητείας στην επιχείρηση θα επιτυγχάνεται μέσω επισκέψεων που θα
πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις ή σε δημόσιους φορείς.

Υποδράση 2: Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και ΣΕΚ
Η βασική διασύνδεση των καταρτιζομένων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με το θεσμό της
εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι
ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε
συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και
επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στις ΣΕΚ διενεργείται μετά το πέρας της Β΄ τάξης
και έχει τους ίδιους σκοπούς.
Ο κάθε σπουδαστής που θα μετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα αμείβεται με το 60% του
υποκατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Η αμοιβή των σπουδαστών θα
καταβάλλεται από πόρους του ΕΣΠΑ και του Εθνικού ΠΔΕ κατά 80% και τους εργοδότες
κατά 20%.
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Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Στον κάθε δικαιούχο θα καταβάλλεται επίδομα ως επιδότηση.
Τα οφέλη από την επιδότηση της πρακτικής άσκησης είναι:
α) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης στους άμεσα ωφελούμενους
β) η προώθηση των αποφοίτων σε θέσεις απασχόλησης αντίστοιχες των επαγγελματικών
τους προσόντων
γ) η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων
δ) η κατεύθυνση σε ειδικότητες που υπηρετούν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας
ε) η αναβάθμιση της ποιότητας και του κύρους της πρακτικής άσκησης

Υποδράση 3: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
Mια από τις πλέον βασικές παραμέτρους για την επιτυχία της στρατηγικής για την
αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαιτέρως των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Οι νέες ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και
των εκπαιδευτών, πηγάζουν μεταξύ άλλων από τον ενεργό ρόλο που καλούνται να
διαδραματίσουν στην μαθητεία προκειμένου να ενισχυθεί αποτελεσματικά η ποιοτική
υλοποίησή της.
Υλοποίηση επιμόρφωσης μαθητείας:
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως (σχήμα blended) κατά
τόπους και θα αφορά στο θεσμό της μαθητείας σε σχέση με την ΕΕΚ, το πλαίσιο
υλοποίησης της μαθητείας (υποχρεώσεις-δικαιώματα μαθητευομένων εργοδοτών, κανόνες
δεοντολογίας, κ.λ.π.), εποπτεία μαθητείας, βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, κ.α. Θα χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα
πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ θα παραχθεί εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό
υλικό. Οι επιμορφωτές θα προκύψουν από μητρώο επιμορφωτών ενώ θα πραγματοποιηθεί
αξιολόγηση της επιμόρφωσης (σχεδιασμός-μεθοδολογία αξιολόγησης εργαλεία, διεξαγωγή
έρευνας πεδίου και εξαγωγή συμπερασμάτων).
Ενδεικτικός π/υ Δράσης: 179.082.026,50 €

2. Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η
συντήρηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης που θα υποστηρίζει τη δράση της
Μαθητείας, όπως ανασχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΠΕΘ) και καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία πλατφόρμας
διαχείρισης του θεσμού της μαθητείας που θα διασυνδέει μαθητευόμενους και
επιχειρήσεις στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιορισμένων πόρων
μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών. Κατά την επέκταση και υλοποίηση του
πληροφοριακού συστήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν υποσυστήματα του πρότυπου
πληροφοριακού συστήματος Mathiteia4u που έχει αναπτύξει το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας» του Υπουργείου Παιδείας (2012-2015).
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Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί από την παρούσα πράξη θα παρέχει τις
ακόλουθες ενδεικτικές λειτουργικότητες:


Κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης δεδομένων ανάλογα με
τον ρόλο στον οποίο ανήκει (διαβαθμισμένη πρόσβαση).



Θα δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εκπαιδευτικών δομών να προβαίνουν
στη σύζευξη των μαθητευομένων με τις επιχειρήσεις



Θα επιτρέπει στις ομάδες υποστήριξης μαθητείας (ΚΠΑ) να δηλώνουν τις
προσφερόμενες μαθητείες ανά ειδικότητα και ανά εκπαιδευτική δομή.



Θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις θέσεις μαθητείας που
προσφέρουν αλλά και τις μαθητείες που υλοποιούν (Το Μητρώο Επιχειρήσεων θα
συγκροτείται μέσω του ΟΑΕΔ και θα υπάρχει διασύνδεση του ΠΣ του ΟΑΕΔ με το ΠΣ
«Μαθητεία»).



Θα δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, να παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε μίας θέσης μαθητείας σε όλα τα
στάδια υλοποίησής της, να εξάγουν αναφορές και να προβαίνουν στις κατάλληλες
ενέργειες για την καταβολή των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών των
μαθητευόμενων.



Θα υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια
υλοποίησης μία θέσης μαθητείας.



Θα επιτρέπει τη διασύνδεσή του με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, με
σκοπό την ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων (π.χ. με την ΗΔΙΚΑ για την
διασταύρωση στοιχείων που αφορούν το ΑΜΚΑ, κλπ), την επίσπευση των διαδικασιών
με μείωση της γραφειοκρατίας (π.χ. με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη
διαδικασία των πληρωμών), ενδεχομένως με τον ΟΑΕΔ, κλπ..

Ενδεικτικός π/υ Δράσης: 343.489,02€

3.

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ αποτελεί κοινό στόχο των χωρών της ΕΕΚ με σκοπό
την προσέλκυση εκπαιδευομένων που συνειδητά επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο
επαγγελματικής ανέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση συμπληρωματικών
παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνάδουν με τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής περί αναβάθμισης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.
Η Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των ακόλουθων
Δράσεων:


Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας για την Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ



Δράσεις Ενίσχυσης Ελκυστικότητας ΕΕΚ σε Εθνικό Επίπεδο



Δράσεις Ενίσχυσης Ελκυστικότητας ΕΕΚ σε Επίπεδο Οργανώσεων Επιχειρήσεων &
μεμονωμένων Επιχειρήσεων



Δράσεις Ενίσχυσης Ελκυστικότητας ΕΕΚ στους Εκπαιδευτικούς Φορείς



Δράσεις Ενίσχυσης Ελκυστικότητας ΕΕΚ σε Επίπεδο Ατόμων και Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών - Ανάπτυξη εθελοντισμού συνταξιούχων εκπαιδευτικών και
τεχνικών.
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Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας
προκειμένου να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης των ενεργειών που θα καταστήσουν
αποτελεσματική την ελκυστικότητα της ΕΕΚ. Μεταξύ άλλων προβλέπονται εκδηλώσεις,
ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, roadshow, social media campaigns, γραμμή ενημέρωσης
κοινού, ενημερωτικά έντυπα και οδηγοί, προβολή σε τύπο, ραδιόφωνο, TV, Web
PortalsΕνδεικτικός οδηγοί, προβολή σε τύπο, ραδιόφωνο, TV, Web Portals.
Ενδεικτικός π/υ Δράσης: 2.050.000,00€

Περίοδος υλοποίησης: 10/2016 - 12/2022.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Περιγραφή

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Μον. Μέτρησης

CO22

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό ,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο

Αριθμός

11512

Αριθμός
μαθητών/σπουδαστών/
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Αριθμός

11511

Εκπαιδευτικοί
που
επιμορφώνονται
στην
αξιοποίηση
νέων
παιδαγωγικών πρακτικών
και
ΤΠΕ
στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

Αριθμός

12106

Αριθμός πληροφοριακών
συστημάτων

Αριθμός

12305

Αριθμός εκδηλώσεων
(ενεργειών ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ:9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

* Οι δείκτες θα εξειδικευτούν κατά την έκδοση των προσκλήσεων.

Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

74.920.996,09

23.578.517,51 71.583.227,64 170.082.741,24 8.647.774,21

8.647.774,21

2.745.000,06

2.745.000,06

181.475.515,51

Δημόσια Δαπάνη (β)

74.920.996,09

23.578.517,51 71.583.227,64 170.082.741,24 8.647.774,21

8.647.774,21

2.745.000,06

2.745.000,06

181.475.515,51

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

59.936.796,87

18.862.814,01 57.266.582,11 136.066.192,99 4.323.887,11

4.323.887,11

1.372.500,03

1.372.500,03

141.762.580,13

Εθνική Συμμετοχή (δ)

14.984.199,22

4.715.703,50

4.323.887,11

1.372.500,03

1.372.500,03

39.712.935,38

14.316.645,53 34.016.548,25

4.323.887,11

εκ της οποία για τα εμπροστοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
(phasing) έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά
μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενοι φορείς
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

31/12/2015
15/11/2016

1/7/2015
3 τετράμηνο 2016
ο
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Δράση (7,8,9) 10.4.1.04.03: Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού
της Μαθητείας»
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

στο ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης φαίνεται σε διάφορες πολιτικές της. Η ανάγκη για επένδυση σε γνώση,
δεξιότητες και ικανότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων και σε όλους τους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι επιτακτική καθώς η επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης από
τον χώρο της εκπαίδευσης στον χώρο της εργασίας.
Η μάθηση με βάση την εργασία (ΜΒΕ) είναι μια θεμελιώδης πτυχή της επαγγελματικής
κατάρτισης και αποτελεί την προμετωπίδα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ομαλή και
βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Συνδέεται δε άμεσα με την αποστολή της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να βοηθήσει δηλαδή τους σπουδαστές κα
εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που είναι
απαραίτητες στην επαγγελματική ζωή.
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Η Μαθητεία στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ουσιαστικά σχετίζεται με θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες, όπως είναι η ανάπτυξη της
αυτογνωσίας, της κριτικής σκέψης, των δυνατοτήτων επιλογής, της ανάληψης
πρωτοβουλιών και της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης χρόνου, κλπ. Η καλλιέργεια /
ανάπτυξη των ανωτέρω αποτελεί βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
ενεργητικών πολιτικών για την πρόληψη της ανεργίας, και του κοινωνικού αποκλεισμού
που αυτή συνεπάγεται, αλλά και για την προώθηση και ενθάρρυνση της αυτοπραγμάτωσης
των νέων, με την ανίχνευση και ενεργοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων τους για
έκφραση και δημιουργία. Για την επιτυχία της Μαθητείας προϋποτίθεται η προσφορά
ποιοτικών θέσεων Μαθητείας από τις επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσουν ως
χώροι και φορείς μάθησης.
Το ισχύον Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας, αναβαθμίζει ουσιαστικά τον θεσμό, προβλέπει
αναλυτικά τις ποιοτικές προδιαγραφές της Μαθητείας καθώς την ενεργό συμμετοχή και
συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού θεσμικών φορέων στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση
της ουσιαστικής σύνδεσης της Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας και την ουσιαστική
βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών της Επαγγελματικής
Κατάρτισης στη χώρα μας.
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Πλαισίου Ποιότητας
Μαθητείας και σε άμεση σύνδεση με το νέο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών
της ΕΕΚ προκειμένου να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων προτύπων
ποιότητας καθώς και να εντοπιστούν σημεία που χρήζουν ανασχεδιασμού.
Στο Πλαίσιο της Πράξης «Συμπράξεις Μαθητείας» προβλέπεται η ενεργός εμπλοκή του
Επιμελητηριακού Συστήματος της χώρας μας καθώς τα επιμελητήρια είναι οι φορείς που
εκπροσωπούν και έρχονται σε άμεση καθημερινή επαφή με τις ελληνικές επιχειρήσεις και
κατά συνέπεια μπορεί να εξασφαλίσει την ουσιαστική ενθάρρυνση συμμετοχής τους στο
θεσμό της Μαθητείας και την υποστήριξή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση των
σχετικών προγραμμάτων.
Βασικός σκοπός της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «Συμπράξεις Μαθητείας» είναι η
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, η διασφάλιση της παροχής επαρκούς αριθμού
ποιοτικών θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα, η ορθή προετοιμασία
των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτών τους για την ομαλή υποδοχή και την ποιοτική
υποστήριξη των μαθητευόμενων , η κατάρτιση των στελεχών-μεντόρων των επιχειρήσεων
και εντέλει η υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο την παροχή ποιοτικών θέσεων
μαθητείας (κυρίως για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ) κατά την περίοδο εφαρμογής του
δυικού συστήματος.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης Πράξης είναι :
→
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της μαθητείας
→
προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας
→
αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται
μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική μαθητεία
→
δημιουργία συμπράξεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία
της Μαθητείας για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους μαθητευόμενους
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→
Υποστήριξη, ενίσχυση και παρακολούθηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του θεσμού της Μαθητείας στη χώρα μας σαν ένα βασικό μέσο
σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας.
Οι φάσεις υλοποίησης του έργου των Πιλοτικών Συμπράξεων καθώς και ο ρόλος του κάθε
εμπλεκόμενου φορέα σε αυτές αναφέρονται παρακάτω:
1.
Στρατηγικός σχεδιασμός και παρακολούθηση του έργου των πιλοτικών
Συμπράξεων:
Υπό τον συντονισμό και την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με τo
Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες
με τις δράσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του «εκπαιδευτικού σκέλους» των μαθητείας
(σχολεία) και του ΟΑΕΔ (αντιστοίχιση) σύμφωνα με την υιοθετηθείσα στρατηγική
αναβάθμισης της ΕΕΚ και μαθητείας.
2.
Επίπεδο υλοποίησης
Α. Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων
Β. Προετοιμασία Επιχειρήσεων
Β.2. Εκπαίδευση εκπαιδευτών (μεντόρων) στελεχών επιχειρήσεων
Β.3. Καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας – προετοιμασία για το σχεδιασμό
της μαθητείας και την ομαλή ένταξη των μαθητευομένων)
Β.4. Επεξεργασία παρεχόμενων (μη οικονομικών) κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που
παρέχουν ποιοτικές θέσεις Μαθητείας
Γ. Υποστήριξη των Επιχειρήσεων
Γ.1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας
Δ. Clusters (Δικτυώσεις)
Δ.1 Δημιουργία δικτυώσεων (Cluster) επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας
Ε. Αξιολόγηση
Ε.1 Εσωτερική Αξιολόγηση του έργου
Ε.2 Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου

Δείκτες εκροής
Οι δείκτες θα προσδιοριστούν κατά την έκδοση της πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

2.356.965

637.135

620.545

3.614.645,00

253.195

253.195,00

82.160

82.160,00

3.950.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.356.965,00

637.135,00

620.545,00

3.614.645,00

253.195,00

253.195,00

82.160,00

82.160,00

3.950.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.885.572,00

509.708,00

496.436,00

2.891.716,00

126.597,50

126.597,50

41.080,00

41.080,00

3.059.393,50

471.393,00

127.427,00

124.109,00

722.929,00

126.597,50

126.597,50

41.080,00

41.080,00

890.606,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό Κόστος (α)

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σύμπραξη με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων
Ελλάδας (ΚΕΕΕ)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
2 τετράμηνο 2017
ο

454

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

Δράση (7,8,9).10.4.1.06.01: Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του
ΟΑΕΔ
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

στο ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με
τη λειτουργία 50 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μεταλυκειακού επιπέδου και 30 Γραφείων Διασύνδεσης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας. Έχει επίσης προχωρήσει στην
ίδρυση ισάριθμων με τις ΕΠΑΣ Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) κατ’εφαρμογή του
Ν.4186/2013.
Ο Οργανισμός σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις
ΕΠΑ.Σ. Οι Σχολές ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί
δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Ως σύστημα η Μαθητεία αποτελεί το τμήμα της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση
στο σχολείο με την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο
εκπαιδευόμενος εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική
εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές
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παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα ενώ παράλληλα πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση σε φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις εργασίας που είναι
συναφείς με την ειδικότητά τους. Η πρακτική άσκηση των μαθητών έχει μέγιστη διάρκεια
όσο και η θεωρητική εκπαίδευση.
Οι ειδικότητες, ο τρόπος λειτουργίας των EΠΑ.Σ καθώς και η διάρκεια (έναρξη και λήξη) των
εξαμήνων πρακτικής άσκησης, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 40052/20-7-07 ΚΥΑ
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Απασχόλησης (ΦΕΚ 1500/Β/07) «Καθορισμός λειτουργίας
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/06. Σήμερα οι ΕΠΑΣ λειτουργούν βάσει του Ν.
4262/2014 (Άρθρο 51) .
Κύριος στόχος της δράσης είναι η ένταξη στην επαγγελματική εκπαίδευση νέων ηλικίας 1623 ετών, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Α’ Τάξη Λυκείου. Η φοίτηση στις
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στο σχολείο με την
πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training,) στο πλαίσιο
εφαρμογής του δυϊκού συστήματος της Μαθητείας.
Ο ΟΑΕΔ πρόκειται επίσης να συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση των επιδομάτων Μαθητείας
500 σπουδαστών των ΙΕΚ/ΟΑΕΔ ετησίως, για τα σχολικά έτη 2017-18 έως 2020-2021.
Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν δράσεις, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση
του δυικού συστήματος Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και ειδικότερα :
Α. Ο εκσυγχρονισμός μέρους των εργαστηρίων και των μέσων διδασκαλίας των ΕΠΑΣ, με
στόχο την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης στους μαθητευομένους, μέσω της αγοράς
εξοπλισμού και μέσων διδασκαλίας για τα εργαστήρια των Σχολών.
Β. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ σε θέματα ενημέρωσης και προσέγγισης
επιχειρήσεων για τα οφέλη του συστήματος Μαθητείας,
Γ. Η υλοποίηση δράσεων Δημοσιότητας με στόχο την προβολή της Μαθητείας στην τοπική
αγορά εργασίας και κοινωνία με τη διοργάνωση διαγωνισμών επίδειξης δεξιοτήτων των
μαθητευόμενων, κοινών εκδηλώσεων με κοινωνικούς εταίρους και επιμελητήρια, την
πραγματοποίηση διαλέξεων επιχειρηματιών στους μαθητές των ΕΠΑΣ, επισκέψεων σε
επιχειρήσεις κ.λπ.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Περιγραφή

T4962

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ,
ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

84.843

22.923

22.333

9.118

2.958

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων
ΟΠΣ, ΥΕΝ,
Δ/ΝΣΗ
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΥΠΑΙΘ,
ΓΓΔΒΜ,
ΙΝΕΔΒΜ

ΕΤΗΣΙΑ

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

*Οι τιμές του δείκτη αφορούν τον τελικό στόχο του 2023 όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο ΕΠ. Η εξειδίκευσή
τους θα γίνει κατά την έκδοση της πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

38.788.900,00 10.480.101,00 10.210.185,00

59.479.186,00 4.168.438,00 4.168.438,00 1.352.376,00 1.352.376,00

65.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

38.788.900,00 10.480.101,00 10.210.185,00

59.479.186,00 4.168.438,00 4.168.438,00 1.352.376,00 1.352.376,00

65.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 31.031.120,00 8.384.080,80 8.168.148,00

47.583.348,80 2.084.219,00 2.084.219,00

676.188,00

676.188,00

50.343.755,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)

11.895.837,20 2.084.219,00 2.084.219,00

676.188,00

676.188,00

14.656.244,20

0,00

0,00

0,00

7.757.780,00 2.096.020,20 2.042.037,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι


ΟΑΕΔ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

31/12/2015
15/11/2016

1/7/2015
ο
3 τετράμηνο 2016
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Δράση (7,8,9).10.4.1.06.02: Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________(συμπληρώστε)

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Δράση 1: Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική
Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών στη
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας,
όπως ισχύει. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τη ριζική επανεξέταση, αναβάθμιση και
επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα (κατ’
εκτίμηση 300 σε αριθμό) που συγκροτούν το περιεχόμενο τόσο της Γενικής Παιδείας όσο
και των Τομέων/Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τις
τρεις τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη) του ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων ειδικεύσεων (36) στο
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων και τις σύγχρονες εξελίξεις σε κάθε επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο αλλά
και στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική εκπαίδευση.
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Η προτεινόμενη Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
1. Συγκρότηση Μητρώων για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και Μητρώων
επιμορφωτών για την αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
2. Εκπόνηση πακέτων εκπαιδευτικού υλικού (Πρόγραμμα Σπουδών, διδακτικό εγχειρίδιο,
οδηγός εκπαιδευτικού, εργαστηριακός οδηγός όπου απαιτείται) κατά διδακτικό
αντικείμενο των τριών τάξεων (περίπου 300) της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
3. Εκπόνηση πακέτων εκπαιδευτικού υλικού κατά ειδικότητα (36) του Μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας (Πρόγραμμα Σπουδών εργαστηριακού μαθήματος 7 ωρών ανά
εβδομάδα, εκπαιδευτικό υλικό/ εγχειρίδιο, οδηγός εκπαιδευτικού, εργαστηριακός οδηγός,
πρόγραμμα σπουδών προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης)
4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας και εκπόνηση
επιμορφωτικού υλικού συμβατού και προσαρμοσμένου στα νέα Προγράμματα Σπουδών
του Επαγγελματικού Λυκείου και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.
5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω δράσεων
6. Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης
Για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος, προβλέπονται υποστηρικτικές
δράσεις, όπως αξιοποίηση υφιστάμενης πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού
υλικού κλπ.

Δράση 2: Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Το σύστημα Διακυβέρνησης αφορά την υλοποίηση και την πλήρη παρακολούθηση και
έλεγχο/εποπτεία της εξέλιξης των παρεμβάσεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την EEK και τη Μαθητεία και
διαρθρώνεται στα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συντονισμού και παρακολούθησης της
εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της ΕΕΚ λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της αγοράς
εργασίας και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, εξορθολογίζονται οι ειδικότητες
των ΕΕΚ, συντονίζονται επιμέρους δράσεις της ΕΕΚ και ο τεράστιος αριθμός των
εμπλεκόμενων φορέων των συναρμόδιων Υπουργείων.
Υποδράση 2.1: «Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την EEK

459

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

Στο επίπεδο συντονισμού, λήψης αποφάσεων και εποπτείας λειτουργούν η Εθνική
Επιτροπή (Συνολική Διακυβέρνηση της ΕΕΚ) και η Τεχνική Επιτροπή (υποστηρίζει την
Εθνική Επιτροπή).
Υποδράση 2.2: «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για
την Αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας»
Θα δημιουργηθεί Μονάδα Διοίκησης Έργου (Project Management Unit) για την παροχή
εξειδικευμένης υποστήριξης κατά την Διακυβέρνηση του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας».
Σκοπός είναι η υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής στον κεντρικό συντονισμό και την
επιτελική παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων και ειδικότερα: α) Υποστήριξη στoν
σχεδιασμό και τακτική αναθεώρηση του γενικού προγράμματος υλοποίησης δράσεων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και της Μαθητείας (σχεδιασμός γενικού προγράμματος υλοποίησης
δράσεων, υποστήριξη εξειδίκευσης, κοστολόγηση, διαγράμματα ροής, επικαιροποίηση
δράσεων και χρονοδιαγραμμάτων) β) Υποστήριξη στον συντονισμό των επιμέρους
Δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας (υποστήριξη συντονισμού για αποφυγή
επικαλύψεων, ανάλυση παραδοτέων και χρονοδιαγραμμάτων, παρακολούθηση πορείας
φυσικού-οικονομικού αντικειμένου, εντοπισμός κινδύνων, προτάσεις βελτίωσης κλπ) γ)
Υποστήριξη στην κεντρική διαχείριση εισροών, εκροών, αναφορών, εκθέσεων και λοιπών
εγγράφων των εμπλεκομένων φορέων (ταξινόμηση παραδοτέων, εκροών επιμέρους
δράσεων κλπ) δ) Υποστήριξη στην επικοινωνία/συνεργασία επί στρατηγικών θεμάτων με
την Εθνική Επιτροπή (ενημερώσεις για συνολική πορεία εφαρμογής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας, των επιμέρους δράσεων, κρίσιμων ζητημάτων κλπ) ε)
Υποστήριξη στη σύνθεση επιμέρους αποτιμήσεων/ αξιολογήσεων δράσεων της ΕΕΚ και
Μαθητείας.

Δράση 3: Σύστημα πιστοποίησης τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και βελτίωσης της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στόχος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της
δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ. και
Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας). Για την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας και με
βάση το θεσμικό πλαίσιο ανατέθηκε από την Πολιτεία στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η αρμοδιότητα της
πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους της «Τάξης Μαθητείας». Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το
προβλεπόμενο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν
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και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων (Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», άρθρο 72, παρ. 5).
Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης θα διαδραματίσουν τα ΕΠΑ.Λ και «το
Μεταλυκειακό Έτος – η Τάξη Μαθητείας». Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών τόσο
για το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων κάθε ειδικότητας, όσο και για τη Μαθητεία
στον χώρο εργασίας θα διασφαλιστεί με την υιοθέτηση των αρχών του Πλαισίου Ποιότητας
Μαθητείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 1 έως 12 της υπ΄ αρ. 26381/2017
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 490/Β’/20-02-2017) «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.». Στις εξετάσεις Πιστοποίησης θα εφαρμοσθούν οι ως άνω αρχές.
Βασική επιδίωξη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των
αποφοίτων «του Μεταλυκειακού Έτους – της Τάξης Μαθητείας» που θα διευκολύνει την
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Η Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
Υποδράση 3.1: Μελέτη Εφαρμογής: Με βάση τον καθορισμό δεικτών παρακολούθησης της
εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – της
Τάξης Μαθητείας θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα θετικά και τα λιγότερα θετικά
στοιχεία, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάστηκαν με την πιλοτική εφαρμογή
του Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – της Τάξης
Μαθητείας και θα διατυπωθούν προτάσεις για την διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος
Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – της Τάξης Μαθητείας.
Υποδράση 3.2: Πληροφοριακό Σύστημα που θα υποστηρίζει τις εξετάσεις πιστοποίησης: Τις
αιτήσεις των υποψηφίων, τον Έλεγχο πληρότητας φακέλου & δικαιολογητικών, την
Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων (ανά ειδικότητα, ανά Διοκητική Περιφέρεια, ανά
Εξεταστική Περίοδο κ.α.), τη Διαχείριση αλλαγών – την τήρηση ιστορικότητας των αλλαγών,
την Παραγωγή εισηγήσεων για το Δ.Σ., τη διασύνδεσή του με τα Μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ και
το Πληροφοριακό Σύστημα του λογιστηρίου του ΕΟΠΠΕΠ, την παραγωγή των τίτλων
(πτυχίων) των πιστοποιηθέντων προσώπων.
Υποδράση 3.3: Ανάπτυξη Ερωτήσεων Πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων του
«Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας. Ανάπτυξη ερωτήσεων για τις εξετάσεις
πιστοποίησης για τις τριάντα πέντε (35) ειδικότητες.
Υποδράση 3.4: Εξετάσεις Πιστοποίησης. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξετάσεις των
αποφοίτων μαθητείας. Εξετάσεις θα διεξαχθούν δύο (2) φορές τα έτη 2018 και 2019 και θα
πραγματοποιηθούν 4.000 πιστοποιήσεις.
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Δράση 4: Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ
αρχικά στα 9 πιλοτικά σχολεία και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε 400 περίπου
σχολικές μονάδες. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη
των μαθητών, δημιουργία δικτύων υποστήριξης, υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και
συμπληρωματικών δράσεων. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που αφορούν σε υποστήριξη των
σχολικών μονάδων με ψυχολόγους εφαρμόζεται από τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, για
το σύνολο των σχολείων της φάσης διεύρυνσης (περίπου 400 σχολικές μονάδες).
Δευτερευόντως η δράση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας θα εφαρμόζεται και σε
άλλες τάξεις.
Η προτεινόμενη Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους Δράσεις:
Υποδράση 4.1: Ομαλή ένταξη μαθητών ΕΠΑΛ
Υποδράση 4.1.1: Υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις υποστήριξης μαθητών και
εκπαιδευτικών π.χ. θεσμός συμβούλου εκπαιδευτικού. Θα δημιουργηθούν Δίκτυα
σχολείων κατά προτεραιότητα με την συμμετοχή των πιλοτικών σχολείων αρχικά και
δευτερευόντως με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα ενώ
θα αναπτυχθεί δίκτυο εθελοντισμού των εκπαιδευτικών. Η δικτύωση θα αφορά επίσης τη
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης
με στόχο εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης,
Υποδράση 4.1.2: Δίκτυο ψυχολόγων
Η υποδράση αφορά τη στελέχωση με ψυχολόγους για την υποστήριξη μαθητών και
εκπαιδευτικών ενώ θα επιχειρηθεί και δικτύωση και με άλλες ψυχοκοινωνικές δομές
Υποδράση 4.2: Υλοποίηση επιμόρφωσης
Θα

δημιουργηθεί

διαδραστική

πλατφόρμα

ή

θα

χρησιμοποιηθεί

ή

και

θα

παραμετροποιηθεί υπάρχουσα ώστε να υποστηριχθεί η ανταλλαγή εμπειριών και
παραγόμενου υλικού από τις σχολικές μονάδες. Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια
επιμόρφωσης.
Η υποδράση περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών και ενέργειες ευαισθητοποίησης.
Υποδράση 4.3: Εναλλακτική Eνισχυτική Διδασκαλία
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα ενισχυθούν οι μαθητές στο γραμματισμό και αριθμητισμό
κλπ. κυρίως στην Α΄τάξη Λυκείου και δευτερευόντως στις άλλες τάξεις. Στο πλαίσιο της
υποδράσης θα στελεχωθούν τα ΕΠΑΛ από εκπαιδευτικούς.
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Υποδράση 4.4: Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
Για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία οι εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες υποβάλλουν
προς έγκριση και υλοποιούν ετήσια Σχέδια Δράσης στη Ζώνη Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων αλλά και εκτός σχολικού ωραρίου στα οποία συμμετέχουν μαθητές. Τα
Σχέδια Δράσης θα είναι projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,
Mathematics) αλλά θα αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις ψυχαγωγίας και
πολιτισμού στο πλαίσιο των οποίων θα δημιουργηθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κλπ.
Υποδράση 4.5: Επιστημονική υποστήριξη έργου Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Θα υπάρξει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη του συνόλου της Δράσης Μια Νέα αρχή
στα ΕΠΑΛ.
Υποδράση 4.6: Επένδυση σε Υποδομές
Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για την από απόσταση
επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών των μαθητών και εκπαιδευτικών κλπ.
Υποδράση 4.7: Βραβεύσεις projects
Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης θα υπάρχουν βραβεύσεις των καλύτερων projects
μαθητών της Α΄ τάξης
Υποδράση 4.8: Καλές πρακτικές
Στο πλαίσιο της δράσης θα συγκεντρωθούν καλές πρακτικές για μαθήματα γλώσσας,
μαθηματικών κλπ, υποστήριξη μαθητών, δίκτυα σχολείων, projects κλπ. τα οποία θα
διαδοθούν για την υποστήριξη των μαθητών και εκπαιδευτικών. Θα δημιουργθεί
αποθετήριο καλών πρακτικών.
Υποδράση 4.9: Διάχυση Δράσεων
Στο πλαίσιο της Δράσης θα επιχειρηθεί διάχυση των επιμέρους δράσεων με ημερίδες,
έντυπο υλικό, καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
Υποδράση 4.10: Αξιολόγηση Δράσεων
Όλες οι επιμέρους δράσεις και υποδράσεις θα αξιολογηθούν για την επίτευξη των στόχων
τους.
Δράση 5: Διασφάλιση – Βέλτιστη αξιοποίηση Υποδομών στις δημόσιες δομές της ΕΕΚ
Ένας βασικός παράγοντας ποιότητας και αξιοπιστίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών σε κάθε δημόσια δομή
ΕΕΚ, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ειδικότητας που προσφέρει.
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Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η κάλυψη με βασικές εργαστηριακές υποδομές για τα
εργαστήρια των τομέων/ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ καθώς και της μαθητείας στα
ΕΠΑΛ και ΙΕΚ και παράλληλα η ενίσχυση της ικανότητάς τους να εξυπηρετήσουν στο
μέγιστο βαθμό τους ωφελούμενους με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους σε συσχέτιση
με τους ήδη επενδυμένους/ διαθέσιμους

πόρους. Για την επίτευξη του στόχου θα

ακολουθηθεί η διαδικασία καταγραφής αναγκών που ακολουθήθηκε για τα ΠΕΠ
(Καταγραφή μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έλεγχος απογραφών και προτεραιοποίησή τους σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).
Ο

εξοπλισμός

ανταποκρίνεται

στις

σύγχρονες

απαιτήσεις

του

εργαστηριακού

περιβάλλοντος με τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στα ΕΠΑΛ και στα στα ΙΕΚ.
Η δράση χρονικά καλύπτει διάστημα μέχρι 31-12-2022.

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Περιγραφή

T4962

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ,
ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
μαθητείας
Αριθμός
σχολικών

11501

μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές δράσεις

11502

Αριθμός μαθητών που
επωφελούνται

11506

Αριθμός
επωφελούμενων
εκπαιδευτικών

T4847

Υπηρεσίες συμβούλων
τεχνικής υποστήριξης

Μον.
Μέτρησης

Αριθμός

ΑΠ: 8

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση

84.843

22.923

22.333

9.118

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

2.958

Πηγή
Συχνότητα
Στοιχείων

ΟΠΣ, ΥΕΝ,
Δ/ΝΣΗ
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΥΠΑΙΘ,
ΓΓΔΒΜ,
ΙΝΕΔΒΜ

ΕΤΗΣΙΑ

Δείκτης
Πλαισίου
Επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
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Δυνητικοί δικαιούχοι


ΥΠΠΕΘ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

1/7/2015
ο
2 εξάμηνο 2017
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Δράση (7,8,9).10.4.1.09.01: Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία
 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________)

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
 Όλη η χώρα
 Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Περιγραφή δράσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υποστήριξη εκπαιδευτικού συστήματος ΑΕΝ»
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών, παρέχουν επαγγελματική
κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα Πλοιάρχου και Μηχανικού
Ε.Ν. και ανήκουν στη Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης.
Στις εγκαταστάσεις των Σχολών παρέχεται στους σπουδαστές η απαραίτητη θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση ώστε αυτοί με την αποφοίτηση τους και λαμβάνοντας το δίπλωμα
Πλοίαρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης, να έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της θέσης τους σε Εμπορικά πλοία που διαθέτουν εξοπλισμό ακόμη και της πλέον
σύγχρονης

τεχνολογίας

(συστήματα

αυτοματισμού,

δορυφορικής

επικοινωνίας,

δορυφορικής ναυτιλίας κ.ά.).
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Επίσης, με το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης (SANDWICH COURSE)
μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας (πλοίου), οι σπουδαστές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής
διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του
πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ξεκίνησε από το 2011 τις διαδικασίες εισαγωγής στην
ελληνική νομοθεσία της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Αναθεώρηση Μανίλας, 2010) με την
μετάφραση της και την έκδοση του Π.Δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137). Επιπλέον, ενημερώθηκαν οι
εκπαιδευτικοί των Σχολών Ε.Ν. (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) για τις επισυμβείσες αλλαγές και
τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη ναυτική εκπαίδευση, της οποίας αποτελούν βασικό
συντελεστή, ενώ ζητήθηκε η παροχή ανατροφοδότησης εκ μέρους τους για τα αναλυτικά
προγράμματα των Σχολών Ε.Ν. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου,
συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την προσαρμογή των αναλυτικών
προγραμμάτων των Σχολών Ε.Ν. και την κατάρτιση νέων, η οποία έχει περατώσει το έργο
της, προχωρώντας στη σύνταξη νέων, εκσυγχρονισμένων και προσαρμοσμένων στη Δ.Σ.
STCW (2010 Manila Amendments) αναλυτικών προγραμμάτων.
Για την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της ομαλής λειτουργίας
και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος των ΑΕΝ, εκτός από το υπάρχον
Μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό
προσωπικό,

είναι

επιβεβλημένη

η

πρόσληψη

ωρομισθίων

καθηγητών,

που

πραγματοποιείται κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει η
χώρα μας, έχει συντελεστεί αύξηση των ενδιαφερομένων νέων που θέλουν να
σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα. Συνέπεια αυτού ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των
σπουδαστών που εισήχθησαν στις ΑΕΝ, πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόσθετες έκτακτες
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες καλύφθηκαν με πρόσληψη έκτακτων εκπαιδευτικών
(ωρομισθίων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εξειδίκευση της πράξης αφορά την περίοδο 1/1/2015 έως 30/10/2023.

Δείκτες εκροής
Είδος
Δείκτη

ID

11604

(Άλλος Εκροών)

11512

Εκροών

Δείκτης

Δομές εκπαίδευσης που επωφελούνται /
ενισχύονται
Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κλπ) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

ΑΠ :8

ΑΠ :7

Μον.
Μέτρ.

(Περιφέρειες)

ΑΠ : 9

(Στερεά
Ελλάδα)

(Νότιο Αιγαίο)

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Αριθμός

10*

10*

10*

10*

10*

Αριθμός

6.268

1.694

1.650

660

228
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

14.205.230,00
14.205.230,00
11.364.184,00
2.841.046,00

3.838.010,00
3.838.010,00
3.070.408,00
767.602,00

3.739.165,00
3.739.165,00
2.991.332,00
747.833,00

21.782.405,00
21.782.405,00
17.425.924,00
4.356.481,00

1.496.865,00
1.496.865,00
748.432,50
748.432,50

1.496.865,00
1.496.865,00
748.432,50
748.432,50

515.730,00
515.730,00
257.865,00
257.865,00

515.730,00
515.730,00
257.865,00
257.865,00

23.795.000,00
23.795.000,00
18.432.221,50
5.362.778,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


YΠΟΥΝΤ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

31/12/2015
15/11/2016

1/7/2015
3 τετράμηνο 2016
ο
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Δράση (7,8,9).10.4.2.01.01:
εκπαίδευσης

Πρακτική

Άσκηση

τριτοβάθμιας

 Εμπροσθοβαρής
 Τμηματοποιημένη (phasing)
 Μεγάλο έργο
 Κρατική ενίσχυση

Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα (phαsing) έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

 Επιδότηση (grant)
 Χρηματοδοτικό μέσο
 ΒΑΑ
 ΟΧΕ
 ΤΑΠΤΟΚ
 Άλλο: ________________________

στο  ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
 Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

H δράση αφορά στην απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας των
φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα
χρηματοδοτείται στο βαθμό που είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 7, προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών για τη φάση
που αφορά στο διακριτό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με έναρξη υλοποίησης για τα
Πανεπιστήμια από 1-10-2014 και για τα Τ.Ε.Ι από 1-12-2014 και λήξη υλοποίησης τη 31-102015, για τα ΑΕΙ που έχουν εγκεκριμένη Πρακτική Άσκηση στον Α.Π. 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
Για την Πρακτική Άσκηση των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 & 2016-2017 οι ειδικότεροι
κανόνες έχουν ως εξής:
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1.
Το 80% τουλάχιστον του προϋπολογισμού θα διατεθεί αποκλειστικά για τις αμοιβές
των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ και την ασφαλιστική κάλυψη.
2.
Μέχρι 20 % του προϋπολογισμού θα διατεθεί για λειτουργικά έξοδα και λοιπές
δαπάνες όπως ενδεικτικά, διοικητική υποστήριξη των γραφείων πρακτικής άσκησης,
αμοιβές μελών ΔΕΠ/ΕΠ (ιδρυματικοί και επιστημονικοί υπεύθυνοι), μετακινήσεις, δράσεις
δημοσιότητας – προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, κ.α.
3.
Η πρακτική άσκηση δύναται να διαρκεί από 1 μήνα πλήρους απασχόλησης των
ασκούμενων έως 6 μήνες . Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων
φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των
εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.
4.
Η αποζημίωση των ασκούμενων για 1 μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται έως
280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. Ειδικά για τα Πανεπιστήμια,
δύναται να υλοποιηθεί Πρακτική Άσκηση με μερική απασχόληση και αντίστοιχη
αποζημίωση.
5.
Λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων στο υφιστάμενο εγκεκριμένο
πρόγραμμα έναντι της προηγούμενης περιόδου 2007 - 2013 και με βασικό στόχο να
διατεθεί το μέγιστο δυνατό ποσό στους ασκούμενους φοιτητές ΑΕΙ ώστε να αποκτήσουν
εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης πλήρους απασχόλησης από 1 – 6 μήνες:
Α)

Θα δοθεί ορισμένη προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική
από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ

Β) Δεν δύναται στην παρούσα φάση, να χρηματοδοτηθούν, αμοιβές εποπτών από ΑΕΙ
και φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Γ) Η κατανομή ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα θα γίνει με αντικειμενικούς και διαφανείς
όρους μετά από δημόσια διαβούλευση με τα ΑΕΙ λαμβάνοντας υπόψη τους
διαθέσιμους πόρους ανά κατηγορία περιφερειών όπως έχουν εγκριθεί στο Ε.Π.
Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτείνεται μέχρι το 2021.
Δείκτες εκροής
ΑΠ: 7
ID

Τ4960

11801

Περιγραφή
Φοιτητές που
συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής
άσκησης
Φοιτητές που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση σε
επιχειρήσεις

Μον.
Μέτρησης

ΑΠ: 8

ΑΠ: 9

Λιγότερο
Περιφέρειες Περισσότερο Περιφέρειες Περισσότερο
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
σε
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες Μετάβαση περιφέρειες Μετάβαση
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

*Η στοχοθεσία των δεικτών ανά ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται πριν την έκδοση/τροποποίηση της
πρόσκλησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 7
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 8

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 9
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

3.932.000,00

723.000,00

5.226.000,00

9.881.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.881.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.932.000,00

723.000,00

5.226.000,00

9.881.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.881.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.145.600,00

578.400,00

4.180.800,00

7.904.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.904.800,00

786.400,00

144.600,00

1.045.200,00

1.976.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.976.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
15/11/2016

1/7/2015
3ο τρίμηνο 2015
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Άξονας Προτεραιότητας 8: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της
Διά Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη δια βίου μάθηση»

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.10.1: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.
T.10.2: Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας
Τ.10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

85.944.400,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και
άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.10.1: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Ειδικοί στόχοι

1. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ.
2. Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και
της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης
3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4901: Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού
11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ
11516: Ποσοστό των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου
11520: Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
11514: Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Πίνακας 8.1: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΕΠ

ID

10.1

Τ4951

10.1

11501

10.1

11518

10.1

11519

10.1

11511

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(συμμετοχές)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Μετάβαση

139

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

1.064

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

688

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

288

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

4.400

ΟΧΙ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
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Θεματικός στόχος: 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα: 10.2
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.2 Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας

Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.
Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4905
Ποσοστό
ωφελούμενων
φοιτητών
που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών
Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα
χρόνο μετά την λήξη της παρέμβασης

Πίνακας 8.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

10.2

Τ4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

Μετάβαση

317

ΟΧΙ

10.2

Τ4957

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

Αριθμός

Μετάβαση

371

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

193

ΝΑΙ

Αριθμός

Μετάβαση

77

ΟΧΙ

10.2

Τ4958

10.2

Τ4959

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
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ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

εκπαίδευση
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ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iii- Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού
δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων
μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού
και
της
πιστοποίησης
των
αποκτώμενων προσόντων.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Δείκτες αποτελέσματος

11705: Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν
11706: Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου
μάθησης που υλοποιούνται

Πίνακας 8.3: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

10.3

Τ4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

Αριθμός

Μετάβαση

4.961

ΟΧΙ

10.3

11704

Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

Μετάβαση

2.350

ΟΧΙ
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ΔΕΊΚΤΗΣ RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iv- Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών
σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων
που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
2.
Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις.
11515 Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.

Πίνακας 8.4: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

10.4

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
11512
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

10.4

Τ4960

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Μετάβαση

5.907

ΝΑΙ

Φοιτητές που συμμετέχουν
σε προγράμματα
Αριθμός
πρακτικής άσκησης

Μετάβαση

0

ΟΧΙ

Οι δράσεις του ΑΠ 8 έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες
των ΑΠ 6 και ΑΠ 7.
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Άξονας Προτεραιότητας 9: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της
Διά Βίου Μάθησης – Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη δια βίου μάθηση»

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

T.10.1: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.
T.10.2: Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας
Τ.10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

25.469.580,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ και όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και
άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.1: Πρώιμη εγκατάλειψη σχολείου

Ειδικοί στόχοι

1. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά
ΠΕΣ.
2. Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και
της ποιότητας της προσχολικής, α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης
3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4901: Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού
11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ
11516: Ποσοστό των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου
11520: Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν
11514: Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και
χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Πίνακας 9.1: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

10.1

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

23

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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ΕΠ

ID

10.1

11501

10.1

11518

10.1

11519

10.1

11511

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής
εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών
πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(συμμετοχές)

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

322

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

208

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

87

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

1.331

ΟΧΙ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με
αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα
άτομα.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.2
Ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας

Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των
ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.
Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ4906: Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως
ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα
χρόνο μετά την λήξη της παρέμβασης

Πίνακας 9.2: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ID

10.2

Τ4958

10.2

Τ4959

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός ωφελούμενων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΜΟΝΆΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΣΤΌΧΟΣ
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

70

ΝΑΙ

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

28

ΟΧΙ

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iii- Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού
δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων
μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού
και
της
πιστοποίησης
των
αποκτώμενων προσόντων.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Δείκτες αποτελέσματος

11705: Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν
11706: Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου
μάθησης που υλοποιούνται

Πίνακας 9.3: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

10.3

Τ4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

602

ΟΧΙ

10.3

11704

Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

286

ΟΧΙ

483
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Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10iv- Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών
σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων
των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

10.4: H ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ειδικοί στόχοι

1.
Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων
που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
2.
Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο

Δείκτες αποτελέσματος

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.

Πίνακας 9.4: Δείκτες εκροής επενδυτικής προτεραιότητας

ΕΠ

10.4

ID

ΔΕΊΚΤΗΣ

Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
11512
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΜΟΝΆΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΤΙΜΉ ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
(2023)
ΆΝΔΡΕΣ (2023)

Αριθμός

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

1.916

ΤΙΜΉ-ΣΤΌΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ
(2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

Οι δράσεις του ΑΠ 9 έχουν περιγραφεί στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες
των ΑΠ 6 και ΑΠ 7.
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Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12: Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

-

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Δεν συνδέεται με θεματικές αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

42.043.286,00

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Άξονας Προτεραιότητας 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

-

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Δεν συνδέεται με θεματικές αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

3.015.648,00

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

-

Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Δεν συνδέεται με θεματικές αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

883.543,00

% Κοινοτικής συμμετοχής

50%

Αποθεματικό Επίδοσης
Οι άξονες της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του προγράμματος εξαιρούνται της
υποχρέωσης δέσμευσης του 6% του προϋπολογισμού του για τη δημιουργία του
αποθεματικού επίδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013.

Θεματικός

Και οι τρεις (3) Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ 8,9,10))
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στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική
προτεραιότητα

Οι άξονες της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του προγράμματος δεν
έχουν επενδυτικές προτεραιότητες

Σύνδεση
με Οι άξονες της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του προγράμματος δεν
αιρεσιμότητες έχουν θεματικές αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

Στους άξονες της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του προγράμματος ο
ειδικός στόχος που έχει τεθεί δεν αφορά σε επενδυτικές προτεραιότητες
αλλά στον άξονα προτεραιότητας. Αναφέρεται ο ειδικός στόχος:
ΕνίσχυσητωνσυστημάτωνκαιτωνδιαδικασιώνδιοίκησηςκαιεφαρμογήςτουΕΠ

Δείκτες
Τ 4818: Ποσοστό Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
αποτελέσματος
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Δράση (10,11,12) ΤΒ.1.01: Ενέργειες για την προετοιμασία, εφαρμογή
και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας ανά Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία (ειδική αναφορά
Άξονα Προτεραιότητας
παρακάτω):
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά κυρίως:
Α) στην υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας (ενδεικτικά: συντήρηση
κτιρίου, συντήρηση εξοπλισμού, προμήθειες υλικού, παροχή υπηρεσιών κλπ)
Β) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών μέσω διοργάνωσης ή συμμετοχής σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, τεχνικές συναντήσεις, συνέδρια, forum και γενικά
εκδηλώσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Καλύπτονται δαπάνες μίσθωσης χώρου και παγίων,
διαμόρφωσης χώρου, μετακινήσεων, εκτυπώσεων, παροχής γευμάτων και τροφοδοσίας,
προμήθειας απαραίτητου υλικού και παροχής υπηρεσιών
Γ) στην αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης μέσω υπηρεσιών και προμηθειών
(ενδεικτικά: αναβάθμιση δικτύου, συνδρομές σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, προμήθεια ή
παραγωγή εντύπων κλπ)
Δ) στις μετακινήσεις του προσωπικού για τις υπηρεσιακές ανάγκες. Περιλαμβάνονται
δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό, με όλα τα μέσα (αεροπλάνο, πλοίο,
τρένο, ΚΤΕΛ, Ι.Χ., ταξί κλπ), διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της
Ε.Υ.Δ. καθώς επίσης και λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για διεξαγωγή
ελέγχων, επιτόπιων επαληθεύσεων, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
ενημέρωση των φορέων υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση
πράξεων, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, συνόδους, επιτροπές παρακολούθησης,
ημερίδες, συνεδριάσεις, σεμινάρια, forum, συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις και
συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ.
Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως
δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
1.1.
Οι πράξεις πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών των δικαιούχων, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Οι πράξεις καλύπτουν τις ανάγκες αναβάθμισης των συστημάτων και
εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής
(μελέτες/ εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι) που ενδέχεται να προκύψουν για την
υποστήριξη της υλοποίησης ,της διαχείρισης και της παρακολούθησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π.
1.2.
Oι προτεινόμενες πράξεις θα συνεισφέρουν στην τεχνική υποστήριξη των
δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της
περιόδου 2014-20 και για τις οποίες αρμοδιότητα διαχείρισης (ως Διαχειριστική Αρχή ή
Ενδιάμεσος Φορέας) έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Το περιεχόμενο
των πράξεων πρέπει να συνάδει με τα Έγγραφα Εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων όπως κάθε φορά ισχύουν.
Επιλέξιμες Δαπάνες
1.3. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση Α: «Ενέργειες για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος».
α) Η υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των φορέων (ενδεικτικά:
συντήρηση εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών κλπ). Επίσης, η αναβάθμιση/βελτίωση των
εργαλείων διαχείρισης μέσω υπηρεσιών και προμηθειών (ενδεικτικά: αναβάθμιση δικτύου,
συνδρομές σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, προμήθεια ή παραγωγή εντύπων κλπ).
(β) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών των δικαιούχων μέσω διοργάνωσης ή
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, τεχνικές συναντήσεις, συνέδρια,
forum και γενικά εκδηλώσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Καλύπτονται ενδεικτικά, δαπάνες
μίσθωσης χώρου και παγίων, μετακινήσεων, εκτυπώσεων, παροχής γευμάτων και
τροφοδοσίας, προμήθειας απαραίτητου υλικού και παροχής υπηρεσιών.
(γ) Οι μετακινήσεις του προσωπικού για τις υπηρεσιακές ανάγκες. Περιλαμβάνονται δαπάνες
μετακίνησης στο εσωτερικό, με όλα τα μέσα (αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ, Ι.Χ., ταξί κλπ),
διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού των δικαιούχων. Οι μετακινήσεις
θα πραγματοποιούνται, για, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, συνόδους, επιτροπές
παρακολούθησης, ημερίδες, συνεδριάσεις, σεμινάρια, forum, συμμετοχή σε τεχνικές
συναντήσεις, κλπ.
Δράση Β: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι».
Περιλαμβάνονται ενέργειες όπως η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικούς
συνεργάτες και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων. Η παροχή υποστήριξης αφορά σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες δε μπορούν να παρασχεθούν από το υφιστάμενο
προσωπικό του φορέα και σχετίζονται με την εφαρμογή των πράξεων της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι για παράδειγμα
εξειδικευμένες μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, υπηρεσίες νομικής και οικονομικής
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υποστήριξης, υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, κλπ. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να
είναι φυσικά πρόσωπα (μελετητές, τεχνικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, νομικοί, κ.λπ.)
είτε νομικά πρόσωπα, με εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Δράση Γ: «Δράσεις Συστημικού Χαρακτήρα»
Γ1. Αφορά ενέργειες συστημικού χαρακτήρα, όπως προτυποποίηση διαδικασιών,
απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών κ.λπ. Στο πλαίσιο της διαχειριστικής και διοικητικής
ικανότητας, εναλλακτικά, οι φορείς δύνανται να αποκτήσουν ένα από τα ακόλουθα
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό:
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων
δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό,
σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής, ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του
ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και
υπηρεσιών», ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα», Πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο
πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων ή νεότερη
έκδοση,
πιστοποίηση
εντύπων,
ετήσια
πιστοποίηση,
προσαρμογή
των
συστημάτων/υποσυστημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στο νέο
κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.
Γ2.
Προσαρμογή των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
συνδεόμενων συστημάτων/υποσυστημάτων στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 10

ID

ΑΠ: 11

ΑΠ: 12

Λιγότερο
Περισσότερο
Περισσότερο
Μονάδα
Περιφέρειες
Περιφέρειες
Συχνό
Αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες Πηγή
μέτρησης
σε Μετάβαση
σε Μετάβαση
τητα
Περιφέρειες
περιφέρειες
περιφέρειες στοιχείων

Δείκτης

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Υπηρεσίες Συμβούλων
T4847 Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός

400,00

Διαχειριστ
ική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
T4848 αξιολογήσεις

Αριθμός

150,00

Διαχειριστ
ική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εκδηλώσεις (συνέδρια
/ημερίδες και άλλων
ενεργειών ενημέρωσης
T4846 και ευαισθητοποίησης) Αριθμός

60,00

Διαχειριστ
ική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εφόσον απαιτηθούν πρόσθετοι δείκτες, αυτοί θα εξειδικευθούν κατά την έκδοση της
πρόσκλησης.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
ΑΠ: 10
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 11

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 12
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

5.757.562,00

1.546.501,00

1.525.028,00

8.829.091,00

633.286,00

633.286,00

185.544,00

185.544,00

9.647.921,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.757.562,00

1.546.501,00

1.525.028,00

8.829.091,00

633.286,00

633.286,00

185.544,00

185.544,00

9.647.921,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.606.049,60

1.237.200,80

1.220.022,40

7.063.272,80

316.643,00

316.643,00

92.772,00

92.772,00

7.472.687,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.151.512,40

309.300,20

305.005,60

1.765.818,20

316.643,00

316.643,00

92.772,00

92.772,00

2.175.233,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΥΣΕΚΤ, Επιτελικές Δομές, ΓΓΕΤ, ΕΙΕΑΔ, Λοιποί

Δικαιούχοι Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, Δικαιούχοι /ΕΦΔ των Ε.Π. ΑΝΑΔ και ΕΔΒΜ για ενέργειες
κλεισίματος

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
1ο τετράμηνο 2016
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Δράση
(10,11,12)
ΤΒ.1.02:
Αξιολόγηση
Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

και

Μελέτες,

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας ανά Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία (ειδική αναφορά
Άξονα Προτεραιότητας
παρακάτω):
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στους Δικαιούχους
του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, από εξειδικευμένους
συνεργάτες (μελετητές, τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες), προκειμένου οι φορείς
αυτοί να ανταποκριθούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων τους και να επιταχυνθεί η
υλοποίηση των πράξεων. Γενικά, η παροχή υποστήριξης αφορά σε:
Α) εξειδικευμένες μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις και
συμβούλων για την υλοποίηση των έργων τεχνικής υποστήριξης

υπηρεσίες τεχνικών

Β) συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης
Γ) αξιολογήσεις (ongoing & expost) των αποτελεσμάτων του ΕΠ
Με βάση τα παραπάνω, οι εν λόγω δράσεις θα συνεισφέρουν
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•
στην Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020
(διατύπωση προτάσεων και συμμετοχή στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας, των
ειδικών στόχων, των κατηγοριών Δράσης και των Πράξεων )
•
στην Παρακολούθηση των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ και
υποστήριξη στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν
στους στόχους του ΕΠ και στη σύνταξη εκθέσεων προόδου .
Θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά:

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου/υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ,

υπηρεσίες νομικής υποστήριξης,

υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης,

υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης σε δράσεις αυτεπιστασίας στην ΕΕΤΑΑ,

υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης στην ΕΥΕ του Υπ. Παιδείας,

υπηρεσίες υποστήριξης ή/και τεχνικού συμβούλου Δικαιούχων (ενδεικτικά ΙΚΥ, ΙΤΥΕ
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ κλπ)

υπηρεσίες υποστήριξης ή/και τεχνικού συμβούλου κλεισίματος έργων του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Επιπρόσθετα θα εκπονηθεί η μελέτη αξιολόγησης των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) βάσει κανονιστικής απαίτησης που απορρέει από τον Κ.
1304/2013, (ΕΚΤ), Άρθ. 19 (6).
Αντίστοιχα, προγραμματίζονται αξιολογήσεις των έργων του ΙΚΥ, μελέτες υποστήριξης της
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (On-going Αξιολόγηση του ΕΠ), σύμφωνα με το σχέδιο δράσης,
υποστηρικτικές μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες για την ΕΥΕΣΕΚΤ (θεματικός στόχος 8-9,
προώθηση της απασχόλησης των ΑΜΕΑ), Σχέδιο Δράσης ΕΥΕ, Σχέδιο Δράσης ΣΕΠΕ.
Δράσεις με δικαιούχο την ΕΥΣΕΚΤ
Αντικείμενο των δράσεων που υποβάλλεται αποτελεί η διεξαγωγή επί μέρους ερευνών –
μελετών –εμπειρογνωμοσυνών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΕΚΤ
και λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις του Ε.Π.ΑΝΑΔ.ΕΔΒΜ
Οι θεματικές κατηγορίες των μελετών αποτελούνται από
1) Θεματικές μελέτες
Αξιολόγησης
Οριζόντιου χαρακτήρα
Προτεραιοτήτων και των Ειδικών Στόχων του Ε.Π

που άπτονται των

Πρώτος κύκλος ( Ενδεικτικά αναφέρονται η Δια βίου Μάθηση, η Απασχόληση, Κοινωνική
Ένταξη κοκ).
Να σημειωθεί ότι ανάλογα με τις ανάγκες θα επαναληφθεί η αίτηση χρηματοδότησης
καθόσον θα υπάρξουν νέες απαιτήσεις μετά το 2019.
2)Εμπειρογνωμοσύνες σχετικές με τους θεματικούς στόχους 8 και 9 του Ε.Π. όπως
α) Εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (μχτ)
στους θεματικούς στόχους 8 και 9 κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης
των ΜΧΤ για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 των ΤΕΠ και
ΠΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου.
β) Εμπειρογνωμοσύνη για την προώθηση στην απασχόληση των ΑΜΕΑ
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Αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης
στην απασχόληση των ΑMEA ή και αύξησης της απασχολησιμότητας τους. Διερεύνηση των
μοντέλων που δύνανται να υιοθετηθούν από τα εγκεκριμένα ΠΕΠ στους θεματικούς στόχους
8 και 9.
3) Τεχνική στήριξη –συμβουλευτική για την μεθοδολογία μέτρησης δεικτών
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του ΕΚΤ. ( μεθοδολογία, δειγματοληψία, προδιαγραφές ,
στατιστική ανάλυση κοκ)
Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως
δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
1.1.
Οι πράξεις πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών των δικαιούχων, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Οι πράξεις καλύπτουν τις ανάγκες αναβάθμισης των συστημάτων και
εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής
(μελέτες/ εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι) που ενδέχεται να προκύψουν για την
υποστήριξη της υλοποίησης ,της διαχείρισης και της παρακολούθησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π.
1.2.
Oι προτεινόμενες πράξεις θα συνεισφέρουν στην τεχνική υποστήριξη των
δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της
περιόδου 2014-20 και για τις οποίες αρμοδιότητα διαχείρισης (ως Διαχειριστική Αρχή ή
Ενδιάμεσος Φορέας) έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Το περιεχόμενο
των πράξεων πρέπει να συνάδει με τα Έγγραφα Εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων όπως κάθε φορά ισχύουν.
Επιλέξιμες Δαπάνες
1.3. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση Α: «Ενέργειες για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος».
α) Η υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των φορέων (ενδεικτικά:
συντήρηση εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών κλπ). Επίσης, η αναβάθμιση/βελτίωση των
εργαλείων διαχείρισης μέσω υπηρεσιών και προμηθειών (ενδεικτικά: αναβάθμιση δικτύου,
συνδρομές σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, προμήθεια ή παραγωγή εντύπων κλπ).
(β) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών των δικαιούχων μέσω διοργάνωσης ή
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, τεχνικές συναντήσεις, συνέδρια,
forum και γενικά εκδηλώσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Καλύπτονται ενδεικτικά, δαπάνες
μίσθωσης χώρου και παγίων, μετακινήσεων, εκτυπώσεων, παροχής γευμάτων και
τροφοδοσίας, προμήθειας απαραίτητου υλικού και παροχής υπηρεσιών.
(γ) Οι μετακινήσεις του προσωπικού για τις υπηρεσιακές ανάγκες. Περιλαμβάνονται δαπάνες
μετακίνησης στο εσωτερικό, με όλα τα μέσα (αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ, Ι.Χ., ταξί κλπ),
διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού των δικαιούχων. Οι μετακινήσεις
θα πραγματοποιούνται, για, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, συνόδους, επιτροπές
παρακολούθησης, ημερίδες, συνεδριάσεις, σεμινάρια, forum, συμμετοχή σε τεχνικές
συναντήσεις, κλπ.
Δράση Β: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι».
Περιλαμβάνονται ενέργειες όπως η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικούς
συνεργάτες και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων. Η παροχή υποστήριξης αφορά σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες δε μπορούν να παρασχεθούν από το υφιστάμενο
προσωπικό του φορέα και σχετίζονται με την εφαρμογή των πράξεων της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι για παράδειγμα
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εξειδικευμένες μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, υπηρεσίες νομικής και οικονομικής
υποστήριξης, υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, κλπ. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να
είναι φυσικά πρόσωπα (μελετητές, τεχνικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, νομικοί, κ.λπ.)
είτε νομικά πρόσωπα, με εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Δράση Γ: «Δράσεις Συστημικού Χαρακτήρα»
Γ1. Αφορά ενέργειες συστημικού χαρακτήρα, όπως προτυποποίηση διαδικασιών,
απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών κ.λπ. Στο πλαίσιο της διαχειριστικής και διοικητικής
ικανότητας, εναλλακτικά, οι φορείς δύνανται να αποκτήσουν ένα από τα ακόλουθα
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό:
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων
δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό,
σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής, ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του
ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και
υπηρεσιών», ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα», Πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο
πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων ή νεότερη
έκδοση,
πιστοποίηση
εντύπων,
ετήσια
πιστοποίηση,
προσαρμογή
των
συστημάτων/υποσυστημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στο νέο
κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.
Γ2.
Προσαρμογή των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
συνδεόμενων συστημάτων/υποσυστημάτων στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα

Δείκτες εκροής
ΑΠ: 10

ID

Λιγότερο

Δείκτης

Υπηρεσίες Συμβούλων
T4847 Τεχνικής Υποστήριξης
Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
T4848 αξιολογήσεις

ΑΠ: 11
Περισσότερο

ΑΠ: 12
Δείκτης

Περισσότερο

Μονάδα
Περιφέρειες
Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
μέτρησης Περιφέρειες σε Μετάβαση περιφέρειες σε Μετάβαση περιφέρειες

Πηγή
στοιχείων

Δείκτης

Συχνότ πλαισίου
RIS3
ητα επίδοσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αριθμός

400,00

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

150,00

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εκδηλώσεις (συνέδρια
/ημερίδες και άλλων
ενεργειών ενημέρωσης
T4846 και ευαισθητοποίησης) Αριθμός

60,00

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
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ΑΠ: 10
Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρειες σε
Μετάβαση

ΑΠ: 11

Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΠ: 12
Περισσότερο
Αναπτυγμένες
περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες σε
Μετάβαση ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συνολικό Κόστος (α)

18.548.517,00

4.565.859,00

2.952.461,00

26.066.837,00 1.869.702,00 1.869.702,00

547.796,00

547.796,00

28.484.335,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

18.548.517,00

4.565.859,00

2.952.461,00

26.066.837,00 1.869.702,00 1.869.702,00

547.796,00

547.796,00

28.484.335,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 14.838.813,60

3.652.687,20

2.361.968,80

20.853.469,60

934.851,00

934.851,00

273.898,00

273.898,00

22.062.218,60

3.709.703,40

913.171,80

590.492,20

5.213.367,40

934.851,00

934.851,00

273.898,00

273.898,00

6.422.116,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποία για τα
εμπροστοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα (phasing)
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας για
χρηματοδοτικά μέσα
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

Ιδιωτική Συμματοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι


Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΥΣΕΚΤ, Επιτελικές Δομές, ΓΓΕΤ, ΕΙΕΑΔ, Λοιποί
Δικαιούχοι Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, Δικαιούχοι /ΕΦΔ των Ε.Π. ΑΝΑΔ και ΕΔΒΜ για ενέργειες
κλεισίματος

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

01/07/2015
1 εξάμηνο 2019
ο
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Δράση (10,11,12) ΤΒ.01.03: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής του ΕΠ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας ανά Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία (ειδική αναφορά
Άξονα Προτεραιότητας
παρακάτω):
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αντικείμενο της Δράσης αποτελούν οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις
ανάγκες του ΕΠ με τη χρήση διαφόρων μέσων (δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση
ιστοσελίδας, εκτύπωση φυλλαδίων, δημιουργία αφισών-video-cd-rom, προβολή στο
διαδίκτυο και σε έντυπα, δημοσιεύσεις, οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και
συναντήσεις, χρήση και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύνταξη δελτίων τύπου
κλπ) που εξασφαλίζουν υψηλή αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και διάχυση της
πληροφορίας στο ευρύ και ειδικό κοινό.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν και με πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων που θα
εκπονήσουν το σχέδιο επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΠ.
Για την ολοκλήρωση των δράσεων και τη συλλογή συμπερασμάτων για την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποιούνται στο ανωτέρω πλαίσιο θα απαιτηθεί
επίσης διενέργεια αποτίμησης (αξιολόγησης).
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Δράσεις με δικαιούχο την ΕΥΣΕΚΤ
Αντικείμενο των δράσεων της ΕΥΣΕΚΤ είναι ο συντονισμός της προβολής του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου κατά την περίοδο 2014-2020, μέσω α)σχεδιασμού και υλοποίησης
ενιαίων δράσεων ενημέρωσης του κοινού για το ρόλο και τις παρεμβάσεις του Ταμείου,
β)υποστήριξης των ΕΥΔ και των δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ, μέσω παροχής κατευθύνσεων και
επικοινωνιακών εργαλείων.
Στις ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνονται:


Εκδηλώσεις για την από κοινού προβολή των ΕΠ που υλοποιούν δράσεις ΕΚΤ



Έρευνες αναγνωρισιμότητας του ΕΚΤ και των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ανά ΕΠ



Ενημερωτικές εκδόσεις, έντυπες ή και ηλεκτρονικές, για α)το ρόλο και τις πολιτικές του
ΕΚΤ, β)τις εκάστοτε τρέχουσες δράσεις του ΕΚΤ, γ) απολογιστικά στοιχεία για το ΕΚΤ



Διοργάνωση σεμιναρίων - τεχνικών συναντήσεων για το συντονισμό των υπευθύνων
επικοινωνίας των ΕΥΔ ΤΕΠ –ΕΚΤ και ΕΥΔ ΠΕΠ, καθώς και των δικαιούχων/ΕΦΔ των Ε,Π, ΕΚΤ
ως προς την τήρηση και ορθή εφαρμογή του οδηγού επικοινωνίας 2014-2020



Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας από Ε,Ε, και άλλα κράτη
μέλη για την υποστήριξη των ΕΥΔ στα σχέδια αξιολόγησης, καθώς και στην υποστήριξη της
λειτουργίας των δεικτών



Σχεδιασμός προτύπων ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας



Λειτουργία ή επικαιροποίηση κεντρικής ιστοσελίδας www.esfhellas.gr ή και άλλων
ψηφιακών μέσων επικοινωνίας



Προβολή στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο



Παραγωγή διαφημιστικών μικροαντικειμένων

Δράση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αντικείμενο της δράσης είναι η διοργάνωση ημερίδας Δημοσιότητας/Ενημέρωσης για την
παρουσίαση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που
αναπτύσσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε
συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Ο
Μηχανισμός θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/2016 και την υπ. αριθμ. οικ. 24013/410/26-52016 ΚΥΑ.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν το πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού, τα οφέλη για το
σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικότερα των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού, οι μέχρι τώρα εκροές του μηχανισμού, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής
τους από φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού.
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Δείκτες εκροής
ΑΠ: 10

ID

ΑΠ: 11

ΑΠ: 12

Λιγότερο
Περισσότερο
Περισσότερο
Μονάδα
Περιφέρειες
Περιφέρειες
Αναπτυγμένες
Αναπτυγμένε
Αναπτυγμένες
μέτρησης
σε Μετάβαση
σε Μετάβαση
Περιφέρειες
ς περιφέρειες
περιφέρειες

Δείκτης

Δείκτης
Πηγή
στοιχείων

Δείκτης

Συχν πλαισίου
RIS3
ότητα επίδοσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Υπηρεσίες Συμβούλων
T4847 Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός

400

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
T4848 αξιολογήσεις

150

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

60,00

Διαχειρισ
τική Αρχή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Εκδηλώσεις (συνέδρια
/ημερίδες και άλλων
ενεργειών ενημέρωσης
T4846 και ευαισθητοποίησης) Αριθμός

Εφόσον απαιτηθούν πρόσθετοι δείκτες, αυτοί θα εξειδικευθούν κατά την έκδοση της
πρόσκλησης.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Δυνητικοί δικαιούχοι


Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΥΣΕΚΤ, Επιτελικές Δομές, ΓΓΕΤ, ΕΙΕΑΔ, Λοιποί

Δικαιούχοι Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, Δικαιούχοι /ΕΦΔ των Ε.Π. ΑΝΑΔ και ΕΔΒΜ για ενέργειες
κλεισίματος, Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

01/07/2015
1 τετράμηνο 2016
ο
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(29η ΕπΠα, 26/10/2018)

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
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Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
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Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης
Το περιεχόμενο και οι στόχοι του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση Δια
Βίου Μάθηση» 2014-2020 έχουν οριζόντιο και εθνικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν
προσιδιάζουν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο Επίδοσης

504

