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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού

και

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

ΟΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΤΔΠ

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

ΤΔΥ

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

ΔΔΔ

Δελτίο Δήλωσης Δαπανών

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΔΑ

Διαχειριστική Αρχή

ΔΔ

Δημόσια Δαπάνη

EKT

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΝ

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

SFC

System for Fund Management

ΑΠ

Άξονας Προτεραιότητας

ΛΑΠ

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

ΜΕΤ

Περιφέρειες σε Μετάβαση

ΠΑΠ

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν αποτελεί το πρώτο παραδοτέο με τίτλο «Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης
δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους» ως έχει προδιαγραφεί στην από
02.05.2018, υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της εταιρείας «ΑΚΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την

υποστήριξη της ΕΥΔ στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση και την Αποτίμηση προόδου του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020».
Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) αναφορικά με:
α) Την ενδιάμεση αναθεώρηση του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατά το έτος 2018 έως την έγκρισή της.
β) την αποτίμηση προόδου κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2014–2020 (έγκριση με την αριθμ. C(2014)10128/1712-2014 και αναθεώρηση με την αριθμ. C(2017)8798/18.12.2017 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που
εντάσσονται στη δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα αναφορικά με «την ανάπτυξη και
την αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό κοινωνική
ενσωμάτωση».
Με την έγκριση του 2014 [C(2014)10128/17.12.2014] ο συνολικός προϋπολογισμός του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ανέρχονταν σε 2.667 εκ. ευρώ (ΔΔ) εκ των οποίων τα 1.933 εκ.
ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 171 εκ. ευρώ από την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 563 εκ. ευρώ από Εθνικούς
Πόρους. Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχονταν σε 78,81%.
Σε συνέχεια της αναθεώρησης του 2017 [C(2017)8798/18.12.2017], ο συνολικός
προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ανέρχεται σε 3.135 εκ. ευρώ (ΔΔ) εκ των
οποίων, τα 2.228,1 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα
250,4 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 656,1 εκ.
ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε
79,07%.
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, έτσι όπως αυτές
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κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών
Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020:
(α) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
(β) Περιφέρειες Σε Μετάβαση: Δυτική
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη.

Μακεδονία,

Στερεά

Ελλάδα,

Ιόνια

Νησιά,

(γ) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο.
Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει 12
Άξονες Προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τριών αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας του
Προγράμματος (ΑΠ 10,11,12).
Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής ευθυγραμμίζεται με το ΘΣ 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» του ΕΚΤ και εξειδικεύεται σε 5 Άξονες
Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 2, 3, 4 και 5) και 7 Επενδυτικές Προτεραιότητες.
Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου
μάθησης εξυπηρετεί το ΘΣ 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση» και
εξειδικεύεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 6, 7, 8 και 9) και 4 Επενδυτικές
Προτεραιότητες.
Στον Τομέα της Απασχόλησης κατανέμεται το 58,51% της συνολικής χρηματοδότησης του
προγράμματος, ενώ στον Τομέα της Εκπαίδευσης το 40,02%. Το υπόλοιπο 1,47% της
συνολικής χρηματοδότησης κατανέμεται στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.
Ο ΘΣ 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων» λαμβάνει το 56,68% της συνολικής χρηματοδότησης του
προγράμματος (38,36% από το ΕΚΤ και 18,32% από την ΠΑΝ). Ο ΘΣ 9 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» λαμβάνει το 1,83% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος. Τέλος ο ΘΣ 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην
κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου
μάθηση» λαμβάνει το 40,02% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1 «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» λαμβάνει το 29,07% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
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Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων,
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της
“Εγγύησης για τη νεολαία”» κατανέμεται το 18,32% της συνολικής χρηματοδότησης του
προγράμματος (από την ΠΑΝ).
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης
της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία» λαμβάνει το 8,07% της συνολικής χρηματοδότησης του
προγράμματος, ενώ η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7 «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» το 1,23%.
Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» κατανέμεται το 1,83% της
συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Ως προς τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10, η Επενδυτική
Προτεραιότητα 10.1 «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» λαμβάνει το 20,34% της συνολικής
χρηματοδότησης, η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 «Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα
μειονεκτούντα άτομα» το 7,26%, η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 «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» το
2,43% και η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 «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» το 9,99%.
Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018)
προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο
74,37%,
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το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 59,09%,



το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 53,03%,



το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 45,30%,



το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 28,57%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως:


O προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 2.331.330.000 €,



ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.852.340.000 €,



ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.663.010.000 €,



οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.419.860.000 €,



οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 895.700.000 €.

Το παρόν παραδοτέο ακολουθεί τη προσέγγιση του με αρ. πρωτ. 60062/ ΕΑΣ 2657/
30.05.2017 Εγγράφου Εργασίας 2 της ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο «Κατευθύνσεις και οδηγίες για την
ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.
1.1. Μεθοδολογία Πλαισίου Επιδόσεων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, «το πλαίσιο Επιδόσεων συνίσταται σε ορόσημα
που καθορίζονται για κάθε προτεραιότητα, με εξαίρεση τις προτεραιότητες που αφορούν
αποκλειστικά την τεχνική συνδρομή και τα προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 39 κατά περίπτωση, για το έτος 2018
και τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2023.».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013, τα ορόσημα και οι στόχοι που έχουν επιλεγεί στο Πλαίσιο θα πρέπει να
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια πληρότητας και καταλληλότητας. Αναλυτικά, θα
πρέπει να είναι:
«α) ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι, συναφείς, καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με
την πρόοδο μιας προτεραιότητας,
β) συνεπείς προς τη φύση και τον χαρακτήρα κάθε επιμέρους στόχου της προτεραιότητας,
γ) διαφανείς, με αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους και
πληροφοριών η οποία, όταν είναι δυνατόν, είναι δημόσια διαθέσιμη,

προσδιορισμένη

πηγή

δ) επαληθεύσιμοι, χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης,
ε) συνεπείς προς όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, κατά περίπτωση».
Στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 215/2014, θεσπίζονται κανόνες ως προς τις μεθοδολογίες
για τον προσδιορισμό οροσήμων και ποσοτικών στόχων στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Ειδικότερα,
«Οι δείκτες και τα βασικά στάδια υλοποίησης που επιλέγονται για το πλαίσιο επιδόσεων, τα
ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι τους, καθώς και οι τιμές επίτευξής τους κατανέμονται ανά
Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας». Επιπλέον «η επίτευξη
ορόσημων και ποσοτικών στόχων αξιολογείται χωριστά για κάθε Ταμείο και για κάθε
κατηγορία περιφέρειας εντός της προτεραιότητας, λαμβανομένων υπόψη των δεικτών, των
ορόσημων και των ποσοτικών στόχων τους, καθώς και των τιμών επίτευξής τους ανά Ταμείο
και ανά κατηγορία περιφέρειας. Οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης που
καθορίζονται στο πλαίσιο των επιδόσεων αντιστοιχούν σε άνω του 50% του χρηματοδοτικού
κονδυλίου ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση. Για τον καθορισμό του εν
λόγω ποσού, ένα κονδύλι ανά δείκτη ή βασικό στάδιο υλοποίησης δεν υπολογίζεται παραπάνω
από μία φορά.». Τέλος, «Εάν οι πόροι για την ΠΑΝ έχουν προγραμματιστεί ως μέρος ενός
άξονα προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1304/2013, καθορίζεται χωριστό πλαίσιο επιδόσεων για την ΠΑΝ και η επίτευξη των
ορόσημων που έχουν τεθεί για την ΠΑΝ αποτελεί αντικείμενο χωριστής αξιολόγησης από το
υπόλοιπο μέρος του άξονα προτεραιότητας».
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1.1.1 Διαδικασία ποσοτικοποίησης και επιλογής δεικτών
Η αρχική ποσοτικοποίηση των στόχων και δεικτών του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, που αποτελεί και
δομικό στοιχείο για το Πλαίσιο Επιδόσεων, έγινε μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας
διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ των προγραμματικών αρχών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Συμβούλου Υποστήριξης του Σχεδιασμού του ΕΠ και του Συμβούλου της
exante Αξιολόγησης του ΕΠ.
Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε πέντε (5) στάδια επεξεργασίας, τα οποία περιγράφονται
συνοπτικά στη συνέχεια, με στόχο να εξασφαλιστεί η ορθότητα και η αξιοπιστία της
διαδικασίας και των παραδοχών της επιλογής των δεικτών και της ποσοτικοποίησης των
στόχων.
Αρχικά, κατανεμήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠ ανά Θεματικό Στόχο (ΘΣ) και ανά Άξονα
Προτεραιότητας (ΑΠ), έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαπιστωμένες ανάγκες ανά θεματικό
πεδίο. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιήθηκαν οι βασικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του ΕΠ και
καθορίστηκε η αναλογία πόρων που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΠ.
Στη συνέχεια, έγινε μία αντιστοίχιση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του ΕΠ με αυτές που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 σε ό,τι αφορά τους
τομείς της Απασχόλησης και της Εκπαίδευσης, με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός συνάφειάς
τους. Η ανάλυση αυτή περιέλαβε τις εξής επιμέρους εργασίες:


Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων υλοποίησης των δυο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου
2007-2013.



Αντιστοίχιση των κατηγοριών παρεμβάσεων των δυο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ της νέας προγραμματικής
περιόδου.

Η αναλυτική αυτή επεξεργασία οδήγησε σε ένα σύνολο δεικτών για το νέο ΕΠ, για τους
οποίους υπήρχαν ιστορικά στοιχεία (στοιχεία βάσης και μοναδιαίου κόστους), εμπειρία
υλοποίησης/παρακολούθησης στο πλαίσιο των σχετικών παρεμβάσεων της προηγούμενης
περιόδου, καθώς και πορίσματα αξιολογητικών μελετών έργων / δράσεων και παρεμβάσεων
που είχαν ολοκληρωθεί.
Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, οριστικοποιήθηκε η χρηματοδοτική βαρύτητα των Ειδικών
Στόχων του ΕΠ ανά ΑΠ, με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες του αναπτυξιακού
σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την
εμπειρία του παρελθόντος και την ανάγκη για διαχρονική συνέχεια και συνέπεια στην
εφαρμογή των υλοποιούμενων πολιτικών, όσο και τις νέες ανάγκες και δυνατότητες που
προσδιορίστηκαν από την κοινωνικοοικονομική ανάλυση.
Με βάση τις ανωτέρω κατανομές ανά Ειδικό Στόχο, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια μιας άτυπης
και ενδεικτικής ανάλυσης του Π/Υ κάθε ΑΠ σε χαμηλότερο προγραμματικό επίπεδο
(κατηγορίες δράσεων). Η κατανομή βασίστηκε στην ιεράρχηση των αναγκών και των
δυνατοτήτων στις οποίες απευθύνονται οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΕΠ, σε συνάρτηση
με μια κατά προσέγγιση εκτίμηση μοναδιαίου κόστος (unit costs) των προβλεπόμενων
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παρεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, επετεύχθη η αναγκαία ποσοτική βάση, έτσι ώστε να είναι
δυνατή εν συνεχεία, η αντιστοίχιση των επιμέρους κατηγοριών δράσεων του ΕΠ με
κατάλληλους δείκτες εκροών.
Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας οριστικοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι δείκτες
του ΕΠ. Με βάση την ανάλυση και τα συμπεράσματα που είχαν προκύψει από όλα τα
προηγούμενα στάδια επιλέχθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων του ΕΠ, που
προσφέρονται για ποσοτικοποίηση, και οι κατάλληλοι δείκτες εκροών (με την αξιοποίηση των
κοινών δεικτών εκροών ΕΚΤ) έτσι ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα
κριτήρια καταλληλότητας της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013.
Με βάση το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που
απορρέουν από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, διαμορφώθηκε το κείμενο του Πλαίσιο
Επιδόσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, στο οποίο επελέγησαν δύο (2) κύριοι τύποι δεικτών ανά
τύπο/κατηγορία Περιφέρειας, Δείκτες Εκροών και Οικονομικοί Δείκτες.
Με δεδομένο ότι από την αναθεώρηση του ΕΠ στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής
(technical adjustment) του έτους 2017 δεν μεταβλήθηκε η δομή του Προγράμματος,
διαμορφώθηκε το έγγραφο του Πλαισίου Επιδόσεων στο οποίο περιλήφθηκαν οι ακόλουθες
βασικές επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις:


Επικαιροποιήθηκαν οι τιμές-στόχοι για το 2023 για τους δείκτες εκροών και τους
οικονομικούς δείκτες που συνδέονται με εκείνες τις ΕΠ στις οποίες κατανεμήθηκαν
πρόσθετοι πόροι (ΕΠ 8.i, 8.vii, 10i, 10.ii, 10.iii).



Αυξήθηκαν οι τιμές-στόχοι για το 2023 για τους δείκτες εκροών και τους οικονομικούς
δείκτες που συνδέονται με την ΕΠ 8.ii (ΠΑΝ) λόγω της αύξησης των πόρων της ΠΑΝ
για την Ελλάδα κατά 78.903.761€ (κοινοτική συνδρομή), βάσει των σχετικών
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(7/3/2017 & 5/4/2017 αντίστοιχα) καθώς και της Επιστολής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με Ref.Ares(2017)4923874-09/10/2017.



Διαγράφησαν οι οικονομικοί δείκτες που συνδέονταν με την ΕΠ 8.ii (ΕΚΤ) διότι οι
πόροι που είχαν κατανεμηθεί στην εν λόγω ΕΠ μεταφέρθηκαν στην 8.ii [ΠΑΝ], ως
τμήμα της απαραίτητης συνδρομής του ΕΚΤ στην αύξηση του προϋπολογισμού της
ΠΑΝ.



Επικαιροποιήθηκαν οι κωδικοί και οι περιγραφές τριών δεικτών εκροών.



Προστέθηκε νέος δείκτης T4957 «Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ», ο οποίος εκφράζει την εκροή μιας σημαντικής δράσης του Προγράμματος, ως
προς τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, για την ενίσχυση του επιστημονικού
ανθρώπινου δυναμικού.



Τα ορόσημα για το 2018 των δεικτών F100 και 11512 «Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας» της ΕΠ 10.iv μειώθηκαν λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού της
καθώς και λόγω του γεγονότος ότι η άρση της αντίστοιχης αιρεσιμότητας
συντελέστηκε τον Δεκέμβριο 2016.
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Ο προσδιορισμός των οροσήμων για το 2018 και των τιμών-στόχου για το 2023 έγινε με βάση
την κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο με
εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.
Αναλυτικά, οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ είναι οι
ακόλουθοι:
Δείκτες Πλαισίου Επιδόσεων

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

T4844

Συμμετέχοντες έως 24 ετών

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

T4845

Συμμετέχοντες 25-29 ετών

4. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

5. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)

ΛΑΠ
1. Συστημικές Παρεμβάσεις
των Θεσμών της Αγοράς
Εργασίας και της Πρόνοιας

ΜΕΤ

ΠΑΠ

ΛΑΠ
2. Βελτίωση Προοπτικών
Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού

ΜΕΤ

ΠΑΠ

3. Διευκόλυνση της
Πρόσβασης στην
Απασχόληση των Νέων έως
29 Ετών

ΛΑΠ

ΜΕΤ
6. Βελτίωση της Ποιότητας
και της
Αποτελεσματικότητας του
Εκπαιδευτικού Συστήματος

ΠΑΠ

ΛΑΠ

ΜΕΤ
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΑΠ

ΛΑΠ

ΜΕΤ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

ΜΕΤ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

ΜΕΤ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)

ΜΕΤ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

ΜΕΤ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

ΠΑΠ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

ΠΑΠ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)

ΠΑΠ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

ΠΑΠ

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

ΛΑΠ
7. Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και Βελτίωση της
Συνάφειας της Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης με την Αγορά
Εργασίας

ΜΕΤ

ΠΑΠ

8. Βελτίωση της Ποιότητας
και της
Αποτελεσματικότητας του
Εκπαιδευτικού Συστήματος
και της Δια Βίου Μάθησης Σύνδεση με την Αγορά
Εργασίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

9. Βελτίωση της Ποιότητας
και της
Αποτελεσματικότητας του
Εκπαιδευτικού Συστήματος
και της Δια Βίου Μάθησης Σύνδεση με την Αγορά
Εργασίας στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΑΠ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΠΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας

ΔΕΙΚΤΗΣ

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών
Ειδικότερα για τον F100 και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ενιαίο Σύστημα
Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,
σημειώνονται τα ακόλουθα.
Το ορόσημο για το 2018 αναφέρεται σε ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική
συμμετοχή και κοινοτική συνδρομή = Δημόσια Δαπάνη) ανά Άξονα προτεραιότητας/ ταμείο/
κατηγορία περιφέρειας που σχετίζονται με τα αιτήματα πληρωμών της περιόδου 01/01/201431/12/2018. Το ελάχιστο ποσό πιστοποιημένων δαπανών που αποτελεί τον στόχο για το 2018
στο σύνολο του ΕΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών
που αντιστοιχεί στο Ν+3 των ετών 2014+2015, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι Άξονες της
Τεχνικής Βοηθείας.
Η τιμή-στόχος για το 2023 αναφέρεται σε ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική
συμμετοχή και κοινοτική συνδρομή = Δημόσια Δαπάνη) ανά Άξονα προτεραιότητας/ ταμείο/
κατηγορία περιφέρειας που σχετίζονται με τα αιτήματα πληρωμών της περιόδου 2014-20. Το
ποσό των πιστοποιημένων δαπανών 2023 του ΕΠ σχετίζεται με το ποσό των δεσμεύσεων ανά
άξονα προτεραιότητας/ταμείο/περιφέρεια που καταγράφεται στον χρηματοδοτικό Πίνακα 18α
και έχει καταχωρηθεί στην SFC.

1.1.2 Όροι και προϋποθέσεις αλλαγής των οροσήμων και των στόχων
Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 έγγραφο της ΕΥΣΣΑ με τίτλο
Οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 2ο μέρος:
«το κράτος μέλος μπορεί να αναθεωρήσει τα ορόσημα και τους στόχους σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις και στις περιπτώσεις που απαιτούνται τροποποιήσεις που
προκύπτουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στις κατανομές των πόρων σε ένα Άξονα
Προτεραιότητας/Προτεραιότητα, λόγω της επανεξέτασης της επίδοσης ενός Προγράμματος.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13, δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις, αποτελούν μια σημαντική μεταβολή των οικονομικών, περιβαλλοντικών
συνθηκών ή των συνθηκών στην αγορά εργασίας σε ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια. Αυτό
σημαίνει ότι όταν μια σημαντική μεταβολή κάνει αδύνατη την επίτευξη ενός οροσήμου ή ενός
στόχου το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει την αναθεώρησή του, βάσει του άρθρου 30 του
Καν. 1303/2013 που αφορά την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014 όταν διαπιστωθεί ότι η
τεκμηρίωση της παρεχομένης πληροφόρησης βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις οι οποίες
οδηγούν σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των οροσήμων ή των στόχων, αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 5 του
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Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13, επιτρέποντας έτσι στο κράτος μέλος να προτείνει την
επανεξέταση των οροσήμων και των στόχων βάσει του άρθρου 30 του Καν. 1303/2013.
Από την άλλη πλευρά, όταν η αναθεώρηση έχει στόχο να «ευθυγραμμίσει» τα ορόσημα και
τους στόχους με την πραγματική υλοποίηση, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί
δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση.».
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1.2. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων
ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της
Πρόνοιας
Ο ΑΠ1 στοχεύει στην υποστήριξη της θεσμικής ικανότητας αφενός των δημόσιων φορέων/
οργανισμών της χώρας που συνδέονται με την αγορά εργασίας και την πρόνοια και αφετέρου
των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα, προβλέπονται
παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και
λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, των φορέων και των μηχανισμών, μέσω των οποίων
σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές για την προώθηση στην απασχόληση, την
αντιμετώπιση της ανεργίας, την κατάρτιση, την καταπολέμηση της αδήλωτης και
ανασφάλιστης εργασίας και την κοινωνική ένταξη και πρόνοια.
Παράλληλα, με την αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των
κοινωνικών εταίρων, ιδίως αναφορικά με δράσεις τομεακής και κλαδικής στόχευσης για την
ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη ωφελουμένων μέσω της διάγνωσης αναγκών της
αγοράς εργασίας, της πιστοποίησης προσόντων και ενεργειών κατάρτισης, δικτύωσης, καθώς
και παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους για την
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη
ικανοτήτων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 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.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 1 είναι οι κάτωθι:


Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας.



Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και των
τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας.

Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο
1,15% και ο συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός του είναι 35.990.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 33.750.000 € και
αντιστοιχεί στο 93,78% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 32.120.000 € και αντιστοιχεί στο
89,25% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 21.530.000 € και
αντιστοιχεί στο 59,83% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 15.950.000 € και
αντιστοιχούν στο 44,32% του προϋπολογισμού του Άξονα.
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Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.280.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 3,57%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς
Εργασίας και της Πρόνοιας

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΛΑΠ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

8

17

8

100,00%

47,06%

ΜΕΤ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

8

17

8

100,00%

47,06%

ΠΑΠ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

8

17

8

100,00%

47,06%

ΛΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

4.000.000,00

28.296.334,00

1.039.409,80

25,99%

3,67%

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

500.000,00

4.656.614,00

25,23%

2,71%

ΠΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

450.000,00

3.034.654,00

26,30%

3,90%

ΔΕΙΚΤΗΣ

126.131,20

118.340,40

* Για το δείκτη εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης) με ημερομηνία αναφοράς 19/03/2018 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών CO20: Αριθμός έργων που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς από
κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις
Το ορόσημο για το 2018 και η τιμή-στόχος για το 2023 αναφέρονται στο σύνολο των 13
Περιφερειών. Με βάση ότι:
1. O δείκτης υπολογίζει πράξεις/έργα τα οποία υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο (σε όλες
τις περιφέρειες της χώρας) που δεν μπορούν να διαιρεθούν ανά τύπο Περιφέρειας.
2. H πράξη δεν μπορεί να επιμεριστεί στους τύπους περιφερειών σε όλη την επικράτεια
εκφραζόμενη σε ακέραιο αριθμό δεδομένου ότι στη βάση SFC δεν καταχωρούνται
τιμές πεδίων με δεκαδικά ψηφία.
3. Tα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 (α) του Καν. ΕΚΤ 1304/2013 για την επιλεξιμότητα των
δαπανών.
4. Eπαναλαμβάνεται το ίδιο ορόσημο και η ίδια τιμή-στόχος σε κάθε κατηγορία
περιφερειών.
Ο δείκτης δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές και δεν είναι ευαίσθητος σε μεγάλη απόκλιση
τιμών καθώς έχει ήδη προηγηθεί αποτύπωση αναγκών από τους εν δυνάμει συμμετέχοντες
φορείς.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 60,5% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ1.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 4.950.000€ σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 35.987.599€ σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ1.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ1 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη CO20, η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι έχουν
ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, τόσο ως προς τα ορόσημα 2018, όσο και ως προς τους
στόχους 2023.

ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο ΑΠ2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη του
ανθρώπινου δυναμικού, συνδυάζοντας επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες των
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Θεματικών Στόχων 8 και 9, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του
αντίκτυπου των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων του περιλαμβάνει.
Ειδικότερα, ο ΑΠ2 εξυπηρετεί τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται με την
απασχόληση, την αγορά εργασίας, καθώς και την εν γένει ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού και στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη
βελτίωση των δεξιοτήτων, την ενίσχυση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για τις ομάδες εκείνες του
πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι,
γυναίκες άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι ηλικίας 30 έως 44 ετών). Επίσης, στο
πλαίσιο του Άξονα θα υλοποιηθούν δράσεις για την επίτευξη των στόχων για την κοινωνική
ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της υποστήριξης της πιλοτικής και στη
συνέχεια καθολικής εφαρμογής του προγράμματος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
αλλά και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της
ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του
πληθυσμού.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 2 είναι οι κάτωθι:


Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών.



Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες
γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας.



Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας δικαιούχων της
πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.



Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας
κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 35,22% και ο
συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός του είναι 1.103.880.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 815.490.000 € και
αντιστοιχεί στο 73,87% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 713.630.000 € και αντιστοιχεί
στο 64,65% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 701.890.000 € και
αντιστοιχεί στο 63,52% του προϋπολογισμού του Άξονα.
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Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 540.920.000 € και
αντιστοιχούν στο 49,00% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 372.820.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 33,77%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.

21
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

41.000

159.155

62.002

151,22%

38,96%

50.750

16.862

112,41%

33,23%

49.814

39.597

152,30%

79,49%

130.000.000,00

675.778.233,00

206.146.492,58

158,57%

30,51%

55.000.000,00

216.420.740,00

58.783.238,93

106,88%

27,16%

60.000.000,00

211.681.893,00

112.563.783,03

187,61%

53,18%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΛΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

15.000

ΠΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

26.000

ΛΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

ΠΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

ΔΕΙΚΤΗΣ

* Για το δείκτη εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 19/03/2018 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.

22
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

Δείκτης Εκροών CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
Το ορόσημο για το 2018 (82.000 άτομα) λαμβάνει υπόψη τον προβλεπόμενο αριθμό
ωφελουμένων από την υλοποίηση των σχετικών εμπροσθοβαρών δράσεων.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (259.719 άτομα) προκύπτει βάσει του προϋπολογισμού και του
μέσου μοναδιαίου κόστους των δράσεων που απευθύνονται σε ανέργους.
Τα μέσα μοναδιαία κόστη προέκυψαν από την αξιοποίηση των διαθέσιμων προγενέστερων
στοιχείων αντίστοιχων παρεμβάσεων (δημιουργία θέσης απασχόλησης, κατάρτιση) κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, το υφιστάμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, στοιχεία
από αξιολογήσεις, καθώς και από την εν γένει εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά το σχεδιασμό,
την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση παρόμοιων δράσεων.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 87,7% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ2.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. αύξηση της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση συνέπεια
στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 245.000.000 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 1.103.880.926 € σε
όρους δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ2.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ2 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη CO01, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, δεδομένου ότι έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018 ενώ
και τα ποσοστά επίτευξης ως προς τους στόχους 2023 είναι ικανοποιητικά (περίπου
στο 45% στο σύνολο των περιφερειών).



Για τον οικονομικό δείκτη F100, ενώ έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018, σε όλες
τις κατηγορίες περιφερειών, καταγράφεται μικρή υστέρηση, ως προς τους στόχους
2023, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση.

ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29
ετών
Ο ΑΠ3 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και
ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη
ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες
της κάθε επιμέρους υποομάδας στόχου των νέων, με την αξιοποίηση των πόρων της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth
Guarantee Implementation Plan) και της αντίστοιχης υποστήριξης από το ΕΚΤ.
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Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 3 είναι οι κάτωθι:


Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση
των δεξιοτήτων των νέων NEETS 15 έως 24 ετών.



Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση
των δεξιοτήτων των νέων NEETS 25 έως 29 ετών.

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 18,23% και ο
συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός του είναι 574.250.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 397.020.000 € και
αντιστοιχεί στο 69,14% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 272.360.000 € και αντιστοιχεί
στο 47,43% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 258.530.000 € και
αντιστοιχεί στο 45,02 % του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 242.840.000 € και
αντιστοιχούν στο 42,29% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 142.990.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 24,90%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των
Νέων έως 29 ετών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

T4844

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

T4845

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

F100

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

Συμμετέχοντες έως 24 ετών

71.956

105.146

21.690

30,14%

20,63%

Συμμετέχοντες 25-29 ετών

38.822

64.980

28.873

74,37%

44,43%

392.719.096,00

574.248.775,00

143.090.681,56

36,44%

24,92%

ΔΕΙΚΤΗΣ

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

* Για τους δείκτες εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτες Εκροών T4844: Συμμετέχοντες έως 24 ετών και T4845: Συμμετέχοντες 25-29 ετών
Τα ορόσημα για το 2018 λαμβάνουν υπόψη τον αρχικό σχεδιασμό για την εμπροσθοβαρή
κατανομή των πόρων της ΠΑΝ (392.719.096€ σε όρους ΔΔ). Οι τιμές-στόχοι για το 2023
αναθεωρήθηκαν διότι βάσει των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (7/3/2017 και 5/4/2017 αντίστοιχα) καθώς και της Επιστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref.Ares(2017)4923874-09/10/2017, οι πόροι της ΠΑΝ/YEI
αυξήθηκαν κατά 1,2 δις ευρώ (κοινοτική συνδρομή) με παράλληλη παράταση της περιόδου
εφαρμογής της. Οι πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα ανέρχονται σε 78.903.761,00 € (κοινοτική
συνδρομή), ποσό το οποίο συμπληρώνεται από αντίστοιχους πόρους του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Οι ανωτέρω δείκτες εκροών καλύπτουν αθροιστικά το 100% του προϋπολογισμού (σε όρους
ΔΔ) του ΑΠ3.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης,
ώστε να ανταποκρίνονται ορθότερα αφενός στις δυνατότητες των οικονομικών μονάδων για
παροχή θέσεων μαθητείας, κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας κ.λπ., αφετέρου ώστε να
ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και ο «ανταγωνισμός» των
ισχύοντων μορφών απασχόλησης έναντι των θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης κ.λπ.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 392.719.096 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ3 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη T4844, καταγράφεται υστέρηση, τόσο ως προς το ορόσημο 2018 όσο
και το στόχο 2023.



Για το δείκτη T4845, η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική, τόσο ως προς το
ορόσημο 2018 όσο και ως προς το στόχο 2023.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, καταγράφεται υστέρηση, τόσο ως προς το ορόσημο
2018 όσο και το στόχο 2023.

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο ΑΠ4 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης
(ύψους 50%) που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαφοροποιείται
από τις άλλες Περιφέρειες σε Μετάβαση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ4 περιλαμβάνει το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των ΑΠ1 και ΑΠ2, οι οποίες
έχουν επιλεγεί από τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 για την κάλυψη των διαπιστωμένων
αναγκών του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού.
Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 3,05% και ο
συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός του είναι 95.450.000 €.
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Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 50.240.000 € και
αντιστοιχεί στο 52,64% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 43.720.000 € και αντιστοιχεί στο
45,81 % του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 39.050.000 € και
αντιστοιχεί στο 40,91% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 31.440.000 € και
αντιστοιχούν στο 32,94% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 20.800.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 21,79%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

ΔΕΙΚΤΗΣ

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

6.005

200,17%

27,38%

20.802.553,09

154,09%

21,79%

3.000

13.500.000,00

21.931

95.450.216,00

* Για το δείκτη εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 19/03/2018 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
Το ορόσημο για το 2018 (3.000 άτομα) λαμβάνει υπόψη τον προβλεπόμενο αριθμό
ωφελουμένων από την υλοποίηση των σχετικών εμπροσθοβαρών δράσεων.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (21.931 άτομα) προκύπτει βάσει του προϋπολογισμού και του
μέσου μοναδιαίου κόστους των δράσεων που απευθύνονται σε ανέργους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν για το δείκτη όσα αναφέρονται στον ΑΠ2.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 87,4% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ4.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. αύξηση της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση συνέπεια
στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 13.500.000 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 95.450.216 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ4.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ4 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη CO01, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, καταγράφεται μικρή
υστέρηση, ως προς το στόχο 2023.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018,
καταγράφεται μικρή υστέρηση, ως προς το στόχο 2023.

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο ΑΠ5 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης
(50%) που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο διαφοροποιείται από τις
άλλες Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ5 περιλαμβάνει το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των ΑΠ1 και ΑΠ2, οι οποίες
έχουν επιλεγεί από τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 για την κάλυψη των διαπιστωμένων
αναγκών του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού.
Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 0,78% και ο
συνολικός δεσμευμένος προϋπολογισμός του είναι 24.510.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:
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Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 23.360.000 € και
αντιστοιχεί στο 95,33% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 17.550.000 € και αντιστοιχεί στο
71,62% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 15.460.000 € και
αντιστοιχεί στο 63,09% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 13.070.000 € και
αντιστοιχούν στο 53,33% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 7.830.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 31,95%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

ΔΕΙΚΤΗΣ

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

2.402

120,10%

42,41%

2.000

4.200.000,00

5.664

24.506.622,00

7.828.699,81

186,40%

31,95%

* Για το δείκτη εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 19/03/2018 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων
Το ορόσημο για το 2018 (2.000 άτομα) λαμβάνει υπόψη τον προβλεπόμενο αριθμό
ωφελουμένων από την υλοποίηση των σχετικών εμπροσθοβαρών δράσεων.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (5.664 άτομα) προκύπτει βάσει του προϋπολογισμού και του
μέσου μοναδιαίου κόστους των δράσεων που απευθύνονται σε ανέργους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν για το δείκτη όσα αναφέρονται στον ΑΠ2.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 87,6% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ5.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. αύξηση της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση συνέπεια
στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 4.200.000 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 24.506.622 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ5.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ5 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη CO01, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική, δεδομένου ότι
έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018 ενώ και το ποσοστό επίτευξης ως προς το
στόχο 2023 είναι ικανοποιητικά.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018,
καταγράφεται μικρή υστέρηση, ως προς το στόχο 2023.

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

του

Ο ΑΠ6 θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσω της υποστήριξης των φοιτητών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού. Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση
της προσχολικής εκπαίδευσης και η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελούν τις βασικές
δράσεις για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η
υποστήριξη των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα
χρηματοδοτικά εργαλεία και με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, η
ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης
ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της
ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Ειδικότερα, ο ΑΠ6 εξυπηρετεί τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται με τη
συνέχιση και υποστήριξη των συστημικών μεταρρυθμίσεων και την αναβάθμιση όλων των
παραγόντων της εκπαίδευσης, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τη διασφάλιση της
ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, την καταπολέμηση
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και
της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 6 είναι οι κάτωθι:


Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ.



Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου –
Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης.



Αναβάθμιση και
εκπαιδευτικών.



Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.



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.



Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

εκσυγχρονισμός

των

γνώσεων

και

των

δεξιοτήτων

των

Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα που αφορά στην
εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση ανέρχεται στο 25,11% και ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός τους είναι 787.020.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 560.970.000 € και
αντιστοιχεί στο 71,28% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 447.910.000 € και αντιστοιχεί
στο 55,91 % του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 397.830.000 € και
αντιστοιχεί στο 50,55% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 387.960.000 € και
αντιστοιχούν στο 49,30% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 289.190.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 36,75%.
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Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και
καινοτομίας

1

2

3

4

5

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

1.904

268,17%

85,84%

938

329,12%

148,89%

1.563

260,50%

260,50%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

1.510

110,95%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΛΑΠ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

710

2.218

ΜΕΤ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

285

630

ΠΑΠ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

600

600

ΛΑΠ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

35.585

50.836

ΜΕΤ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

9.615

13.735

ΠΑΠ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

9.367

13.381

ΛΑΠ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

1.361

4.990

30,26%

35
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΜΕΤ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

496

1.818

301

60,69%

16,56%

ΠΑΠ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

822

3.016

417

50,73%

13,83%

ΛΑΠ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.559

4.461

596

38,23%

13,36%

ΜΕΤ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

421

1.625

327

77,67%

20,12%

ΠΑΠ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

411

2.697

243

59,12%

9,01%

ΛΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

91.900.230,00

485.933.570,00

157.245.264,34

171,10%

32,36%

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

24.886.381,00

144.471.410,00

70.557.332,20

283,52%

48,84%

ΠΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

24.245.429,00

156.615.699,00

61.283.627,35

252,76%

39,13%

* Για το δείκτη εκροών 11510, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, για το δείκτη Τ4957, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, για τους λοιπούς δείκτες εκροών, στοιχεία ΟΠΣ
(βάσει δελτίων επίτευξης) με ημερομηνία αναφοράς 19/03/2018 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών 11510: Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Το ορόσημο για το 2018 στοχεύει στη λειτουργία 1.595 σχολικών μονάδων, οι οποίες θα
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
Η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 3.448 σχολικές μονάδες και προκύπτει από
υπολογισμό με βάση το σταθμισμένο Μέσο Μοναδιαίο Κόστος αντίστοιχων δράσεων ανά
Σχολείο της προγραμματικής περιόδου 2007-13, μειωμένο κατά 40%, λόγω των θεσμικών
ρυθμίσεων και συνεπακόλουθα της αυξημένης αναπροσαρμογής των δράσεων.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 26,7% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ6.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι συνεπεία των θεσμικών τροποποιήσεων χρειάζεται να αλλάξει το μοναδιαίο
κόστος και οι τιμές στόχου των παρεμβάσεων.
Δείκτης Εκροών 11511: Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία - συμμετοχές

νέων

Το ορόσημο για το 2018 (54.567 εκπαιδευτικοί) προσδιορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών
που θα έχουν εκπαιδευτεί στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο δείκτης αναφέρεται σε δράσεις επιμόρφωσης που
υποστηρίζουν την αναπροσαρμογή του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (77.952 εκπαιδευτικοί) προκύπτει από υπολογισμό με βάση το
σταθμισμένο Μέσο Μοναδιαίο Κόστος αντίστοιχων δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που
υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-13.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 5,6% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ6.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει διευρυνθεί το περιεχόμενο του δείκτη, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος
επιμόρφωσης, β) θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. μεταβολή της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση
συνέπεια στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Δείκτης Εκροών T4957: Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ
Το ορόσημο για το 2018 (2.679 υποτροφίες) και η τιμή-στόχος για το 2023 (9.824
υποτροφίες) υπολογίζονται στη βάση της νέας πολιτικής υποτροφιών, που θα συμπεριλάβει
τους φοιτητές που προέρχονται από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και τους φοιτητές με
αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και
προβλέπει ότι θα αυξηθούν τα διατιθέμενα ποσά ανά ωφελούμενο. Επίσης, έχουν ληφθεί
υπόψη τιμαριθμικές αναπροσαρμογές για το προσεχές διάστημα.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 5,7% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ6.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
Δείκτης Εκροών Τ4958: Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Το ορόσημο για το 2018 (2.391 ερευνητές) και η τιμή-στόχος για το 2023 (8.783 ερευνητές)
προσδιορίζουν τον αριθμό ερευνητών στις ακόλουθες ομάδες-στόχους: υποψήφιοι
διδάκτορες, νέοι ερευνητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και νέοι επιστήμονες κάτοχοι
διδακτορικού (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 15,0% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ6.
Οι ανωτέρω δείκτες εκροών καλύπτουν αθροιστικά το 53,0% του προϋπολογισμού (σε όρους
ΔΔ) του ΑΠ6.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 141.032.040 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 787.020.679 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ6.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ6 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη 11510, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, δεδομένου ότι έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018 ενώ
και τα ποσοστά επίτευξης ως προς τους στόχους 2023 έχουν ήδη επιτευχθεί στις
Περισσότερο Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος
αντικατέστησε τον Τ4952 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (στον ορισμό
του “Νέου Σχολείου”).



Για το δείκτη 11511, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Πρόκειται για νέο δείκτη
(εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ), ο οποίος είναι ευρύτερος του
προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της μετρούμενης
εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά περιλαμβάνει και άλλες
σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες.



Για το δείκτη Τ4957, η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική στις Λιγότερες
Ανεπτυγμένες περιφέρειες όπου έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ και η
επίτευξη ως προς το στόχο 2023 ανέρχεται σε περίπου 30%. Αντιθέτως υστέρηση
καταγράφεται στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση
τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο και ως προς τους στόχους 2023. Σημειώνεται ότι
η μη αποτύπωση της προόδου του δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε καθυστέρηση στη
συμπλήρωση των δελτίων.



Για το δείκτη Τ4958, ως προς τα ορόσημα 2018, η πορεία υλοποίησης είναι
ικανοποιητική στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση ενώ
μικρή υστέρηση καταγράφεται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ως προς τους
στόχους 2023 η πρόοδος του δείκτη είναι ικανοποιητική στις περιφέρειες σε
Μετάβαση ενώ υστέρηση καταγράφεται στις Λιγότερο και Περισσότερο Ανεπτυγμένες
περιφέρειες.
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Για τον οικονομικό δείκτη F100, ενώ έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018, σε όλες
τις κατηγορίες περιφερειών, καταγράφεται μικρή υστέρηση, ως προς τους στόχους
2023.

ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Ο ΑΠ7 εστιάζεται στην ανάπτυξη του συστήματος της διά βίου μάθησης με στόχο τόσο την
ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και
την παροχή δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης όσο και τη διευκόλυνση της κινητικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εφαρμογή πλαισίων και συστημάτων αναγνώρισης
προσόντων και διά βίου συμβουλευτικής. Επιπλέον, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η
σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας καθώς και δράσεων διασύνδεσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, εξυπηρετεί τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται με την
αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, με την αναβάθμιση του
συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν και με την ενδυνάμωση
των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό
κόσμο.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 7 είναι οι κάτωθι:


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.



Αύξηση των μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας.



Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο.

Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα που αφορά στην
εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση ανέρχεται στο 11,36% και ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός τους είναι 356.140.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 332.860.000 € και
αντιστοιχεί στο 93,46% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 237.940.000 € και αντιστοιχεί
στο 66,81% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 166.830.000 € και
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αντιστοιχεί στο 46,84% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 132.640.000 € και
αντιστοιχούν στο 37,24% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 25.720.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 7,22%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της
συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΛΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

7.194

69.913

1.754

24,38%

2,51%

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

1.944

18.889

778

40,02%

4,12%

ΠΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

1.893

18.403

755

39,88%

4,10%

ΛΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

32.600.000,00

232.172.291,00

15.258.344,28

46,80%

6,57%

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

8.800.000,00

63.304.854,00

4.520.459,58

51,37%

7,14%

ΠΑΠ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

8.600.000,00

60.667.412,00

5.670.677,08

65,94%

9,35%

ΔΕΙΚΤΗΣ

* Για το δείκτη εκροών, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017 και για τον οικονομικό δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης εκροών 11512: Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
Το ορόσημο για το 2018 (11.031 ωφελούμενοι) έχει προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες
υλοποίησης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα μαθητείας μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η
αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του
δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του
2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/ 08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (107.205 ωφελούμενοι) διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τον
προϋπολογισμό της δράσης στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 74,9% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ7.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει αλλάξει το περιεχόμενο του δείκτη, εφόσον στο νέο θεσμικό πλαίσιο
δεν προβλέπεται η λειτουργία των ΣΕΚ, β) έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην υλοποίηση των
δράσεων που υποστηρίζουν το δείκτη λόγω της ως άνω καθυστέρησης.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 έχει προσαρμοστεί στις πραγματικές
συνθήκες υλοποίησης του Προγράμματος και αντιστοιχεί σε 50.000.000 € σε όρους δημόσιας
δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 356.144.557 € σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ7.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ7 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη 11512, καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών,
τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο και ως προς τους στόχους 2023. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος
αντικατέστησε τον Τ4962 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (κατάργηση
των δομών ΣΕΚ).



Για τον οικονομικό δείκτη F100, καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών, τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο ως προς τους στόχους 2023.

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο ΑΠ8 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης
(50%) που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαφοροποιείται από τις
άλλες Περιφέρειες σε Μετάβαση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
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Ο ΑΠ8 περιλαμβάνει το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των ΑΠ6 και ΑΠ7, οι οποίες
έχουν επιλεγεί από το Θεματικό Στόχο 10 για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του
τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.
Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα που αφορά στην
εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση ανέρχεται στο 2,74% και ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός τους είναι 85.940.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 61.800.000 € και
αντιστοιχεί στο 71,91% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 43.850.000 € και αντιστοιχεί στο
51,02% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 36.500.000 € και
αντιστοιχεί στο 42,46% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 33.910.000 € και
αντιστοιχούν στο 39,46% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 22.310.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 25,96%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

11510

ΔΕΙΚΤΗΣ

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

93

242

265

284,95%

109,50%

3.824

5.463

0

0,00%

0,00%

ΜΕΤ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

ΜΕΤ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

267

979

150

56,18%

15,32%

ΜΕΤ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

168

664

0

0,00%

0,00%

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

758

7.367

190

25,07%

2,58%

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

17.288.338,00

85.944.400,00

22.290.450,43

128,93%

25,94%

* Για τους δείκτες εκροών 11512 και Τ4957, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, για το δείκτη εκροών 11510, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017 και για τον οικονομικό
δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών 11510: Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Το ορόσημο για το 2018 στοχεύει στη λειτουργία 93 σχολικών μονάδων, οι οποίες θα έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
Η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 242 σχολικές μονάδες.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 17,1% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ8.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι συνεπεία των θεσμικών τροποποιήσεων χρειάζεται να αλλάξει το μοναδιαίο
κόστος και οι τιμές στόχου των παρεμβάσεων.
Δείκτης Εκροών 11511: Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία - συμμετοχές

νέων

Το ορόσημο για το 2018 (3.824 εκπαιδευτικοί) προσδιορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών
που θα έχουν εκπαιδευτεί στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 5.463 εκπαιδευτικούς. Ο ανωτέρω δείκτης εκροών
καλύπτει το 3,6% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ8.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει διευρυνθεί το περιεχόμενο του δείκτη, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος
επιμόρφωσης, β) θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. μεταβολή της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση
συνέπεια στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Δείκτης Εκροών T4957: Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ
Το ορόσημο για το 2018 (267 υποτροφίες) και η τιμή-στόχος για το 2023 (979 υποτροφίες)
υπολογίζονται στη βάση της νέας πολιτικής υποτροφιών, που θα συμπεριλάβει τους φοιτητές
που προέρχονται από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και τους φοιτητές με αναπηρία.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 5,2% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ8.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
Δείκτης Εκροών Τ4958: Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Το ορόσημο για το 2018 (168 ερευνητές) και η τιμή-στόχος για το 2023 (664 ερευνητές)
προσδιορίζουν τον αριθμό ερευνητών στις ακόλουθες ομάδες-στόχους: υποψήφιοι
διδάκτορες, νέοι ερευνητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και νέοι επιστήμονες κάτοχοι
διδακτορικού (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 10,4% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ8.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
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Δείκτης εκροών 11512: Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
Το ορόσημα για το 2018 (758 ωφελούμενοι) έχουν προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες
υλοποίησης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα μαθητείας μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η
αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του
δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του
2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/ 08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (7.367 ωφελούμενοι) διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τον
προϋπολογισμό της δράσης στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 21,3% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ8.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους ΑΠ6 και ΑΠ7.
Οι ανωτέρω δείκτες εκροών καλύπτουν αθροιστικά το 57,6% του προϋπολογισμού (σε όρους
ΔΔ) του ΑΠ8.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει αλλάξει το περιεχόμενο του δείκτη, εφόσον στο νέο θεσμικό πλαίσιο
δεν προβλέπεται η λειτουργία των ΣΕΚ, β) έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην υλοποίηση των
δράσεων που υποστηρίζουν το δείκτη λόγω καθυστέρησης στην εκπλήρωση της συναφούς
γενικής αιρεσιμότητας.
Οικονομικός δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών
Το ορόσημο για το 2018 του οικονομικού δείκτη F100 αντιστοιχεί σε 17.288.338€ σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ).
Η τιμή-στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 ανέρχεται σε 85.944.400€ σε όρους
δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) και αποτελεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ8.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ8 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη 11510, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική, δεδομένου ότι
έχουν ήδη επιτευχθεί τόσο το ορόσημο 2018 όσο και ο στόχος 2023. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος
αντικατέστησε τον Τ4952 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (στον ορισμό
του “Νέου Σχολείου”).



Για το δείκτη 11511, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Σημειώνεται ότι πρόκειται
για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος είναι
ευρύτερος του προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της
μετρούμενης εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά
περιλαμβάνει και άλλες σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες.



Για το δείκτη Τ4957, καταγράφεται υστέρηση τόσο ως προς το ορόσημο 2018, όσο
και ως προς το στόχο 2023. Σημειώνεται ότι η μη αποτύπωση της προόδου του
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δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε καθυστέρηση στη συμπλήρωση των δελτίων.


Για το δείκτη Τ4958, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.



Για το δείκτη 11512, καταγράφεται υστέρηση, τόσο ως προς το ορόσημο 2018 όσο
και ως προς το στόχο 2023. Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με την
τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος αντικατέστησε τον Τ4962 λόγω
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (κατάργηση των δομών ΣΕΚ).



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018 ενώ ως προς το
στόχο 2023 καταγράφεται μικρή υστέρηση.

ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο ΑΠ9 εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης
(50%) που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο διαφοροποιείται από τις
άλλες Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ο ΑΠ9 περιλαμβάνει το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των ΑΠ6 και ΑΠ7 οι οποίες
έχουν επιλεγεί από τον Θεματικό Στόχο 10 για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του
τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.
Το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα που αφορά στην
εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση ανέρχεται στο 0,81% και ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός τους είναι 25.470.000 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 (με ημερομηνία αναφοράς 31/01/2018) προσδιορίζεται μέσω
της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 21.880.000 € και
αντιστοιχεί στο 85,92% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 16.820.000 € και αντιστοιχεί στο
66,02% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 14.850.000 € και
αντιστοιχούν στο 58,29% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 13.950.000 € και
αντιστοιχούν στο 54,77% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 10.810.000 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 42,43%.

Τα ορόσημα για το 2018, οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

11510

ΔΕΙΚΤΗΣ

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

1

2

3

4

5

ΟΡΟΣΗΜΟ (2018)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΟΡΟΣΗΜΟΥ 2018)
[4=3/1]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΧΟΥ 2023)
[5=3/2]

58

78

234

403,45%

300,00%

1.241

1.772

0

0,00%

0,00%

ΜΕΤ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

ΜΕΤ

T4957

Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ

54

197

77

142,59%

39,09%

ΜΕΤ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

54

195

0

0,00%

0,00%

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

261

2.538

30

11,49%

1,18%

ΜΕΤ

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

5.608.897,00

25.469.580,00

10.803.774,05

192,62%

42,42%

* Για τους δείκτες εκροών 11512 και Τ4957, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει απογραφικών δελτίων) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, για το δείκτη εκροών 11510, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης) με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017 και για τον οικονομικό
δείκτη F100, στοιχεία ΟΠΣ (βάσει δελτίων επίτευξης), με ημερομηνία αναφοράς 02/01/2018.
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Δείκτης Εκροών 11510: Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Το ορόσημο για το 2018 στοχεύει στη λειτουργία 58 σχολικών μονάδων, οι οποίες θα έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
Η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 78 σχολικές μονάδες.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 18,8% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ9.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι συνεπεία των θεσμικών τροποποιήσεων χρειάζεται να αλλάξει το μοναδιαίο
κόστος και οι τιμές στόχου των παρεμβάσεων.
Δείκτης Εκροών 11511: Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία - συμμετοχές

νέων

Το ορόσημο για το 2018 (1.241 εκπαιδευτικοί) προσδιορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών
που θα έχουν εκπαιδευτεί στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η τιμή-στόχος για το 2023 ανέρχεται σε 1.772 εκπαιδευτικούς.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 4,0% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ9.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει διευρυνθεί το περιεχόμενο του δείκτη, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος
επιμόρφωσης, β) θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι παράμετροι της λογικής των παρεμβάσεων
(π.χ. μεταβολή της διάρκειας των παρεμβάσεων) που εξυπηρετούν το δείκτη με άμεση
συνέπεια στην αλλαγή του μοναδιαίου κόστους τους και των σχετικών τιμών στόχου.
Δείκτης Εκροών T4957: Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ
Το ορόσημο για το 2018 (54 υποτροφίες) και η τιμή-στόχος για το 2023 (197 υποτροφίες)
υπολογίζονται στη βάση της νέας πολιτικής υποτροφιών, που θα συμπεριλάβει τους φοιτητές
που προέρχονται από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και τους φοιτητές με αναπηρία.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 3,5% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ9.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
Δείκτης Εκροών Τ4958: Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Το ορόσημο για το 2018 (54 ερευνητές) και η τιμή-στόχος για το 2023 (195 ερευνητές)
προσδιορίζουν τον αριθμό ερευνητών στις ακόλουθες ομάδες-στόχους: υποψήφιοι
διδάκτορες, νέοι ερευνητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και νέοι επιστήμονες κάτοχοι
διδακτορικού (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 10,3% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ9.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου παραμένουν σε ισχύ.
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Δείκτης εκροών 11512: Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
Το ορόσημα για το 2018 (261 ωφελούμενοι) έχουν προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες
υλοποίησης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα μαθητείας μαθητών/
σπουδαστών/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η
αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του
δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του
2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/ 08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Η τιμή-στόχος για το 2023 (2.538 ωφελούμενοι) διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τον
προϋπολογισμό της δράσης στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα.
Ο ανωτέρω δείκτης εκροών καλύπτει το 24,8% του προϋπολογισμού (σε όρους ΔΔ) του ΑΠ9.
Οι υποθέσεις εργασίας του δείκτη και των σχετικών τιμών στόχου χρήζουν αναθεώρησης
δεδομένου ότι α) έχει αλλάξει το περιεχόμενο του δείκτη, εφόσον στο νέο θεσμικό πλαίσιο
δεν προβλέπεται η λειτουργία των ΣΕΚ, β) έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην υλοποίηση των
δράσεων που υποστηρίζουν το δείκτη λόγω καθυστέρησης στην εκπλήρωση της συναφούς
γενικής αιρεσιμότητας.
Από τα στοιχεία υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ9 προκύπτουν τα κάτωθι:


Για το δείκτη 11510, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική, δεδομένου ότι
έχουν ήδη επιτευχθεί τόσο το ορόσημο 2018 όσο και ο στόχος 2023. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος
αντικατέστησε τον Τ4952 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (στον ορισμό
του “Νέου Σχολείου”).



Για το δείκτη 11511, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Σημειώνεται ότι πρόκειται
για νέο δείκτη (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος είναι
ευρύτερος του προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της
μετρούμενης εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά
περιλαμβάνει και άλλες σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες.



Για το δείκτη Τ4957, καταγράφεται υστέρηση τόσο ως προς το ορόσημο 2018, όσο
και ως προς το στόχο 2023. Σημειώνεται ότι η μη αποτύπωση της προόδου του
δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε καθυστέρηση στη συμπλήρωση των δελτίων.



Για το δείκτη Τ4958, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.



Για το δείκτη 11512, καταγράφεται υστέρηση, τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο
και ως προς τους στόχους 2023. Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέο δείκτη (εισήχθη με
την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ), ο οποίος αντικατέστησε τον Τ4962 λόγω
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (κατάργηση των δομών ΣΕΚ).



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018 ενώ ως προς το
στόχο 2023 καταγράφεται μικρή υστέρηση.
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1.3. Πρόβλεψη επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2018
και το 2023
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής 1, η
επίτευξη ορόσημων και ποσοτικών στόχων αξιολογείται με βάση το σύνολο των δεικτών και
βασικών σταδίων υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των επιδόσεων που έχει
καθοριστεί στο επίπεδο της προτεραιότητας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 8 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7
του εν λόγω κανονισμού.
Τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί, εάν
όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πλαίσιο επιδόσεων ανέρχονται σε
τουλάχιστον 85% της τιμής του ορόσημου στο τέλος του 2018 ή σε τουλάχιστον 85% της
τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2023. Κατά παρέκκλιση, όταν το πλαίσιο των
επιδόσεων περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερους δείκτες, τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι
μιας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνονται, εάν όλοι οι δείκτες εκτός από
έναν βρίσκονται στο 85% των τιμών του ορόσημού τους έως το τέλος του 2018 ή στο 85%
της τιμής του ποσοτικού στόχου τους έως το τέλος του 2023. Ο δείκτης, ο οποίος δεν φτάνει
στο 85% της τιμής του ορόσημου ή του ποσοτικού στόχου του, δεν θα πρέπει να βρίσκεται
κάτω από το 75% της τιμής ορόσημου ή ποσοτικού στόχου του.
Για μια προτεραιότητα της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει το πολύ δύο δείκτες, η
μη επίτευξη τουλάχιστον του 65% της τιμής του ορόσημου έως το τέλος του 2018 για
οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των
ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65% του ποσοτικού στόχου έως το τέλος
του 2023 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην
επίτευξη των ποσοτικών στόχων.
Επί τη βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της προηγούμενης
ενότητας (1.2) θα αξιολογηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου
Επιδόσεων, ανά Άξονα Προτεραιότητας, τόσο για τα ορόσημα 2018 όσο και για του στόχους
2023.
ΑΠ 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας


Για το δείκτη CO20, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018. Ωστόσο, εκτιμάται ότι με
βάση την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων και το μοναδιαίο κόστος
τους, η επίτευξη του στόχου 2023 είναι επισφαλής.



Στον οικονομικό δείκτη F100 καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο και ως προς τους
στόχους 2023. Απαιτείται συνεπώς η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των
έργων με παράλληλο έλεγχο της ορθής τήρησης των διαχειριστικών υποχρεώσεων
των δικαιούχων, ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των οροσήμων 2018 και 2023.

1

Της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον
προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών
παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
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ΑΠ 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού


Για το δείκτη CO01, έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018, σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών. Εκτιμάται επίσης ότι με βάση την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών
παρεμβάσεων και το μοναδιαίο κόστος τους, οι στόχοι 2023 θα επιτευχθούν σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 85%.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών. Ο στόχος του 2023, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
δήλωσης δαπανών, κρίνεται εφικτός σε ποσοστό άνω του 85% για τις Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες και επισφαλής για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση.

ΑΠ 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 Ετών


Για το δείκτη T4844, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου
2018 όσο και του στόχου 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 85%. Απαιτείται συνεπώς
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΠ, η αλλαγή της τιμής στόχου του δείκτη, με
τεκμηρίωση σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13.



Για το δείκτη T4845, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου 2018
όσο και του στόχου 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 85%. Ωστόσο, λόγω της
συνάφειας του δείκτη με τον Τ4844, προτείνεται ομοίως η αλλαγή της τιμής στόχου
του δείκτη ως ανωτέρω.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα εκτιμάται ότι δεν
είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου 2018 όσο και του στόχου 2023 σε
ποσοστό τουλάχιστον 85%.

ΑΠ 4. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Για το δείκτη CO01, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ για το στόχο 2023
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη σε
ποσοστό τουλάχιστον 85%.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ για το
στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η
επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.

ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Για το δείκτη CO01, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ για το στόχο 2023
εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ για το
στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η
επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.
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ΑΠ 6. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος


Για το δείκτη 11510 έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018 σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών και οι στόχοι 2023 στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες
σε Μετάβαση ενώ και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες έχει ήδη ξεπεράσει το
85% του στόχου.



Για το δείκτη 11511 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Πρόκειται για νέο δείκτη
(εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος είναι ευρύτερος του
προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της μετρούμενης
εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά περιλαμβάνει και άλλες
σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες. Συνεπώς, ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας
των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξουν όταν τροφοδοτηθεί το ΟΠΣ με στοιχεία
επίτευξης.



Για το δείκτη Τ4957, στις Λιγότερες Ανεπτυγμένες περιφέρειες έχει ήδη επιτευχθεί το
ορόσημο 2018, ενώ και η επίτευξη ως προς το στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει
τουλάχιστον στο 85% του στόχου. Ομοίως και στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες και
στις περιφέρειες σε Μετάβαση εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη σε ποσοστό
τουλάχιστον 85% τόσο για τα ορόσημα 2018 όσο και για τους στόχους 2023.
Σημειώνεται ότι η μη αποτύπωση της προόδου του δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε
καθυστέρηση στη συμπλήρωση των δελτίων επίτευξης δεικτών.



Για το δείκτη Τ4958, ως προς τα ορόσημα 2018 η επίτευξη θεωρείται σχετικά
επισφαλής κυρίως για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Για το στόχο 2023 η
επίτευξη της τιμής στόχου σε ποσοστό άνω του 85% θεωρείται επισφαλής για όλες
τις κατηγορίες περιφερειών.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχουν ήδη επιτευχθεί τα ορόσημα 2018, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, ενώ για τους στόχους 2023 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν
πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.

ΑΠ 7. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας


Για το δείκτη 11512 η υστέρηση που καταγράφεται οφείλεται στο γεγονός ότι τα
προγράμματα μαθητείας μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν
ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι
οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση
της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/
08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2017 – 2018. Συνεπώς, θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί
εφικτή η επίτευξη του οροσήμου 2018 και του στόχου 2023 σε ποσοστό άνω του
85%.



Για το οικονομικό δείκτη F100, σημειώνεται σχετική υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών, τόσο ως προς τα ορόσημα 2018 όσο και ως προς τους στόχους 2023.
Συνεπώς, θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη του
οροσήμου 2018 και του στόχου 2023 σε ποσοστό άνω του 85%.
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ΑΠ 8. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Για το δείκτη 11510, έχουν ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018 και ο στόχος 2023.



Για το δείκτη 11511, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Πρόκειται για νέο δείκτη
(εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος είναι ευρύτερος του
προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της μετρούμενης
εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά περιλαμβάνει και άλλες
σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες. Συνεπώς, ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας
των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξουν όταν τροφοδοτηθεί το ΟΠΣ με στοιχεία
επίτευξης.



Για το δείκτη Τ4957, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου 2018
όσο και του στόχου 2023 τουλάχιστον στο 85% του στόχου. Σημειώνεται ότι η μη
αποτύπωση της προόδου του δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε καθυστέρηση στη
συμπλήρωση των δελτίων επίτευξης δεικτών.



Για το δείκτη Τ4958, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου
2018 όσο και του στόχου 2023 χωρίς την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.



Για το δείκτη 11512 η υστέρηση που καταγράφεται οφείλεται στο γεγονός ότι τα
προγράμματα μαθητείας μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν
ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι
οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση
της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/
08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2017 – 2018. Συνεπώς, θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί
εφικτή η επίτευξη του οροσήμου 2018 και του στόχου 2023 σε ποσοστό άνω του
85%.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ και για το
στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η
επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.

ΑΠ 9. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Για το δείκτη 11510, έχουν ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018 και ο στόχος 2023.



Για το δείκτη 11511, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Πρόκειται για νέο δείκτη
(εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο οποίος είναι ευρύτερος του
προϋπάρχοντος (Τ4953) αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο της μετρούμενης
εκροής καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ΤΠΕ, αλλά περιλαμβάνει και άλλες
σύγχρονες παιδαγωγικές ενότητες. Συνεπώς, ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας
των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξουν όταν τροφοδοτηθεί το ΟΠΣ με στοιχεία
επίτευξης.
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Για το δείκτη Τ4957, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ και η επίτευξη ως
προς το στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στο 85% του στόχου.
Σημειώνεται ότι η μη αποτύπωση της προόδου του δείκτη στο ΟΠΣ οφείλεται σε
καθυστέρηση στη συμπλήρωση των δελτίων επίτευξης δεικτών.



Για το δείκτη Τ4958, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη τόσο του οροσήμου
2018 όσο και του στόχου 2023 χωρίς την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.



Για το δείκτη 11512 η υστέρηση που καταγράφεται οφείλεται στο γεγονός ότι τα
προγράμματα μαθητείας μαθητών/ σπουδαστών/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) δεν
ενεργοποιήθηκαν μέχρι να αρθούν η αυτοδέσμευση και η γενική αιρεσιμότητα 7, οι
οποίες αφορούσαν τον τρόπο μέτρησης του δείκτη αποτελέσματος Τ4909. Η άρση
της αιρεσιμότητας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2016 (130424/EΥΣΣΑ 2588/
08.12.2016), με αποτέλεσμα οι σχετικές δράσεις να ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2017–2018. Συνεπώς, θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή
η επίτευξη του οροσήμου 2018 και του στόχου 2023 σε ποσοστό άνω του 85%.



Για τον οικονομικό δείκτη F100, έχει ήδη επιτευχθεί το ορόσημο 2018, ενώ και για το
στόχο 2023 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η
επίτευξη σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.
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1.4. Εντοπισμός πιθανών καθυστερήσεων και
προκάλεσαν

παραγόντων που τις

Σε συνεργασία με τη Δ.Α., εντοπίστηκαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:
Για το Θεματικό Στόχο 8 του ΕΚΤ των ΕΠ/ΠΕΠ, με τον ν. 4314/2014 προβλέφθηκε η χρήση
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ως υποχρεωτικού κεντρικού
κόμβου των δράσεων κρατικών ενισχύσεων της χώρας, προκειμένου να παρέχει προηγμένες
υπηρεσίες για την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ως την
εκταμίευση και τους ελέγχους.
Κατά το σχεδιασμό των ΕΠ οι ενδιάμεσοι στόχοι τέθηκαν με την υπόθεση εργασίας ότι το ως
άνω πληροφοριακό σύστημα θα μπορούσε άμεσα να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις που
υποβάλλονται σε αυτό από τις Δ.Α. Ωστόσο, η χρήση του ΠΣΚΕ από όλους τους φορείς
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων από το 2016 και μετά παρουσίασε δυσκολίες κατά την
εφαρμογή.
Το γεγονός αυτό επέβαλε τον μερικό ανασχεδιασμό του ΠΣΚΕ με στόχο τη μείωση του
χρόνου υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ο ανασχεδιασμός αυτός, που
υλοποιείται από το Νοέμβριο 2017, κρίνεται ότι θα συμβάλει θετικά στην άρση των όποιων
δυσκολιών κατά την εφαρμογή του ΠΣΚΕ. Ειδικά για το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και σε σχέση με τις (3)
δράσεις του ΟΑΕΔ που έχει προχωρήσει η πρόσκληση και η ένταξη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ θα πρέπει
να αναφερθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει η πράξη με τη σύνταξη των αρχείων, την παραμετροποίηση στο
σύστημα και ολοκληρώνοντας τις προαναφερόμενες διαδικασίες το σχετικό «ανέβασμα» στο
ΠΣΚΕ για τη χρήση από ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 και τους δικαιούχους/ επιχειρήσεις. Η περιγραφή των
παραπάνω διαδικασιών ολοκληρώθηκε περίπου σε (1) έτος για την πράξη «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών». Για
τις (2) πράξεις του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους 18-24 ετών»
«Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους 25-29 ετών» που ακολουθούν, τα έγγραφα
είναι συνταγμένα και παραμετροποιούνται άμεσα έτσι ώστε οι χρήστες του ΠΣΚΕ προχωρούν
πιο γοργά.
Τον Δεκέμβριο του 2017 με την υπ’ αριθμ. 7021/1997 A1 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ4616/Β’/28-12-2017) ορίστηκε η ΕΥΔ ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑνΕΚ και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης
για τις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Πρακτικής Άσκησης
σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η εκχωρούμενη προς διαχείριση
χρηματοδότηση ανέρχεται σε 112 εκ. € (ΔΔ) προκειμένου να υλοποιηθούν οι αντίστοιχοι
στόχοι που έχουν τεθεί στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και οι οποίοι τελικά θα χρηματοδοτηθούν από
πόρους του ΕΠΑνΕΚ.
Η ανωτέρω εκχώρηση είχε επιπτώσεις στην υλοποίηση τόσο του οικονομικού όσο και του
φυσικού αντικειμένου του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Ειδικότερα, μεγάλο μέρος των δαπανών της ΕΠ
10.4 που προέρχονται από αυτές τις δράσεις θα δηλωθούν στο ΕΠΑνΕΚ. Αντίστοιχες μειώσεις
θα γίνουν στο φυσικό αντικείμενο και τους δείκτες.
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Οι αυτοδεσμεύσεις και οι αιρεσιμότητες που εμπόδιζαν την ενεργοποίηση των δράσεων
κατάρτισης του τομέα απασχόλησης και της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας του τομέα
εκπαίδευσης έχουν αρθεί με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων.
Εντός του 2017, εκπληρώθηκαν οι θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 8.1 και 8.3
(επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3713704 - 24.07.2017). Επιπλέον, εκπληρώθηκαν οι Γενικές
Αιρεσιμότητες 4 και 7 (επιστολές ΕΕ Ref. Ares (2017) 5619849 - 17.11.2017 και 3284099 –
30.06.2017 αντίστοιχα).
Σημαντικό ζήτημα δημιουργείται στο πλαίσιο των παρατηρήσεων της προσωρινής Έκθεσης
Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ref.Ares (2017)6342560 - 22/12/2017, σχετικά με την
εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Κατάρτισης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης πρέπει να συμφωνηθεί με
τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι διατάξεις του συμφωνηθέντος σχεδίου δράσης
να εφαρμοστούν στις νέο-δρομολογηθείσες πράξεις. Ήδη το εν λόγω σχέδιο εκπονείται.
Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις σχετίζονται με χρονοκαθυστερήσεις που οφείλονται
στην καταχώρηση των μικροδεδομένων των συμμετεχόντων των δράσεων. Στο ΣΔΕ έχει
συμπεριληφθεί το έντυπο Ε.Ι.1.1 «Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ» όπου
καταγράφονται σαφώς οι υποχρεώσεις των δικαιούχων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και
καταχώρηση των microdata καθώς και οι χρονικές προθεσμίες αυτών. Η ΔΑ/ΕΦ προσαρμόζει
κατάλληλα τα ερωτηματολόγια/απογραφικά δελτία που καλούνται να συμπληρώσουν οι
συμμετέχοντες, ανάλογα με την κατηγορία της πράξης, τον τρόπο υλοποίησής της και τα
κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων (π.χ. δυνατότητα προσυμπληρωμένων
απαντήσεων), προκειμένου να επιταχυνθεί η καταχώρηση των μικροδεδομένων. Τα ζητήματα
αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των τιμών των δεικτών και του
γενικού συνόλου. Το θέμα αυτό είναι έντονο για τις τιμές του έτους αναφοράς της έκθεσης
(2017) όπου για μεγάλο αριθμό δελτίων που έχουν συγκεντρωθεί από τους δικαιούχους
(έντυπα και ηλεκτρονικά) δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τους στο ΟΠΣ με αποτέλεσμα να
εμφανίζονται αποκλίσεις για το συγκεκριμένο έτος. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται και το επόμενο
διάστημα το σύνολο των δελτίων θα είναι και στο ΟΠΣ. Καθυστερήσεις που υπήρξαν στην
εκτίμηση των μακροπρόθεσμων δεικτών αποτελέσματος (π.χ. CR06) αντιμετωπίζονται με την
παράθεση προσωρινών τιμών ενώ οι οριστικές τιμές θα είναι διαθέσιμες εντός του Ιουνίου
2018.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε συνεργασία με τη Δ.Α., βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
εντοπισμού πιθανών καθυστερήσεων και των παραγόντων που τις προκάλεσαν σε επίπεδο
έργου.
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1.5. Υπολογισμός/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται, ανά επενδυτική προτεραιότητα, τα μοναδιαία κόστη
των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί ή/και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ.
Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i. Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων.
Δεδομένου ότι το σύνολο των συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις είναι άνεργοι, χρησιμοποιείται
ο δείκτης: CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων.
Τα μέσα μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσης είναι τα κάτωθι:
 Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015:
3.804,88 € ανά ωφελούμενο ή 761,00 € ανά μήνα απασχόλησης (152.012.545,00 €
για 39.952 ωφελούμενους για 5 μήνες)2.

2



Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (Θύλακες
Ανεργίας, Α΄ και Β΄ φάση): 6.178,15 € ανά ωφελούμενο ή 772,27 € ανά
ωφελούμενο/ μήνα απασχόλησης3.



Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους
Δήμους: 4.006,32 € ανά ωφελούμενο ή 665,07 € ανά ωφελούμενο/ μήνα
απασχόλησης4.



Κατάρτιση των συμμετεχόντων στις δράσεις «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες Ανεργίας)»: 889,64 € ανά
ωφελούμενο ή 7,41 € ανά ωφελούμενο/ ώρα κατάρτισης 5.



Κατάρτιση των συμμετεχόντων στις δράσεις «Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους»: 851,11 ανά ωφελούμενο ή
7,09 ανά ώρα κατάρτισης (120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίηση) 6.



Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών
πιστοποίησης: 1.857,76 € ανά ωφελούμενο
ωφελούμενους)7.

και παροχή
(9.688.210,95

επαγγελματικής
€ για 5.215

Αφορά στην πράξη με κωδ. MIS 5000366.

3

Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία των πράξεων με κωδ. MIS 5001083,
5001549, 5007979, 5010717, οι οποίες αφορούν σε 8 μήνες κοινωφελούς απασχόλησης.
4

Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία των πράξεων με κωδ. MIS 5001057 και

5002981 οι οποίες αφορούν σε 5 και 8 μήνες κοινωφελούς απασχόλησης αντίστοιχα.
5

Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία των πράξεων με κωδ. MIS 5001083,

5001549, 5007979, οι οποίες αφορούν σε 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίηση.
6

Αφορά στην πράξη με κωδ. MIS 5002981.
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Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής: 3.869,57 € ανά ωφελούμενο
ή 6,24 € ανά ώρα κατάρτισης8.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii. Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ),
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της
«Εγγύησης για τη νεολαία»
Για την παρακολούθηση των εκροών των κάτωθι παρεμβάσεων γίνεται χρήση των ειδικών
δεικτών: Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών και T4845 Συμμετέχοντες 25 έως 29 ετών.
Τα μέσα μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσης είναι τα κάτωθι:


Δράσεις Μαθητείας: 3.960,00 € ανά ωφελούμενο ή 11€ ανά ωφελούμενο για κάθε
ημέρα εκπαίδευσης9.



Δράσεις κατάρτισης: 2.613,97 € ανά ωφελούμενο ή 6,87 € ανά ωφελούμενο ώρα
κατάρτισης.

Το εν λόγω μέσο κόστος προκύπτει από τα στοιχεία των κάτωθι πράξεων10:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΔ10

5007852

ΑΝΑΔ10

5007856

7

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και
συμβουλευτική με στόχο την
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων
νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του
τομέα του εξαγωγικού εμπορίου
προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή
τομέα της παραγωγής
ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και
συμβουλευτική με στόχο την
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων
νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του
τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας –
Logistics

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(επιλέξιμη ΔΔ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ανά
ωφελούμενο)

9.399.600,00 €

3.600

2.611,00 €

5.239.800,00 €

2.000

2.619,90 €

Αφορά στην πράξη με κωδ. MIS 5003003.

8

Η εν λόγω Πράξη (με κωδ. MIS 5002002) περιλαμβάνει: 1. Επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 600€
(120 ώρες x 5€ ανά ώρα κατάρτισης), 2. επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.000€, 3. Αμοιβή παρόχου
κατάρτισης 930€ [720 € για τη θεωρητική κατάρτιση (120*6) +60€ για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής +150€ για την
πιστοποίηση], 4. Αμοιβή παρόχου πρακτικής 225€. Στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 6 μηνών του καταρτιζόμενου που ολοκλήρωσε την
πρακτική άσκηση στην επιχείρηση, κατά τους όρους της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης, εκδίδει σε κάθε
καταρτιζόμενο απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 200€.
9

Αφορά στην Πράξη με κωδ. MIS 5000117.

10

Οι εν λόγω Πράξεις αφορούν σε κατάρτιση συνολικής διάρκειας 380 ωρών αποτελούμενη από θεωρητική

κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 260 ωρών.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΔ10

ΑΝΑΔ10

ΑΝΑΔ10

ΑΝΑΔ10

ΑΝΑΔ10



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(επιλέξιμη ΔΔ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ανά
ωφελούμενο)

5007859

ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Συμβουλευτική με στόχο την
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων
Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του
τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

7.860.000,00 €

3.000

2.620,00 €

5007886

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης, συμβουλευτικής και
πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24
ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου

10.456.000,00 €

4.000

2.614,00 €

5007944

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για
άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα
του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με
έμφαση στον πρωτογενή τομέα

2.336.400,00 €

900

2.596,00 €

5007947

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης για
Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας –
logistics

1.298.000,00 €

500

2.596,00 €

5008046

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για
ανέργους νέους 18-24 ετών στον τομέα
των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών

2.619.810,00 €

1.000

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.619,81 €

Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: 3.236,19 € ανά ωφελούμενο.

Το εν λόγω μέσο κόστος προκύπτει από τα στοιχεία των κάτωθι πράξεων:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΔ04

ΑΝΑΔ05

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

5000084

Επιταγή εισόδου για Nέους έως
29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας

5000240

Επιταγή εισόδου για νέους 18
έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας
Επιταγή εισόδου για νέους 25
έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας

ΑΝΑΔ06

5000246

ΑΝΑΔ12

5000585

Πρόγραμμα Απόκτησης
Εργασιακής Εμπειρίας για νέους
18-24 ετών

ΑΝΑΔ14

5000618

Πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας για νέους
25-29 ετών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(επιλέξιμη ΔΔ)

29.574.918,00 €

43.200.000,00 €

108.000.000,00 €

17.115.000,00 €

5.990.275,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

8.000

12.000

30.000

10.000

3.000

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ανά
ωφελούμενο)

3.696,86 €

3.600,00 €

3.600,00 €

1.711,50 €

1.996,76 €

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ανά
ωφελούμενο
και ώρα ή μήνα
απασχόλησης)

7,39 ανά ώρα

7,20 ανά ώρα

6,79 ανά ώρα

427,88 ανά μήνα

499,19 ανά μήνα
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Επενδυτική Προτεραιότητα 8.iv: 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
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης: CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων.
Το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμμάτων για την εναρμόνιση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής 2014-2020 ανέρχεται σε 1.933,25 €.
Το εν λόγω μέσο κόστος προκύπτει από τα στοιχεία των κάτωθι πράξεων11:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(επιλέξιμη ΔΔ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ανά
ωφελούμενο)

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής 2014-2015

70.884.372,76 €

38.223

1.854,50 €

5000002

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής 2015-2016

47.985.152,77 €

17.938

2.675,06 €

5001485

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής 2016 - 2017

59.725.697,00 €

36.220

1.648,97 €

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΔ01

5000001

ΑΝΑΔ02

ΑΝΑΔ21

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.vii: Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τη βελτίωση της διακρατικής
κινητικότητας των εργαζομένων
Αφορά σε έργα συστημικών παρεμβάσεων και έργα κοινωνικών εταίρων. Η τιμή
προσδιορίστηκε μετά από διαβούλευση με επιτελικές υπηρεσίες/ φορείς και τους πέντε (5)
κοινωνικούς εταίρους για τη διάγνωση νέων αναγκών.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.i: Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπικής,
άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση
Για την παρακολούθηση των εκροών των κάτωθι παρεμβάσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης:
11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
Τα μέσα μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσης είναι τα κάτωθι:

11

Σημειώνεται ότι η δράση για τα έτη 2016-2017 (MIS 5001485) υλοποιήθηκε με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα βάση
της αρ. 5.18522/οικ.3.512/2015 Απόφασης ενώ η δράση για τα έτη 2017-2018 (MIS 5007969) υλοποιείται με ενιαίο
τρόπο σε όλη τη χώρα βάση της αρ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
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Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: 38.419,37 € ανά
σχολική μονάδα12.



Ολοήμερα δημοτικά σχολεία: 11.292,84 € ανά σχολική μονάδα13.

Για την παρακολούθηση των εκροών της κάτωθι παρέμβασης χρησιμοποιείται ο δείκτης:
11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές).


Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα προγράμματα
σπουδών και εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής πολιτικής: 382,81 € ανά
ωφελούμενο (εκπαιδευτικό)14.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii: Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα
Για την παρακολούθηση των εκροών της κάτωθι παρέμβασης χρησιμοποιείται ο δείκτης:
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ.


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 3.456,49 € ανά υποτροφία15.

Για την παρακολούθηση των εκροών των κάτωθι παρεμβάσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης:
T4958 Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.


Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας: 29.574,86 € ανά ωφελούμενο16.



Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές: 18.041,24 € ανά
ωφελούμενο17.



Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών: 26.158,45 € ανά
ωφελούμενο18.

12

Βάσει στοιχείων εντάξεων (51.750.896,08 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη για 1.347 σχολικές μονάδες).

13

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (55.206.000 € για 461 σχολικές μονάδες).

14

Βάσει στοιχείων εντάξεων (13.398.218 € για 35.000 ωφελούμενους - εκπαιδευτικούς).

15

Βάσει στοιχείων εντάξεων [25.474.362 € για 7.370 υποτροφίες (Α και Β κύκλος)].

16

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (16.000.000 € για 541 ωφελούμενους).

17

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (14.000.000 € για 776 ωφελούμενους).

18

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (17.500.000 € για 669 ωφελούμενους).
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Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού: 4.217,95 € ανά ωφελούμενο. Το εν λόγω κόστος
προκύπτει από το μέσο μοναδιαίο κόστος των προσκλήσεων για τα 2016-2017
(3.835,90 €)19 και 2017-2018 (4.600,00 €)20.



Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου
Κύκλου Σπουδών: 19.605,60 € ανά ωφελούμενο21.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση
στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την
προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας
Για την παρακολούθηση των εκροών των κάτωθι παρεμβάσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης:
11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.


Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί
πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους.
Επισημαίνεται ότι η δράση αυτή στη συνέχεια του ΕΣΠΑ θα καλυφθεί από το
ΕΠΑνΕΚ: 4.090,91 € ανά ωφελούμενο22. Το μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα ανά
ωφελούμενο ανέρχεται σε 880 €.



Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για
αποφοίτους ΕΠΑΛ: 4.014,73 € ανά ωφελούμενο23. Η διάρκεια της μαθητείας
ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες και ημερήσιο εκπαιδευτικό επίδομα ανά ωφελούμενο σε
11,00 €.



Εφαρμογή Μαθητείας: 2.328,48 € ανά ωφελούμενο24.



Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ: 2.863,70 € ανά
ωφελούμενο25. Το ημερήσιο εκπαιδευτικό επίδομα ανά ωφελούμενο ανέρχεται σε
11,00 €.

19

7.138.602,00 € για 1.861 ωφελούμενους.

20

8.560.600,00 € για 1.861 ωφελούμενους.

21

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (4.136.782,00 € για 211 ωφελούμενους).

22

Βάσει στοιχείων εντάξεων (27.000.000 € για 6.600 ωφελούμενους).

23

Βάσει στοιχείων εντάξεων (196.722,00 € για 49 ωφελούμενους).

24

Βάσει στοιχείων εντάξεων (30.270.282,00 € για 13.000 ωφελούμενους).

25

Βάσει στοιχείων εντάξεων (33.390.720,00 € για 11.660 ωφελούμενους).
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1.5. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου
Επιδόσεων
Στο πλαίσιο της μέχρι τούδε ανάλυσης, το σύστημα των δεικτών του πλαισίου επιδόσεων με
τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια πληρότητας και
καταλληλότητας που ορίζονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα, οι δείκτες του πλαισίου επιδόσεων θα πρέπει να
είναι:
α) Ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι, συναφείς, καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την
πρόοδο μιας προτεραιότητας,
β) συνεπείς προς τη φύση και το χαρακτήρα κάθε επιμέρους στόχου της προτεραιότητας,
γ) διαφανείς, με αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους και
πληροφοριών η οποία, όταν είναι δυνατόν, είναι δημόσια διαθέσιμη,

προσδιορισμένη

πηγή

δ) επαληθεύσιμοι, χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης,
ε) συνεπείς προς όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, κατά περίπτωση».
Στην παρούσα ωστόσο φάση, όπου έχουν διανυθεί περισσότερο από τα 2/5 της περιόδου
υλοποίησης του Ε.Π., είναι πλέον γνωστά ορισμένα νέα δεδομένα που απαιτούν την
επικαιροποίηση των τιμών στόχου των σχετικών δεικτών, ώστε να εξακολουθεί να ισχύει το
πρώτο κριτήριο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
που αφορά στη ρεαλιστικότητα και την επιτευξιμότητά τους. Τα νέα δεδομένα που καθιστούν
αναγκαία την προσαρμογή αυτή αφορούν κυρίως στα εξής:
-

Σημαντική μεταβολή ορισμένων οικονομικών συνθηκών ή συνθηκών στην αγορά εργασίας
ή αναγνώριση ορισμένων λανθασμένων υποθέσεων που κατά τη φάση του σχεδιασμού
είχαν οδηγήσει σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των οροσήμων.

-

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης ορισμένων παρεμβάσεων που σχετίζονται
άμεσα με τους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων.

-

Αλλαγή
του
προϋπολογισμού
ορισμένων
προτεραιοτήτων, αξόνων προτεραιότητας.

-

Αλλαγή του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων που συνδέονται με τους δείκτες του
πλαισίου επιδόσεων, λόγω είτε αναγκαίων αλλαγών στη λογική των παρεμβάσεων είτε της
αναθεώρησης/ ορθότερης προσέγγισης των παραγόντων που συνθέτουν το μοναδιαίο
κόστος ανά παρέμβαση.

-

Αλλαγή του μέσου μοναδιαίου κόστους των δεικτών του πλαισίου επιδόσεων λόγω
τεκμηριωμένης ως προς την αναγκαιότητά της αλλαγής του μίγματος των παρεμβάσεων
που συνδέονται με αυτόν.

θεματικών

στόχων,

επενδυτικών

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του πλαισίου επίδοσης και του
προσδιορισμού/ εκτίμησης του μοναδιαίου κόστους των δράσεων που ήδη υλοποιούνται
προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:
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Για τον κοινό δείκτη CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων
Ενώ το αρχικό μέσο κόστος των παρεμβάσεων υπολογίστηκε σε 4.000,00 € ανά
ωφελούμενο [προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες παρεμβάσεις που
υλοποιήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (2 κύκλοι κοινωφελούς
εργασίας και προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας)], από την ως άνω ανάλυση (βλ.
στην ενότητα 1.4), προκύπτει ότι ήδη υλοποιούνται δράσεις, που στην πλειοψηφία
τους έχουν μεγαλύτερο μοναδιαίο κόστος 26, και περαιτέρω, προγραμματίζονται νέες
σύνθετες δράσεις που και αυτές θα έχουν διαφοροποιημένο προς τα άνω μοναδιαίο
κόστος. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι οι δράσεις της επενδυτικής
δραστηριότητας 8iv που υλοποιούνται με αρκετά χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος.
Σημειώνεται ωστόσο ότι η χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών δράσεων είναι
πολύ μικρότερη των δράσεων της 8.i, ιδίως μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του
Ε.Π. Συνεπώς, με βάση τη χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων των επενδυτικών
προτεραιοτήτων που συνδέονται με το δείκτη CO01 και λαμβάνοντας υπόψη α) τις
αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη σειρά τους
τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων, κυρίως της
επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το
ήδη αυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των
παρεμβάσεων που συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο
αυξημένο προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προτείνεται η
επανεξέταση της τιμής στόχου του δείκτη με βάση τη διάρθρωση και τα οικονομικά
χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων με τις οποίες συνδέεται και ιδίως των υπό
σχεδιασμό παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, στο πλαίσιο των
περιορισμών που θέτει η παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13.



Για τους ειδικούς δείκτες εκροών Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών
Συμμετέχοντες 25 έως 29 ετών:

και T4845

Οι παρεμβάσεις κατάρτισης, υλοποιούνται με μεγαλύτερο μοναδιαίο κόστος, από το
αρχικό μέσο κόστος όπως αυτό προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, οι
δράσεις μαθητείας υλοποιούνται με λίγο μεγαλύτερο κόστος, ενώ οι δράσεις
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με μικρότερο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω
ανάλυση (βλ. στην ενότητα 1.4) το μοναδιαίο κόστος των δράσεων κατάρτισης
ανέρχεται σε 2.613,97 € ανά ωφελούμενο ενώ το αρχικό μέσο κόστος των
παρεμβάσεων υπολογίστηκε σε 1.600,00 € ανά ωφελούμενο. Οι δράσεις μαθητείας
υλοποιούνται με μοναδιαίο κόστος 3.960,00 € ανά ωφελούμενο ενώ το αρχικό μέσο
κόστος των παρεμβάσεων υπολογίστηκε σε 3.600,00 € ανά ωφελούμενο και οι
δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας υλοποιούνται με μοναδιαίο κόστος 3.236,19
€ ανά ωφελούμενο, δηλ. μικρότερο από το αρχικό μέσο κόστος των 3.600,00 €.
Για τις εν λόγω παρεμβάσεις ωστόσο θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι τιμές στόχου
τους ήταν υπεραισιόδοξες, δεδομένου ότι καταφανώς, κατά την περίοδο του
σχεδιασμού τους υπερεκτιμούσαν τις δυνατότητες των οικονομικών φορέων να

26

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (Θύλακες Ανεργίας, Α΄ και Β΄ φάση):

6.178,15 €.
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προσφέρουν σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης ή έστω στασιμότητας
τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης. Η
αδυναμία δε αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με το γεγονός ότι για την πλειοψηφία
των επιχειρήσεων, τα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά (χαμηλή παραγωγικότητα,
υστέρηση σε καινοτομία και προσανατολισμός προς τις εθνικές αγορές) αφενός
συνδυάζονται με χαμηλού επιπέδου απαιτήσεις σε εξειδίκευση που συνήθως
καλύπτονται από τη διαθέσιμη με χαμηλούς μισθούς προσφορά, αφετέρου δεν
δημιουργούν προσδοκίες μεγέθυνσης, διεθνοποίησης και καινοτομίας.
Επίσης, για την τιμή στόχο του δείκτη θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη: α) οι
αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη σειρά τους
τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές
να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό,
μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων, ιδίως αυτών που αφορούν στις δράσεις
κατάρτισης.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη.


Για το δείκτη 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου:
Το μοναδιαίο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη είναι
κατά πολύ μικρότερο του αρχικού μέσου κόστους όπως υπολογίστηκε από αντίστοιχες
δράσεις της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση (βλ.
στην ενότητα 1.4) ενώ το αρχικό κόστος προσδιορίστηκε σε 60.914,40 € ανά σχολική
μονάδα, το μέσο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται για τη στήριξη των
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 38.419,37 € ανά σχολική
μονάδα και το μέσο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται για ολοήμερα δημοτικά
σχολεία σε 11.292,84 € ανά σχολική μονάδα. Οι σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην τροποποίηση του συναφούς θεσμικού πλαισίου και
συνηγορούν στην πρόταση της αύξησης της τιμής στόχου του δείκτη.



Για το δείκτη 11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές):
Το μοναδιαίο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη είναι
μικρότερο του αρχικού μέσου κόστους όπως υπολογίστηκε από το σταθμισμένο Μέσο
Μοναδιαίο Κόστος αντίστοιχων δράσεων της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση (βλ. στην ενότητα 1.4) ενώ το αρχικό κόστος
προσδιορίστηκε σε 568,00 € ανά ωφελούμενο, το μέσο κόστος των δράσεων που
υλοποιούνται ανέρχεται σε 382,81 € ανά ωφελούμενο. Σημειώνεται ωστόσο ότι η τιμή
αυτή αφορά σε δράση που περιείχε μόνο την επιμόρφωση σε ΤΠΕ. Λαμβάνοντας
όμως υπόψη ότι το περιεχόμενο του δείκτη έχει διευρυνθεί και συνδέεται πλέον με
δράσεις μεγαλύτερου μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο, προτείνεται να μειωθεί η
τιμή στόχος του δείκτη.



Για τον ειδικό δείκτη 11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας:
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Το μοναδιαίο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη είναι
μεγαλύτερο του αρχικού μέσου κόστους όπως υπολογίστηκε με βάση το σταθμισμένο
Μέσο Μοναδιαίο Κόστος από το Εθνικό Σχέδιο Μαθητείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με
την ως άνω ανάλυση (βλ. στην ενότητα 1.4) ενώ το αρχικό κόστος προσδιορίστηκε
σε 2.487,30 € ανά ωφελούμενο, το μέσο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται
κυμαίνεται από 2.328,48 € μέχρι 4.090,91 € ανά ωφελούμενο. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις παρεμβάσεις που
συνδέονται με το δείκτη, συνηγορεί στην πρόταση της μείωσης της τιμής στόχου του
δείκτη.


Για τον ειδικό δείκτη T4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ:
Το μοναδιαίο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη είναι
μικρότερο του αρχικού μέσου κόστους όπως υπολογίστηκε από το σταθμισμένο Μέσο
Μοναδιαίο Κόστος αντίστοιχων δράσεων της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση (βλ. στην ενότητα 1.4), ενώ το αρχικό κόστος
προσδιορίστηκε σε 4.500,00 € ανά υποτροφία, το μέσο κόστος των δράσεων που
υλοποιούνται ανέρχεται σε 3.456,49 € ανά υποτροφία. Στο πλαίσιο αυτό και
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των
σχετικών παρεμβάσεων με επιπτώσεις στο μοναδιαίο κόστος τους, στην παρούσα
φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή της τιμής στόχου του δείκτη.



Για τον ειδικό δείκτη T4958 Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Το μοναδιαίο κόστος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη είναι
μικρότερο του αρχικού μέσου κόστους όπως υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το
επίπεδο των υποτροφιών του ΙΚΥ και του ΕΛΙΔΕΚ, καθώς και γενικότερες στατιστικές
προβλέψεις που προέρχονται από έγκριτους οργανισμούς, π.χ. EUROSTAT.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση (βλ. στην ενότητα 1.4) ενώ το αρχικό
κόστος προσδιορίστηκε σε 13.406,87 € ανά ωφελούμενο, το μέσο κόστος των
δράσεων που υλοποιούνται ανέρχεται σε 11.376,24 €27 ανά ωφελούμενο. Εκτός όμως
από το δεδομένο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) Το μίγμα των
δράσεων που συνθέτουν το τρέχον μέσο κόστος μπορεί εφεξής να μεταβληθεί με
συνέπεια την αύξησή του, β) η πρόοδος επίτευξης του δείκτη εμφανίζει
διαφοροποιήσεις και συγκεκριμένα «τεχνητές» υστερήσεις που οφείλονται κυρίως είτε
σε διοικητικούς λόγους (περίπτωση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπου τα τμήματα του
Πανεπιστημίου υπάγονται διοικητικά στο Βόρειο Αιγαίο), είτε σε σημαντικές αλλαγές
του ερευνητικού πληθυσμού. Με βάση το σύνολο των ανωτέρω δεδομένων
προτείνεται η στοχευμένη μείωση της τιμής στόχου του δείκτη για τις περιφέρειες του
Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας.

27

Υπολογίστηκε ως το σταθμισμένο μέσο κόστος των δράσεων: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές, Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού, Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών.
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Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Π.

Το παρόν κεφάλαιο αφορά στην ανάλυση, ανά Άξονα Προτεραιότητας και κατηγορίες
περιφερειών, των λοιπών δεικτών εκροών (εκτός του Πλαισίου Επιδόσεων που έχουν
αναλυθεί στο κεφ. 1 του παρόντος) και αποτελέσματος του Ε.Π.
Αναλυτικά, οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος που περιλαμβάνονται στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
είναι οι ακόλουθοι:

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Δείκτες εκροών

1

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

4

ΜΕΤ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης

4

ΜΕΤ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

4

ΜΕΤ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

4

ΜΕΤ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
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4

ΜΕΤ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων

4

ΜΕΤ

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

4

ΜΕΤ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

4

ΜΕΤ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

4

ΜΕΤ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

5

ΠΑΠ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης

5

ΠΑΠ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

5

ΠΑΠ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

5

ΠΑΠ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

5

ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων

5

ΠΑΠ

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

5

ΠΑΠ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

5

ΠΑΠ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

5

ΠΑΠ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4955

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4961

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα διά βίου μάθησης

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4963

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

7

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

8

ΜΕΤ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

8

ΜΕΤ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

8

ΜΕΤ

T4955

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη

8

ΜΕΤ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

8

ΜΕΤ

T4961

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα διά βίου μάθησης

8

ΜΕΤ

T4963

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

8

ΜΕΤ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

9

ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

9

ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

9

ΠΑΠ

T4955

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη

9

ΠΑΠ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

9

ΠΑΠ

T4961

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα διά βίου μάθησης

9

ΠΑΠ

T4963

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

9

ΠΑΠ

T4960

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Δείκτες αποτελέσματος

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός

11303

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

4

ΜΕΤ

Αριθμός

11303

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

5

ΠΑΠ

Αριθμός

11303

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

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Λόγος
(%)

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

2

4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

5

ΠΑΠ

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία

7

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR01

Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR02

Άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR03

Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

5

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR04

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR05

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Λόγος
(%)

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

8

2

3

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

CR06

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

CR06

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR06

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

5

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR07

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR08

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR09

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR10

Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή
πρακτική άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR11

Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

3

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR12

Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής τους

1

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία

4

ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία

5

ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

4

2

3
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ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

4

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

5

ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

5

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

5

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

2

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

Λόγος
(%)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

5

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού
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Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

7

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
σε επιχειρήσεις

7

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
προγράμματα διά βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας, που
πιστοποιήθηκαν

8

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
προγράμματα διά βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας, που
πιστοποιήθηκαν

9

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
προγράμματα διά βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας, που
πιστοποιήθηκαν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

6

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

8
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Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

2.1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των λοιπών δεικτών εκροών και
αποτελέσματος του Ε.Π.
ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της
Πρόνοιας
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ1 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
2

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της
Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΛΑΠ

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

7

2

28,57%

ΜΕΤ

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

7

2

28,57%

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

7

2

28,57%

ΠΑΠ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη εκροής Τ4853, η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών και εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023.

ΛΑΠ

Αριθμός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της
Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας

T4812

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(19/03/2018)*

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/2]

9,00

7,00

1

14,29%
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ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

ΛΑΠ

Αριθμός

T4813

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία
Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία
Έργα που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Έργα που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Έργα που εφαρμόζονται για
την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

9,00

7,00

1

14,29%

9,00

7,00

1

14,29%

30,00

17,00

-

0,00%

30,00

17,00

-

0,00%

30,00

17,00

-

0,00%

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες

Για το δείκτη αποτελέσματος T4812, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής Τ4853,
η πορεία υλοποίησης είναι σχετικά ικανοποιητική σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών και
εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος T4813, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO20,
δεν καταγράφεται πρόοδος.
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ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ2 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
1

2

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΛΑΠ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής
του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)
ένταξης

8.652

-

-

ΜΕΤ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής
του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)
ένταξης

2.312

-

-

ΠΑΠ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής
του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)
ένταξης

2.304

-

-

ΛΑΠ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

66.649

30.629

45,96%

ΜΕΤ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

23.981

8.947

37,31%

ΠΑΠ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

20.949

19.201

91,66%

ΛΑΠ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

40.981

7.414

18,09%

ΜΕΤ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

14.694

2.720

18,51%

ΠΑΠ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

12.691

7.613

59,99%

ΛΑΠ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

66.649

7.831

11,75%
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2

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΜΕΤ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

23.981

2.286

9,53%

ΠΑΠ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

20.949

8.646

41,27%

ΛΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

33.933

35.998

106,09%

ΜΕΤ

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

7.378

10.003

135,58%

ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

10.752

25.489

237,06%

ΛΑΠ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

746

-

-

ΜΕΤ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

200

-

-

ΠΑΠ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

198

-

-

ΛΑΠ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

5

-

-

ΜΕΤ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

5

-

-

ΠΑΠ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.
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Για το δείκτη εκροής CO02, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών (ιδιαιτέρως στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες όπου έχει σχεδόν
επιτευχθεί ο στόχος 2023), συνεπώς εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023.
Για το δείκτη εκροής T4850, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική στις
Περισσότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες ενώ σχετική υστέρηση καταγράφεται στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η
επίτευξη των στόχων 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, δεδομένου ότι οι τιμές στόχοι των
ενταγμένων έργων ανέρχονται στο 79,39% (ΛΑΠ) και 77,15% (ΜΕΤ) των στόχων 2023.
Για το δείκτη εκροής T4854, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική στις
Περισσότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες ενώ σχετική υστέρηση καταγράφεται στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η
επίτευξη των στόχων 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 75%, δεδομένου ότι οι τιμές στόχοι των
ενταγμένων έργων ανέρχονται στο 62,88%% (ΛΑΠ) και 59,11%% (ΜΕΤ) των στόχων 2023.
Για το δείκτη εκροής CO05 έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 2023 σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών.
Για τους δείκτες εκροών 11301, 11302 και 11307 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4855, Τ4852 και Τ4851 λόγω τροποποίησης του
θεσμικού πλαισίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

55,00

65,00

3,68

-61,32

22,00

36,00

-

-

80
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11308

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR06

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11308

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

0,00

90,00

55,00

65,00

1,60

-63,40

22,00

36,00

-

-

0,00

90,00

55,00

65,00

7,77

-57,23

22,00

36,00

-

-

-

-
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1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

1,71

-78,29

20,00

33,00

0,38

-32,62

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

0,00

90,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

6,21

-73,79

20,00

33,00

1,82

-31,18

60,00

80,00

1,09

-78,91

20,00

33,00

0,20

-32,80

199,00

230,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

ΛΑΠ

Αριθμός

11303

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την
λήξη της παρέμβασης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα
από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

49,00

65,00

-

-

133,00

61,00

-

-

ΜΕΤ

Αριθμός

11303

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

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα
από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

49,00

65,00

-

-

287,00

61,00

-

-

49,00

65,00

-

-

ΠΑΠ

Αριθμός

11303

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

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα
από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.
** Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος
(%)" υπολογίζεται η απόκλιση.

Για τους δείκτες αποτελέσματος Τ4816 και Τ4817 (οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους
δείκτες εκροών CO05 και CO01 αντίστοιχα) καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες της
κατηγορίες περιφερειών, έναντι των στόχων 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος T4814, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
δεν καταγράφεται πρόοδος.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες της κατηγορίες περιφερειών, έναντι του στόχου
2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος 11303 και 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4814 και Τ4815 λόγω τροποποίησης του θεσμικού
πλαισίου.

ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29
ετών
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Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ3
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR01

Άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR02

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR03

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR04

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR05

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR06

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR07

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR08

Άνεργοι συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν
θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης
οι οποίοι ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ
Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης
οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4= 3-2]

85,00

93,00

78,30

-14,70

31,00

52,00

18,72

-33,28

31,00

44,00

-

-

85,00

93,00

-

-

31,00

52,00

-

-

31,00

44,00

-

-

0,00

75,00

-

-

0,00

30,00

-

-
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/ κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, σε προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε
επαγγελματικό προσόν, μαθητεία
ή πρακτική άσκηση εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4= 3-2]

0,00

25,00

-

-

18,00

28,00

-

-

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR09

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR10

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR11

Συμμετέχοντες που εργάζονται
εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

23,00

26,00

-

-

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR12

Συμμετέχοντες που
αυτοαπασχολούνται εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

9,00

10,00

-

-

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη αποτελέσματος CR01, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τους δείκτες εκροών
Τ4844 και Τ4845, καταγράφεται μικρή υστέρηση έναντι του στόχου 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR02, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τους δείκτες εκροών
Τ4844 και Τ4845, καταγράφεται σχετική υστέρηση έναντι του στόχου 2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος CR03, CR04, CR05, CR06 ενώ καταγράφονται στοιχεία
υλοποίησης (αριθμός ωφελουμένων: 10.830, 36.031, 7.659, 8.743 αντίστοιχα) δεν είναι
δυνατός ο υπολογισμός των τιμών υλοποίησης (λόγος %) καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα
στοιχεία από τους δείκτες εκροής.
Για τους δείκτες αποτελέσματος CR07, CR08, CR09, CR10, CR11, CR12 δεν υπάρχουν στοιχεία
υλοποίησης.
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ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ4 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
1

2

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

971

-

-

8i

ΜΕΤ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής
εφαρμογής του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν) ένταξης

8i

ΜΕΤ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

9.921

3.422

34,49%

8i

ΜΕΤ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών

6.079

1.241

20,41%

8i

ΜΕΤ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

9.921

1.332

13,43%

8iv

ΜΕΤ

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

3.809

2.448

64,27%

Τ4853

Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων
για την ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

7

2

28,57%

17

8

47,06%

8vii

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

8vii

ΜΕΤ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

9v

ΜΕΤ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας

81

-

-

9v

ΜΕΤ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

1

-

-

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη εκροής CO05 η πορεία υλοποίησης είναι αρκετή ικανοποιητική, συνεπώς
εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 2023 σε ποσοστό άνω του 85%.
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Για τους δείκτες εκροών CO02 και Τ4853 η πορεία υλοποίησης είναι σχετικά ικανοποιητική,
συνεπώς εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον
85%.
Για τους δείκτες εκροών T4850 και T4854 καταγράφεται σχετική υστέρηση, ωστόσο εκτιμάται
ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 75%.
Για το δείκτη εκροής CO20, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών
παρεμβάσεων και το μοναδιαίο κόστος τους, εκτιμάται ότι η επίτευξη του στόχου 2023 είναι
επισφαλής.
Για τους δείκτες εκροών 11301, 11302 και 11307 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4855, Τ4852 και Τ4851 λόγω τροποποίησης του
θεσμικού πλαισίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας,που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

55,00

65,00

2,31

-62,69

22,00

36,00

-

-

-

90,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR06

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11308

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

60,00

80,00

11,44

-68,56

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

20,00

33,00

1,58

-31,42

ΜΕΤ

Λόγος
(%)
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1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

9,00

7,00

1

14,29%

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών

30,00

17,00

0

0,00%

31,00

25,00

-

-

49,00

65,00

-

-

ΜΕΤ

Αριθμός

11303

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

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από
την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.
** Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος
(%)" υπολογίζεται η απόκλιση.

Για τους δείκτες αποτελέσματος Τ4812 και Τ4813 (οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους
δείκτες εκροών Τ4853 και CO20 αντίστοιχα) παρόλο που δεν καταγράφεται σημαντική
πρόοδος (14,29% και μηδενική αντίστοιχα), εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος Τ4816 και Τ4817 (οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους
δείκτες εκροών CO05 και CO01 αντίστοιχα) καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι των
στόχων 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος T4814, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
δεν καταγράφεται πρόοδος.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου 2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος 11303 και 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4814 και Τ4815 λόγω τροποποίησης του θεσμικού
πλαισίου.

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος

88
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

του ΑΠ5 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

1

2

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

258

-

-

8i

ΠΑΠ

11307

Ωφελούμενοι της πιλοτικής
εφαρμογής του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν)
ένταξης

8i

ΠΑΠ

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

2.538

1.026

40,43%

8i

ΠΑΠ

T4850

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων, 30-44
ετών

1.555

929

59,74%

8i

ΠΑΠ

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2.538

582

22,93%

8iv

ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

1.013

2.898

286,08%

7

2

28,57%

8vii

ΠΑΠ

Τ4853

Αριθμός συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

8vii

ΠΑΠ

CO20

Έργα πλήρως ή μερικώς
εκτελεσθέντα από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

17

7

41,18%

9v

ΠΑΠ

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας

22

-

-

9v

ΠΑΠ

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

1

-

-

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για τους δείκτες εκροών CO02 και T4850, η πορεία υλοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητική,
συνεπώς εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023.
Για τους δείκτες εκροών Τ4853 και T4854, η πορεία υλοποίησης είναι σχετικά ικανοποιητική
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και εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023.
Για το δείκτη εκροών CO05 έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος 2023.
Για το δείκτη εκροής CO20, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών
παρεμβάσεων και το μοναδιαίο κόστος τους, εκτιμάται ότι η επίτευξη του στόχου 2023 είναι
επισφαλής.
Για τους δείκτες εκροών 11301, 11302 και 11307 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4855, Τ4852 και Τ4851 λόγω τροποποίησης του
θεσμικού πλαισίου.

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

CR03

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /κατάρτιση, ή που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ή ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3/2 ή 32]**

55,00

65,00

-

-

22,00

36,00

-

-

-

90,00

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR06

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11308

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας
τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

60,00

80,00

9,87

-70,13

20,00

33,00

4,54

-28,46

9,00

7,00

1

14,29%

30,00

17,00

0

0,00%

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις
για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε λειτουργία

ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

-
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ΠΑΠ

Αριθμός

11303

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

44,00

8,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4814

Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από την
αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

49,00

65,00

-

-

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.
** Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος
(%)" υπολογίζεται η απόκλιση.
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Για τους δείκτες αποτελέσματος Τ4812 και Τ4813 (οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους
δείκτες εκροών Τ4853 και CO20 αντίστοιχα) παρόλο που δεν καταγράφεται σημαντική
πρόοδος (14,29% και μηδενική αντίστοιχα), εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος Τ4816 και Τ4817 (οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους
δείκτες εκροών CO05 και CO01 αντίστοιχα) καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι των
στόχων 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος T4814, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
δεν καταγράφεται πρόοδος.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03 και CR06, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους δείκτες
εκροών CO01 και CO02 δεν καταγράφεται πρόοδος.
Για τους δείκτες αποτελέσματος 11303 και 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του
ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4814 και Τ4815 λόγω τροποποίησης του θεσμικού
πλαισίου.

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

του

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ6 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

3

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και
καινοτομίας

10i

ΛΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ

782

536

68,54%

10i

ΜΕΤ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ

227

218

96,04%

10i

ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ

225

252

112,00%

10i

ΛΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται (προνήπιο)

186

597

320,97%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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3

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και
καινοτομίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

10i

ΜΕΤ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται (προνήπιο)

50

1.239

2478,00%

10i

ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται (προνήπιο)

49

586

1195,92%

10ii

ΛΑΠ

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

18.361

0

0,00%

10ii

ΜΕΤ

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

6.690

0

0,00%

10ii

ΠΑΠ

T4955

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

11.099

0

0,00%

10ii

ΛΑΠ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.784

271

15,19%

10ii

ΜΕΤ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

650

138

21,23%

1.079

95

8,80%

10ii

ΠΑΠ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

10iii

ΛΑΠ

T4961

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου
μάθησης

135.743

-

-

10iii

ΜΕΤ

T4961

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου
μάθησης

38.404

-

-

T4961

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου
μάθησης

34.392

-

-

10iii

ΠΑΠ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και
καινοτομίας

10iii

ΛΑΠ

T4963

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

1

2

3

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

17.535

-

-

4.961

-

-

4.443

-

-

10iii

ΜΕΤ

T4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

10iii

ΠΑΠ

T4963

Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη εκροής T4954, έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 2023.
Για το δείκτη εκροής T4951, καταγράφεται σημαντικό ποσοστό επίτευξης στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες και στις περιφέρειες σε Μετάβαση έναντι των στόχων 2023, ενώ στις
Περισσότερο Ανεπτυγμένες έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος.
Για το δείκτη εκροής T4959, καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών,
έναντι των στόχων 2023, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εντάξεων εκτιμάται ότι
είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων σε ποσοστό τουλάχιστον 75%.
Για το δείκτη εκροής T4955, δεν καταγράφεται πρόοδος στην επίτευξη ενώ και οι τιμές στόχοι
των ενταγμένων έργων υπολείπονται σημαντικά των στόχων 2023.
Για τους δείκτες εκροών Τ4961 και Τ4963, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

1

2

3

4

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας
και καινοτομίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

475,00

366,95

-

-
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3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας
και καινοτομίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

80,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του
αρχικού

-

192,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

3.776,00

4,93

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

232,00

171,55

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

80,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του
αρχικού

-

56,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

1.843,00

2,71

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου

503,00

19,28

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία

45,00

80,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό
ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του
αρχικού

-

55,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

1.898,00

2,63

-

-
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2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΛΑΠ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της έρευνας
και καινοτομίας

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

59,84

80,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο
μετά την λήξη της παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

56,66

80,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο
μετά την λήξη της παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

59,47

80,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο
μετά την λήξη της παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το σύνολο των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ 6, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτελέσματος 11513 και 11514 είναι νέοι δείκτες (εισήχθησαν με
την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4902 και Τ4903 λόγω
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου και διεύρυνσης του δείκτη αντίστοιχα.
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ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ7 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της
συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας

10iv

ΛΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

10.093

10.836

107,36%

10iv

ΜΕΤ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

2.727

3.165

116,06%

10iv

ΠΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

2.657

6.834

257,21%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη εκροής T4960, έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 2023, σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών.

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4=3-2]

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΛΑΠ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση
της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με
την αγορά εργασίας

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε προγράμματα
διά βίου μάθησης και δεύτερης
ευκαιρίας, που πιστοποιήθηκαν

0,00

35,00

-

-

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε προγράμματα
διά βίου μάθησης και δεύτερης
ευκαιρίας, που πιστοποιήθηκαν

0,00

35,00

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023)
[4=3-2]

0,00

35,00

-

-

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΑΠ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση
της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με
την αγορά εργασίας

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε προγράμματα
διά βίου μάθησης και δεύτερης
ευκαιρίας, που πιστοποιήθηκαν

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

-

35,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

9,69

-45,31

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

-

35,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

17,88

-37,12

-

35,00

-

-

49,00

55,00

22,21

-32,79

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907, καταγράφεται υστέρηση, σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών, έναντι των στόχων 2023.
Για τους λοιπούς δείκτες αποτελέσματος (Τ4908 και 11515) δεν καταγράφεται πρόοδος.
Σημειώνεται ότι ο 11515 είναι νέος δείκτης (εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) ο
οποίος αντικατέστησε τους Τ4909 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου.

98
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 6423188 – Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.gr

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο
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ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ8 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

10i

ΜΕΤ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

139

54

38,85%

10i

ΜΕΤ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

20

237

1.185,00%

10ii

ΜΕΤ

T4955

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν
υποστήριξη

3.601

0

0,00%

10ii

ΜΕΤ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

266

0

0,00%

10iii

ΜΕΤ

T4961

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου μάθησης

15.562

0

0,00%

10iii

ΜΕΤ

T4963

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

2.010

237

11,79%

10iv

ΜΕΤ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

1.365

346

25,35%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη εκροής Τ4954 έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος 2023.
Για τους δείκτες εκροών Τ4951 και Τ4960, η πορεία υλοποίησης είναι σχετικά ικανοποιητική
και εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023 σε ποσοστό τουλάχιστον 85%,
δεδομένου ότι και η πορεία των εντάξεων είναι αρκετά ικανοποιητική.
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Για το δείκτη εκροής T4963, καταγράφεται σχετική υστέρηση, έναντι του στόχου 2023,
ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία των εντάξεων εκτιμάται ότι είναι εφικτή η
επίτευξη του στόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.
Για το δείκτη εκροής T4961, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Για τους δείκτες T4955 και T4959 δεν καταγράφεται πρόοδος στην επίτευξη.

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

65,00

272,30

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

45,00

80,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

28,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

502,00

3,98

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

40,77

70,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους ένα
χρόνο μετά την λήξη της παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε προγράμματα διά
βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας,
που πιστοποιήθηκαν

0,00

35,00

-

-

-

35,00

-

-

49,00

55,00

20,52

-34,48

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις
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* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907 καταγράφεται σχετική υστέρηση έναντι του στόχου 2023,
ωστόσο εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξή του σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.
Για τους λοιπούς δείκτες αποτελέσματος (Τ4901, Τ4904, Τ4905, Τ4906, Τ4908 11513, 11514
και 11515) δεν καταγράφεται πρόοδος. Σημειώνεται ότι οι 11513, 11514 και 11515 είναι νέοι
δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) οι οποίοι αντικατέστησαν τους
Τ4902, Τ4903 και Τ4909 λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (αφορά τους 11513 και
11515) ή διεύρυνσης του περιεχομένου του δείκτη (αφορά τον 11513).
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ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
του ΑΠ9 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
3

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση
με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

10i

ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

23

47

204,35%

10i

ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται (προνήπιο)

6

365

6.083,33%

10ii

ΠΑΠ

T4955

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν
υποστήριξη

726

0

0,00%

10ii

ΠΑΠ

T4959

Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

78

0

0,00%

10iii

ΠΑΠ

T4961

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα διά βίου μάθησης

4.657

0

0,00%

10iii

ΠΑΠ

T4963

Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

602

136

22,59%

10iv

ΠΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης

158

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

Για τους δείκτες εκροών Τ4951 και T4954, έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 2023.
Για το δείκτη εκροής T4963, καταγράφεται σχετική υστέρηση, έναντι του στόχου 2023,
ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία των εντάξεων εκτιμάται ότι είναι εφικτή η
επίτευξη του στόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 85%.
Για τους δείκτες εκροών Τ4960 και T4961, δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
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Για τους δείκτες T4955 και T4959 δεν καταγράφεται πρόοδος στην επίτευξη28.

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(19/03/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ/
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ9: Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά
εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11513

Ποσοστό αύξησης των σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου

55,00

41,80

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11514

Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες
παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

45,00

80,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το
ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

-

6,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4904

Ποσοστό αύξησης των τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο)

289,00

2,08

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

73,29

85,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο
σχετικό με την έρευνά τους ένα χρόνο
μετά την λήξη της παρέμβασης

26,80

39,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4908

Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε προγράμματα διά
βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας,
που πιστοποιήθηκαν

0,00

35,00

-

-

-

35,00

-

-

49,00

55,00

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες.

28

Οφείλεται κυρίως σε διοικητικούς λόγους καθώς όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπάγονται διοικητικά

στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
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Για το σύνολο των δεικτών αποτελέσματος (Τ4901, Τ4904, Τ4905, Τ4906, Τ4907, Τ4908
11513, 11514 και 11515) του ΑΠ 9 δεν καταγράφεται πρόοδος. Σημειώνεται ότι οι 11513,
11514 και 11515 είναι νέοι δείκτες (εισήχθησαν με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ) οι
οποίοι αντικατέστησαν τους Τ4902, Τ4903 και Τ4909 λόγω τροποποίησης του θεσμικού
πλαισίου (αφορά τους 11513 και 11515) ή διεύρυνσης του περιεχομένου του δείκτη (αφορά
τον 11513).
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2.2. Υπολογισμός/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται, ανά επενδυτική προτεραιότητα, τα μοναδιαία κόστη
των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί ή/και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ.
Για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Τομέα Εργασίας (8i, 8ii, 8iv, 8vii) ισχύουν τα
μοναδιαία κόστη ως έχουν υπολογιστεί ανωτέρω, στην ενότητα 1.4.
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8i
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


11307 Ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης.



CO02 Μακροχρόνια άνεργοι.



T4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών.



T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Επενδυτική
Προτεραιότητα.

Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8iv
χρησιμοποιείται
ο
δείκτης:
CO05
Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολούμενων.
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8vii
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


Τ4853 Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.



CO20 Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις.

Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9v
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


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



11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.i: Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπικής,
άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 10.i
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ.
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T4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο).

Τα μοναδιαία κόστη των παρεμβάσεων του Ειδικού Στόχου 1, για τη μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ (πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου) που συνδέονται με το δείκτη Τ4951, είναι τα κάτωθι:
o

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής: 25.399,56 € ανά σχολική μονάδα 29.

o

Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων: 19.191,92 € ανά
σχολική μονάδα30.

o

Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία
της Θράκης: 42.098,66 € ανά σχολική μονάδα 31.

Συνεπώς, το μέσο μοναδιαίο κόστος των δράσεων που συνδέονται με το δείκτη Τ4951,
εκτιμάται σε 23.925,76 € ανά σχολική μονάδα.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4 Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση, ο
οποίος συνδέεται με το δείκτη T4954, το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Ολοήμερο
νηπιαγωγείο» ανέρχεται σε 17.368,24 € ανά νέα τάξη32.
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii: Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα.
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 10.ii
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


T4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη.



T4959 Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα μοναδιαία κόστη των παρεμβάσεων του Ειδικού Στόχου 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, που συνδέονται με το
δείκτη T4955, είναι τα κάτωθι:


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες: 3.456,49 € ανά υποτροφία 33.

29

Βάσει στοιχείων εντάξεων (12.395.000,00 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη για 488 σχολικές μονάδες).

30

Βάσει στοιχείων εντάξεων (3.800.000,00 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη για 198 σχολικές μονάδες).

31

Βάσει στοιχείων εντάξεων (505.183,94 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη για 12 σχολικές μονάδες).

32

Βάσει στοιχείων προσκλήσεων (9.952.000,00 € για 573 νέες τάξεις).
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Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών: κυμαίνεται μεταξύ:
1.100,00 € - 3.496,76 €34.

Τα μοναδιαία κόστη των παρεμβάσεων του Ειδικού Στόχου 2 Ενίσχυση της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού,
που συνδέονται με το δείκτη T4959, ισχύουν ως έχουν υπολογιστεί ανωτέρω (στην ενότητα
1.4) για το δείκτη Τ4958.
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.iii: Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 10.iii
χρησιμοποιούνται οι δείκτες:


T4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα διά βίου μάθησης.



T4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας.

Το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)», που συνδέεται με το
δείκτη T4961, ανέρχεται σε 111,35 € ανά ωφελούμενο35.
Το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», που συνδέεται με το δείκτη
T4963, ανέρχεται σε 1.672,56 € ανά ωφελούμενο36.
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση
στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την
προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας.
Για την παρακολούθηση των εκροών των παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 10.iv
χρησιμοποιείται ο δείκτης: T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής
άσκησης
Το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι η δράση αυτή στη συνέχεια του ΕΣΠΑ θα καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ», που
συνδέεται με το δείκτη T4960, ανέρχεται σε 908,45 € ανά ωφελούμενο37.

33

Βάσει στοιχείων εντάξεων [25.474.362 € για 7.370 υποτροφίες (Α και Β κύκλος)].

34

Βάσει στοιχείων εντάξεων (174.838,00 € - 550.000,00 € για 50 - 500 ωφελούμενους).

35

Βάσει στοιχείων εντάξεων (9.408.438,75 € για 84.496 ωφελούμενους).

36

Βάσει στοιχείων εντάξεων (17.518.361,12 € για 10.474 ωφελούμενους).
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2.3. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση των λοιπών δεικτών
του Ε.Π.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν
από την ανάλυση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος και του προσδιορισμού/ εκτίμησης
του μοναδιαίου κόστους των δράσεων που ήδη υλοποιούνται.
Αναφορικά με τους δείκτες εκροής:


Για τον κοινό δείκτη CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την πορεία υλοποίησης 38 (βλ. αναλυτικά στην
ενότητα 2.1) καθώς και το γεγονός ότι πλέον υλοποιούνται δράσεις με μικρότερο
μοναδιαίο κόστος39 (βλ. στην ενότητα 1.4 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv),
προτείνεται η επανεξέταση (αύξηση) των τιμών στόχου 2023 στους ΑΠ 2 (σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 5.



Για τον ειδικό δείκτη T4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται (προνήπιο)
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την πορεία υλοποίησης40 (βλ. αναλυτικά στην
ενότητα 2.1) καθώς και ότι το μοναδιαίο κόστος είναι μεγαλύτερο από το αρχικό μέσο
κόστος41 προτείνεται η επανεξέταση των τιμών στόχου 2023 σε όλους τους άξονες
και σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών. Σημειώνεται ότι η πολύ υψηλή τιμή επίτευξης
του δείκτη καθιστά ενδεχομένως αναγκαία την αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού.



Για τον ειδικό δείκτη T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την πορεία υλοποίησης (βλ. αναλυτικά στην
ενότητα 2.1) προκύπτει άνιση εξέλιξη στην επίτευξη εκροών ανά Άξονα
Προτεραιότητας. Ειδικότερα, στον ΑΠ 7 έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι 202342, ενώ

37

Βάσει στοιχείων εντάξεων (9.879.373,38 € με 8.699 ωφελούμενους για την περίοδο 2014-2015 και 38.933.695,03

€ με 45.033 για την περίοδο 2015-2018).
38

Τα ποσοστά επίτευξης του δείκτη στους ΑΠ 2, ΑΠ 4 και ΑΠ 5, ανέρχονται στο 137,31%, 64,27% και 286,08% των

στόχων 2023 αντίστοιχα.
39

Το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017» ανέρχεται σε
1.648,97 € ανά ωφελούμενο, ενώ το αρχικό μέσο κόστος των παρεμβάσεων υπολογίστηκε σε 2.000,00 € ανά
ωφελούμενο.
40

Τιμή επίτευξης 3.024 (στο σύνολο των ΑΠ) έναντι τιμής στόχου 311.

41

Το μοναδιαίο κόστος της δράσης «Ολοήμερο νηπιαγωγείο» ανέρχεται σε 17.368,24 € (βάσει στοιχείων σχετικής

πρόσκλησης) από 14.000,00 € που είχε υπολογιστεί το αρχικό μέσο κόστος.
42

Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη στον ΑΠ 7 ανέρχεται ήδη στο 134,62% του στόχου 2023.
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στον ΑΠ 8 καταγράφεται υστέρηση43 και στον ΑΠ 9 μηδενική υλοποίηση. Επιπλέον,
δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ,
προτείνεται η επανεξέταση των τιμών στόχου, με ενδεχόμενη αύξηση στον ΑΠ 7 (σε
όλες τις κατηγορίες περιφερειών) και μείωση στους ΑΠ 8 και ΑΠ 9.


Για τον ειδικό δείκτη T4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την πορεία υλοποίησης (βλ. αναλυτικά στην
ενότητα 2.1) προκύπτει άνιση εξέλιξη στην επίτευξη εκροών ανά Άξονα
Προτεραιότητας. Ειδικότερα, στον ΑΠ 9 έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος 2023 44, ενώ και
στον ΑΠ 6 οι τιμές επίτευξης είναι αρκετά ικανοποιητικές45. Αντιθέτως στον ΑΠ 8
καταγράφεται σχετική υστέρηση46. Επιπλέον, δεδομένου ότι το μέσο μοναδιαίο
κόστος των δράσεων που υλοποιούνται είναι μικρότερο από το αρχικό47 προτείνεται η
επανεξέταση των τιμών στόχου, με ενδεχόμενη αύξηση στους ΑΠ 6 (σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 9.

Για τους λοιπούς δείκτες εκροών, στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο ότι μπορεί να
υπάρξουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των σχετικών παρεμβάσεων με επιπτώσεις στο
μοναδιαίο κόστος τους, δεν κρίνεται σκόπιμη αλλαγή στις τιμές στόχους των δεικτών.
Αναφορικά με τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ, σημειώνεται ότι δεν αποτυπώνεται
καταλλήλως, στο ΟΠΣ, η πρόοδος της επίτευξης των δεικτών, δεδομένου ότι:
α) Σε πολλές περιπτώσεις δεικτών παρατηρείται έλλειψη στοιχείων (βλ. συνημμένο αρχείο
excel).
β) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεικτών (με μονάδα μέτρησης %) παρατηρείται, ότι η τιμή
στόχος των ενταγμένων έργων αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη τιμή στόχο 2023 του
ίδιου δείκτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907 (στον ΑΠ7, στις
ΛΑΠ), ενώ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται μόλις σε 4,67% (1.487/31.874)48
η τιμή στόχος 2023 του δείκτη είναι 55%.

43

Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη στον ΑΠ 8 ανέρχεται μόλις στο 25,35% του στόχου 2023 (ενώ και ο στόχος των

ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 65,35% του στόχου 2023).
44

Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη στον ΑΠ 9 ανέρχεται ήδη στο 204,35% του στόχου 2023.

45

Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη στο σύνολο του ΑΠ 6 ανέρχεται στο 81,52% του στόχου 2023 (ενώ και ο στόχος

των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 193,68% του στόχου 2023).
46

Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη στο σύνολο του ΑΠ 8 ανέρχεται στο 38,85% του στόχου 2023 (ενώ και ο στόχος

των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 85,61% του στόχου 2023).
47

Το αρχικό μέσο μοναδιαίο κόστος υπολογίστηκε στα 43.418,80 € ενώ το νέο μέσο κόστος εκτιμάται στα 23.925,76

€.
48

Προκύπτει από τη τιμή στόχο των ενταγμένων έργων του Τ4907 προς τη τιμή στόχο των ενταγμένων έργων του

αντίστοιχου δείκτη εκροής (Τ4960).
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γ) Για τους δείκτες αποτελέσματος CR03, CR04, CR05, CR06 ενώ καταγράφονται στοιχεία
υλοποίησης (αριθμός ωφελουμένων: 10.830, 36.031, 7.659, 8.743 αντίστοιχα) δεν είναι
δυνατός ο υπολογισμός των τιμών υλοποίησης (λόγος %) καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα
στοιχεία από τους δείκτες εκροής.
Συνεπώς, θα πρέπει η Διαχειριστική Αρχή να προχωρήσει στην επικύρωση των δεικτών
αποτελέσματος, δεδομένου ότι η μέτρηση των δεικτών προόδου γίνεται με στοιχεία τα οποία
συλλέγονται απευθείας από φορείς που έχουν ορισθεί ως πηγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.

3.1. Τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του Ε.Π.
Κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Ε.Π. [C (2017) 8798 -18/12/2017 Απόφαση της Ε.Ε.],
που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του ΚΔΔ 1303/2013, σημειώθηκαν οι εξής κύριες αλλαγές:
1. Τροποποιήσεις λόγω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ με πόρους
ύψους 294.707.917 ευρώ (KΣ). Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι κατανεμήθηκαν στις εξής
επενδυτικές προτεραιότητες:
o

8.i (Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5) με 188.758.774 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 8i ενισχύθηκαν συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι i
και ii.

o

8ii (Άξονες Προτεραιότητας 3, 4 και 5) με 28.903.761 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 8ii ενισχύθηκαν συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι i
και ii.

o

8vii (Άξονες Προτεραιότητας 1, 4 και 5) με 4.996.239 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 8vii ενισχύθηκαν συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι
i και ii.

o

10i (Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9) με 28.057.169 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 10i ενισχύθηκαν συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι
i και ii.

o

10ii (Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9) με 40.091.974 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 10ii ενισχύθηκαν συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι
i και ii.

o

10iii (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9) με 3.900.000 €. Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της επενδυτικής δραστηριότητας 10iii ενισχύθηκε συγκεκριμένα, ο ειδικός στόχος
i.

2. Τροποποιήσεις λόγω της αύξησης των πόρων της ΠΑΝ/YEI για την Ελλάδα κατά
78.903.761€ (κοινοτική συνδρομή), βάσει των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (7/3/2017 & 5/4/2017 αντίστοιχα) καθώς
και της Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares(2017)4923874-09/10/2017.
Στο πλαίσιο της αύξησης αυτής, η επενδυτική προτεραιότητα 8ii (ΕΚΤ) καταργήθηκε και οι
πόροι της μεταφέρονται ως συνδρομή του ΕΚΤ στον προϋπολογισμό της ΠΑΝ.
3. Ανακατανομή των πόρων μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, στην κατεύθυνση της
έστω περιορισμένης ενίσχυσης των πόρων της περιφέρειας Αττικής από πόρους των
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, δεδομένου ότι στην περιφέρεια Αττικής
συγκεντρώνονται πληθυσμιακές ομάδες και δομές που αντιπροσωπεύουν κρίσιμες
προτεραιότητες των πολιτικών του ΕΚΤ.
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4. Περαιτέρω τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ. αριθμ. 84421/ΕΥΣΣΑ
1800/28.7.2017 Εγκυκλίου, όπου ρητώς αναφέρεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω

κατευθύνσεων, και με την προτροπή της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε,
αναθεώρηση μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση, εφόσον απαιτείται και πέραν των
αλλαγών που είναι αποτέλεσμα των πρόσθετων πόρων από την κατανομή της ρήτρας
αναθεώρησης, στο τμήμα των Ε.Π. που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ».
Σχετική τροποποίηση έλαβε χώρα με την ενσωμάτωση της επενδυτικής προτεραιότητας 9i
στην επενδυτική προτεραιότητα 8i, ως νέος ειδικός στόχος iii. Μέσω της αλλαγής αυτής
μεταβλήθηκε οριακά η δομή του Ε.Π., το οποίο πλέον αποτελείται από 12 Άξονες
Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένων των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας, όπως και
στο αρχικά εγκεκριμένο), 3 Θεματικών Στόχων (όπως και στο αρχικά εγκεκριμένο), 9
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (έναντι 10 στο αρχικά εγκεκριμένο) και 19 Ειδικών Στόχων
(έναντι 18 στο αρχικά εγκεκριμένο).
Επίσης σχετική τροποποίηση έλαβε χώρα με τη μεταφορά πόρων 86.240.000 € από την
επενδυτική προτεραιότητα 10iv προς την επενδυτική προτεραιότητα 10i (Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9).
Η κατά τον ανωτέρω τρόπο επιλεκτική χρηματοδοτική ενίσχυση των επενδυτικών
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του Ε.Π. εξυπηρετεί την ενδυνάμωση δύο κυρίως
κατευθύνσεων:
→ Τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
δυναμικού με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, ιδίως για τα άτομα που
πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, καθώς και την
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού
της χώρας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς εργασίας. Σημειώνεται ότι περίπου το 75,6% των νέων πόρων
του Ε.Π. κατευθύνονται στον τομέα της Απασχόλησης προς ενίσχυση των σχετικών
προτεραιοτήτων.
→ τις πολιτικές για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με βασική
κατεύθυνση την υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μέσω της
αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, της υλοποίησης προγραμμάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι περίπου το 24,4% των νέων πόρων του
Ε.Π. κατευθύνονται στον τομέα της Εκπαίδευσης προς ενίσχυση των σχετικών
προτεραιοτήτων.
Σημειώνεται τέλος ότι ως συνέπεια των ανωτέρω αλλαγών στον προϋπολογισμό των
επενδυτικών προτεραιοτήτων και των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π., τροποποιήθηκαν
κατά περίπτωση οι τιμές στόχου των δεικτών εκροών και αναλόγως, οι τιμές στόχου των
δεικτών αποτελέσματος, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άμεση συνάρτηση μεταξύ των
τιμών στόχου των δεικτών αποτελέσματος και των τιμών στόχου των δεικτών εκροής που
αφορούν σε επενδυτικές προτεραιότητες με αύξηση προϋπολογισμού.
Όπως ήδη σημειώθηκε με τις ανωτέρω αλλαγές επήλθε μια οριακή αλλαγή στη δομή του Ε.Π.,
η οποία αν και δεν άλλαξε επί της ουσίας τη λογική της παρέμβασης του Ε.Π. (από την άποψη
της λογικής σχέσης μεταξύ των αναπτυξιακών αναγκών και των στρατηγικών
προτεραιοτήτων, των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων, των ειδικών
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στόχων και των δεικτών αποτελέσματος και τέλος, των δράσεων και των δεικτών εκροής σε
αντιστοιχία των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελέσματος), μετέβαλε ωστόσο, κατ’
αρχάς και σε πρώτο επίπεδο χρηματοδοτικά, αν και σε περιορισμένο βαθμό, τη βαρύτητα
ορισμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων. Ουσιαστικά, με τις μεταβολές
αυτές επιβεβαιώνονται και ενισχύονται τα δομικά στοιχεία της λογικής παρέμβασης του Ε.Π.
εφόσον αφορούν σε μερική ενίσχυση επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων που
ανταποκρίνονται σε ήδη διατυπωμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. αναπτυξιακές ανάγκες και
στρατηγικούς στόχους. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν ορισμένες οριακές αλλαγές στη δομή του
Ε.Π., κυρίως μέσω της μετατροπής της επενδυτικής προτεραιότητας 9.i σε νέο ειδικό στόχο
της επενδυτικής προτεραιότητας 8.i και της κατάργησης της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii
(ΕΚΤ), προκειμένου για τη μεταφορά των πόρων της στην ΠΑΝ.
Από την άλλη όμως πλευρά και όσον αφορά στην παρούσα φάση, θα πρέπει να σημειωθούν
τα εξής νέα δεδομένα, που αφορούν σε αλλαγές του θεσμικού περιβάλλοντος ή και σε νέες
προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης
του Ε.Π:
1. Στο υπό σχεδίαση νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης προβλέπεται μια
ολοκληρωμένη, συστηματική και εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων, μέσω
της διαρκούς διαθεσιμότητας σταθερών επιλογών απασχόλησης ή / και κατάρτισης. Η
υφιστάμενη διάρθρωση της επενδυτικής προτεραιότητας 8i δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
«τεχνικά» το νέο αυτό μοντέλο και τις επιλογές που προσφέρει στους ωφελούμενους.
Επιπλέον, στη στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 8i δεν αποτυπώνεται η
αναπτυξιακή και κοινωνική ανάγκη αποτροπής του φαινομένου της εκροής του υψηλά
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain-drain).
2. Είναι πλέον σε εφαρμογή το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ Α/109/ 1.8.2017) που αφορά στην Οργάνωση
και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Βάσει των σχετικών διατάξεων του
Π.Δ. ενισχύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε καθημερινό πρακτικό
πεδίο και δε διαχωρίζεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου από αυτή του Δημοτικού
σχολείου. Η υφιστάμενη δομή της επενδυτικής προτεραιότητας 10i διαμορφώθηκε πριν το
νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτυπώσει κατά ενιαίο τρόπο
τις αναγκαίες αλλαγές στις δομές και την ποιότητα της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης.
3. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία και τις διαδικασίες εφαρμογής των δράσεων που
αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 8ii και στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο
κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των νέων, προκύπτει ότι δεν είναι πλέον λειτουργική και αποτελεσματική η
διάρθρωση της επενδυτικής προτεραιότητας, από την άποψη των συνεπειών της, τόσο
στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης των σχετικών
δράσεων.
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3.2. Πιθανές τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.
Με βάση το άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013, η αίτηση για αναθεώρηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020» πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να παραθέτει τις επιπτώσεις
των τροποποιήσεων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για Έξυπνη και
διατηρήσιμη ανάπτυξη όσο και στους ειδικούς στόχους του Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και
τους ειδικούς κανόνες του ΕΚΤ, τις οριζόντιες αρχές (Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση, Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη Διάκριση,
Αειφόρος Ανάπτυξη), καθώς και το ΕΣΠΑ.
Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.1, τα ως άνω τρία σημεία αφορούν σε αλλαγές του
θεσμικού περιβάλλοντος ή και σε νέες προκλήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ε.Π. Συνεπώς, με βάση τα σημεία αυτά θα πρέπει
να διαμορφωθούν κατάλληλες κατευθύνσεις για τη βελτίωση της λογικής παρέμβασης του
Ε.Π., εισάγοντας αντίστοιχες «διορθωτικές» κινήσεις στη δομή του, κατά τρόπο ώστε να
επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:
1. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 8i θα πρέπει να
αναθεωρηθεί προκειμένου να εξυπηρετεί το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο ώστε στη διάρθρωση και στόχευση της
επενδυτικής προτεραιότητας να αποτυπωθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της εκροής
του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain-drain).
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενοποίηση των τριών (3) υφιστάμενων ειδικών στόχων
της επενδυτικής προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο, που θα περιλαμβάνει αφενός
τους τρεις (3) υφιστάμενους ειδικούς στόχους και επιπλέον, τη στόχευση στην
αντιμετώπιση του φαινομένου του brain-drain. Ο προτεινόμενος τίτλος του νέου αυτού
ειδικού στόχου μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: “Πρόσβαση των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 44
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, αντιμετώπιση του φαινομένου της εκροής υψηλά
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain-drain) και βελτίωση ευκαιριών
ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)”.
Με την προτεινόμενη αλλαγή στη δομή της επενδυτικής προτεραιότητας 8i αναμένεται ότι
θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην «τεχνική»
δυνατότητα των φορέων σχεδιασμού και πολιτικής των προσκλήσεων και των δράσεων
να προσφέρουν δράσεις «ανοιχτές» στις πραγματικές δυνατότητες, ανάγκες και επιλογές
των ωφελούμενων.
2. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii και στο πλαίσιο των
προβλεπομένων στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των νέων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να
καταστεί πιο απλή και σαφής όσον αφορά στη στόχευσή της στο σύνολο των
ωφελούμενων νέων, ηλικίας κάτω των 30 ετών.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ειδικών στόχων της
επενδυτικής προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο, που θα περιλαμβάνει και τους
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δύο αυτούς ειδικούς στόχους. Ο προτεινόμενος τίτλος του νέου αυτού ειδικού στόχου
μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών».
Με την προτεινόμενη αλλαγή αναμένεται ότι θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα μέσω της διευκόλυνσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων,
χωρίς απώλεια της δυνατότητας διακριτής παρακολούθησης του φυσικού και του
οικονομικού αντικειμένου των δύο διακριτών ηλικιακών ομάδων.
3. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 10i θα πρέπει να
αναθεωρηθεί προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ /109/1.8.2017), δεδομένου ότι με τον
τρόπο αυτό θα μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα σύγχρονες
παιδαγωγικές, αλλά κατ’ επέκταση και αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενσωμάτωση του 4 ου ειδικού στόχου της επενδυτικής
προτεραιότητας 10i στον 2ο ειδικό της στόχο, ο τίτλος του οποίου προτείνεται να
τροποποιηθεί σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου–Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας, καθώς
και της προσχολικής εκπαίδευσης».
Συνεπώς, με την προτεινόμενη αλλαγή αναμένεται ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα η
ενιαία προσέγγιση του νέου σχολείου και η ενίσχυση των δομών και της ποιότητας στην
Α’ βάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας πλέον και τις δομές της προσχολικής
εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας, με την υιοθέτηση των ως άνω αλλαγών στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.,
εκτιμάται ότι:
-

Ενισχύεται η σαφήνεια της λογικής της παρέμβασης, βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ
των αναπτυξιακών αναγκών και του θεσμικού περιβάλλοντος με τη δομή των
επενδυτικών προτεραιοτήτων και τους ειδικούς στόχους του Ε.Π.

-

Οι ειδικοί στόχοι
προτεραιότητες.

-

Μπορούν να προκριθούν δράσεις που να συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των
αντίστοιχων ειδικών στόχων.

-

Το υφιστάμενο σύστημα δεικτών και αποτελέσματος τελεί σε συνάφεια με τους νέους
ειδικούς στόχους, ενώ παράλληλα, οι υφιστάμενοι δείκτες εκροής εξακολουθούν να
συνδέονται επαρκώς με τους δείκτες αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι με
τις προτεινόμενες αλλαγές στη λογική της παρέμβασης του Ε.Π. δεν επιφέρονται
αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα δεικτών του Ε.Π., πέραν φυσικά των αναγκαίων
αλλαγών στις τιμές στόχου τους που προκύπτουν είτε ως συνέπεια αλλαγών στο
μοναδιαίο κόστος τους, είτε ως συνέπεια σημαντικών αλλαγών στο θεσμικό
περιβάλλον που του επηρεάζει. Στο πλαίσιο
αυτό ειδικότερα, θα πρέπει να
σημειωθούν οι περιπτώσεις των δεικτών εκροής:

εντάσσονται

και

αντανακλούν

ευρύτερα

τις

επενδυτικές
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o

11510 «Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου», για τον οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 1.5, έχει
τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο των δράσεων που τον τροφοδοτούν,

o

11511 «Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)», για τον οποίο, όπως επίσης αναφέρθηκε στην ενότητα 1.5,
έχει διευρυνθεί το περιεχόμενο των δράσεων που συνδέονται με αυτόν.
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3.3 Επίδραση της κατανομής των νέων πόρων τους δείκτες και την
επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.
Δεν έγινε κατανομή νέων πόρων και δεν υπάρχει επίδραση στους δείκτες και την επίτευξη του
Πλαισίου Επιδόσεων ΕΠ.

3.4 Συμπλήρωση Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών
Για όλους τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων οι ορισμοί τους και ο τρόπος
μέτρησής τους προσδιορίζονται από τα μεθοδολογικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
περιλαμβάνονται κατόπιν επεξεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ στην Ενότητα 13 του Ενιαίου Συστήματος
Παρακολούθησης Δεικτών (Ιούνιος 2017) και περιλαμβάνονται στο Δελτίο Ταυτότητας
εκάστου Δείκτη.
Αναλυτικότερα τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (Δ.Τ.Δ.), διαμορφώθηκαν με βάση τις
απαιτήσεις της γενικής αιρεσιμότητας 7 για την παρακολούθηση των δεικτών,
περιλαμβάνονται οι ορισμοί, οι μέθοδοι υπολογισμού, οι μονάδες και οι συχνότητες μέτρησης,
καθώς και οι πηγές που είναι αρμόδιες για την αναφορά της προόδου των τιμών στόχου των
δεικτών. Το Δ.Τ.Δ. συμπληρώνεται και εισάγεται στο ΟΠΣ υποχρεωτικά για όλους τους δείκτες
εκροών και αποτελεσμάτων. Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) είναι αρμόδιες για τη συμπλήρωση
των Δελτίων Ταυτότητας όλων των ειδικών δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) των
Προγραμμάτων τους. Επίσης, οι ΔΑ μεριμνούν για την εισαγωγή των Δελτίων Ταυτότητας των
ειδικών δεικτών στο ΟΠΣ, τόσο των επιχειρησιακών όσο και των πρόσθετων. Η ΕΥΣΕΚΤ, της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, είναι αρμόδια για τη συμπλήρωση και την εισαγωγή στο ΟΠΣ
των Δελτίων Ταυτότητας των κοινών δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) για το ΕΚΤ.
Ο ορισμός και ο τρόπος μέτρησης των Ειδικών Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
προσδιορίζεται από την ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔΕΒΔΜ.
Στο πλαίσιο της ως άνω ανάλυσης θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στις τιμές στόχους των
ακόλουθων δεικτών:
Για τους δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων:


CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων:
Επανεξέταση της τιμής στόχου του δείκτη με βάση τη διάρθρωση και τα οικονομικά
χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων με τις οποίες συνδέεται και ιδίως των υπό
σχεδιασμό παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, στο πλαίσιο των
περιορισμών που θέτει η παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13.



Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών

και T4845 Συμμετέχοντες 25 έως 29

ετών: Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη.


11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου: Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη.



11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
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(συμμετοχές): Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη.


11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας: Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη.



T4958 Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη για τις περιφέρειες
του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας.

Για τους λοιπούς δείκτες:


CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων:
Αύξηση των τιμών στόχου στους ΑΠ 2 (σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 5.



T4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο): Επανεξέταση των τιμών στόχου σε όλους τους άξονες και σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών λόγω και της ενδεχόμενης αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού.



Για τον ειδικό δείκτη T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης: Αύξηση των τιμών στόχου στον ΑΠ 7 (σε όλες τις κατηγορίες
περιφερειών) και μείωση στους ΑΠ 8 και ΑΠ 9.



Για τον ειδικό δείκτη T4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ: Αύξηση των τιμών στόχου στους ΑΠ 6 (σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 9.

Ο σύμβουλος θα υποστηρίξει τη Δ.Α. στη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των Δ.Τ.Δ.
προκειμένου να επισυναφθούν στο Ο.Π.Σ. Αναλυτικά, ο σύμβουλος θα συνδράμει στη
συμπλήρωση των Δ.Τ.Δ. ως εξής:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)
1

ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014

Ορίζεται ο κωδικός αναφοράς του δείκτη βάσει της κωδικοποίησης της
βάσης δεδομένων SFC2014 (εγκεκριμένο Ε.Π.). Εάν είναι νέος δείκτης, η
κωδικοποίηση δίνεται από την ΕΥΟΠΣ.

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
(SFC2014)

Συμπληρώνεται όπως ακριβώς έχει περιληφθεί στη βάση δεδομένων
SFC2014 (Πεδίο: "ΔΕΙΚΤΗΣ", ΠΙΝΑΚΕΣ 3, 4, 5).

3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ [COMMON
INDICATORS]

Συμπληρώνεται με βάση βοηθητικό πίνακα μόνο για τους κοινούς δείκτες
(common indicators).
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4

(DEFINITION & DATA
PROCESSING, CALCULATION
METHODOLOGY)

Καταγράφεται η μέθοδος μέτρησης του δείκτη (υποχρεωτικό πεδίο).
Εάν οι μετρήσεις απαιτούν της συλλογή δεδομένων με έρευνα –
δειγματοληψία, γίνεται αναφορά στις βασικές παραμέτρους της ή/και
επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.
Για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος που απαιτούν
δειγματοληψία του ΕΚΤ το πεδίο θα καλυφθεί από την ΕΥΣΕΚΤ με την
ενεργοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων του σχεδίου δράσης.
Για τους κοινούς δείκτες εκροών, συμπληρώνεται ο ορισμός όπως
περιλαμβάνεται στο ενιαίο σύστημα δεικτών.
Εάν απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση, επισυνάπτεται σχετικό αρχείο
(πεδίο 37).
Για τους ειδικούς δείκτες των προγραμμάτων συμπληρώνεται βάσει των
ορισμών της κάθε Δ.Α.
Αποτυπώνεται κατ’ αρχήν η μεθοδολογία που είχε διαμορφωθεί
προγραμματικά στην επίσημη υποβολή του προγράμματος, (αρχικά
μπορεί να γίνει προσυμπλήρωση του πεδίου από το παράρτημα ορισμών
ειδικών δεικτών του ενιαίου συστήματος).

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΥ

Απαιτείται πρόσθετη αναφορά για την περίπτωση δεικτών εκροών που
συνδέονται με έργα «phasing» ή μεταφερόμενα έργα της περιόδου 20072013.

6

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
[UNIT COST]

Συμπληρώνεται για δείκτες εκροών. Προγραμματικά και μόνο όπου
δύναται να καθοριστεί
Προγραμματικό μοναδιαίο κόστος κοινού δείκτη εκροών=δημόσια δαπάνη
που συνδέεται με το δείκτη δια στόχο κοινού δείκτη (σε Ε.Π.,
προτεραιότητα ή άξονα).
Αποτυπώνεται και το μοναδιαίο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την
υποβολή και έγκριση του προγράμματος.
Σημειώνεται η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο δείκτη εκροών.

7

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

π.χ. αριθμός, ποσοστό, ευρώ, εκ. ευρώ, άτομα, χιλιόμετρα.

8

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ Δ.ΑΡΧΗ.

Αφορά στη συχνότητα αναφοράς και αποστολής των δεδομένων προόδου
από την πρωτογενή πηγή στη διαχειριστική αρχή.
Αναφέρεται αν ο δείκτης συλλέγεται σε ετήσια, εξαμηνιαία ή άλλη βάση,
ή η χρονική στιγμή ή το έτος/ έτη συλλογής των πρωτογενών στοιχείων.

5

9

10

11

ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(DATA SOURCE. BODY
RESPONSIBLE FOR COLLECTING
STATISTICAL DATA)
ΠΗΓΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΘΕΣΗ,
EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]
ΠΗΓΗ - WEBLINK
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΧ ΓΙΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Αναφέρεται ο φορέας όπως περιλαμβάνεται στην SFC2014 και εάν
υπάρχει η βάση δεδομένων (εκτός ΟΠΣ ΕΣΠΑ) που καταχωρούνται τα
στοιχεία.
Για δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να παρέχεται ανιχνεύσιμη
πληροφορία (traceable information), ώστε να δίδεται στη Δ.Α. και στην
ΕΑΣ η δυνατότητα επιβεβαίωσης των δεδομένων. Θα πρέπει να προκύπτει
σαφώς εάν υφίσταται μηχανισμός περιοδικής μέτρησης του δείκτη.
Για δείκτες αποτελέσματος.

Για δείκτες αποτελέσματος: Παρέχεται η ηλεκτρονική διεύθυνση που
ενδεχομένως να δημοσιεύονται τα στοιχεία.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)

12

13

14

15

ΑΘΡΟΙΣΗ

(AGGREGATION)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΠΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

17

18

Συμπληρώνεται με βάση τον βοηθητικό πίνακα 3 (πολλαπλές τιμές).

(PUBLICATION-PUBLIC
AVAILABILITY)

Περιγραφή του/των μέσου/ μέσων και της μορφής δημοσίευσης και
δημόσιας διάθεσης των συγκεντρωτικών δεδομένων του δείκτη από τη
Δ.Α. (συνήθως στο weblink της Δ.Α.).
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε τα στοιχεία του πεδίου 10 να μην
παρέχουν αντικρουόμενη πληροφορία με αυτά του πεδίου 11.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΑΝ ΑΦΟΡΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
Ν.2472/1997 [ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤ-ΠΑΝ]

Ναι/Όχι
Συμπληρώνεται μόνο για δείκτες ΕΚΤ-ΠΑΝ με βάση βοηθητικό πίνακα 4
και σχετική ενότητα ενιαίου συστήματος δεικτών.

(PROVISIONS FOR DATA
PROTECTION)
16

Αποτυπώνεται η μέθοδος άθροισης των τιμών προόδου από το κατώτερο
διαθέσιμο επίπεδο στην επενδυτική προτεραιότητα, κατηγορία
περιφέρειας, σε άξονα προτεραιότητας και Ε.Π.
Γίνεται ειδική αναφορά στη δυνατότητα άθροισης των τιμών του δείκτη
σε εθνικό επίπεδο.
Διευκρινίζεται εάν ο δείκτης μπορεί να αθροιστεί στο επίπεδο επενδυτικής
προτεραιότητας αυτόματα ή απαιτούνται ειδικοί υπολογισμοί από τη Δ.Α.
ή άλλο φορέα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(DATA STORAGE)

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ)
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σημειώνεται η βάση δεδομένων που αποθηκεύονται τα στοιχεία προόδου
του δείκτη (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, ΠΚΣΕ). Σε περίπτωση που αποθηκεύονται
πρωτογενώς και σε άλλη βάση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται.
Αφορά σε δείκτες αποτελέσματος. Αναφέρεται το επίπεδο (π.χ. εθνικό,
NUTS 2, 3) διαθεσιμότητας των πρωτογενών δεδομένων που είναι
απαραίτητα για τον υπολογισμό της τιμής προόδου του δείκτη.

Συμπληρώνεται με βάση τον βοηθητικό πίνακα 6.

(RESPONSIVENESS TO POLICY)

[ΣΧΟΛΙΑ]

19

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

(CLARITY OF NORMATIVE
INTERPRETATION)

[ΣΧΟΛΙΑ]

20

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

(STATISTICAL VALIDATION)

Αναφέρεται εκτίμηση εάν οι τιμές προόδου του δείκτη αποτελέσματος
μπορούν να επηρεάζονται δεόντως από τις πράξεις που χρηματοδοτεί (ή
τις παραγόμενες εκροές) το πρόγραμμα.
Γίνεται συνοπτική αναφορά ή παραπομπή σε αναλύσεις εκ των προτέρων
αξιολόγησης ή σε εκτιμήσεις της Δ.Α.
Προσδιορίζονται και οι σχετικοί ειδικοί στόχοι που συνδέεται ο δείκτης.

Ναι/ Όχι/ Δεν παρέχονται εκτιμήσεις.
Παρέχεται συνοπτική τεκμηρίωση ώστε να είναι σαφές αν η επίτευξη ή μη
επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος είναι επιθυμητή, δηλ. αν η εξέλιξη
του δείκτη από τη τιμή βάσης προς την επίτευξη της τιμής στόχου
υποδηλώνει με σαφήνεια την αλλαγή προς τη συγκεκριμένη επιθυμητή
κατεύθυνση και αν η αλλαγή αυτή είναι η επιθυμητή ή όχι.
Απαιτείται να υπάρχει μια σαφής και αποδεκτή κανονιστική ερμηνεία για
το κατά πόσο η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) αποτελεί ευνοϊκό ή
δυσμενές αποτέλεσμα.
Μπορεί να γίνεται συνοπτική αναφορά ή παραπομπή σε αναλύσεις της εκ
των προτέρων αξιολόγησης ή σε εκτιμήσεις της Δ.Α.
Συμπληρώνεται με βάση βοηθητικό πίνακα 1.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)

21

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

(ROBUSTENESS)

Συμπληρώνεται κυρίως για περιπτώσεις δεικτών αποτελέσματος που
μετρώνται μέσω δειγματοληψίας – ερευνών (π.χ. ΕΚΤ).
Σταθερότητα: Με βάση το σχετικό ορισμός της Ε.Ε., παρέχεται μία
εκτίμησης για το εάν ο δείκτης δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές του
δείγματος και δεν είναι ευαίσθητος σε μεγάλη απόκλιση τιμών για
περιορισμένο αριθμό φορέων ή συμμετεχόντων (δηλ. η κατανομή των
τιμών του δείκτη είναι παρόμοια με την κατανομή των μεμονωμένων
τιμών στο στατιστικό πληθυσμό).

22

ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(TIMELY COLLECTION OF DATA)

23

ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Συμπλήρωση από ΕΥ ΟΠΣ.

24

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Συμπληρώνεται με βάση βοηθητικό πίνακα 2.

25

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ/ΜΗ
ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ

26

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ

Συμπληρώνεται περιορισμός από τη Δ.Α. σε περιπτώσεις όπου απαιτείται
να αποφευχθεί η λανθασμένη συμπλήρωση ακραίων τιμών (π.χ.
πληθυσμιακοί δείκτες).

27

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ/ΠΑΝ, ΕΤΘΑ.

28

ΚΩΔΙΚΟΣ [SFC21014] TOY
ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΕΚΤ/ΠΑΝ)

Συμπληρώνεται μόνο για δείκτες αποτελέσματος ΕΤΚ/ ΠΑΝ.

29

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Πολλαπλές τιμές.

30
31

32

33
34
35
36
37
38
39

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΕΣΠΑ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η
ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΟΠΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟ/ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
(ΠΧ ΠΙΝΑΚΕΣ , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Κ.ΛΠ.)
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
[Δ.ΑΡΧΗ Η ΑΛΛΟ] ΣΤΗΝ ΕΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ

Αναφέρεται εάν οι τιμές προόδου του δείκτη αποτελέσματος θα είναι
διαθέσιμες εγκαίρως (υποβολή ετήσιας έκθεσης Ε.Π.)

Συμπλήρωση από ΟΠΣ ΕΥ ΟΠΣ/ΕΑΣ. (συμπληρώνεται για αυτόματα
υπολογιζόμενους δείκτες από μεγέθη του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, π.χ. δείκτης
πλαισίου επίδοσης / βασικά στάδια εφαρμογής).
Συμπλήρωση από ΟΠΣ ΟΠΣ/ΕΑΣ.

Συμπλήρωση από ΟΠΣ ΟΠΣ/ΕΑΣ.
Ναι/Όχι.
Δεν συμπληρώνεται σε δείκτες αποτελέσματος.
Συμπληρώνεται με Ναι/Όχι.

Ονομ/νυμο, ιδιότητα, τηλ., email.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)
40

ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Συμπλήρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

41

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Συμπλήρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

42

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ελλείψεις, επισημάνσεις της Δ.Α., ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης
κ.λπ.

43

ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ Ε.Π.

Συμπληρώνεται η κωδικοποίηση του Ε.Π. που εντάσσεται ο δείκτης στην
SFC2014.
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3.5 Τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για το 2018 και
το 2023
Στους κάτωθι πίνακες αποτυπώνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις, ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορίες Περιφερειών για τους δείκτες του
ΕΠ.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δείκτες Πλαισίου Επιδόσεων

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ
(2018)*

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2

8i

ΛΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

111.081

Επανεξέταση τιμής
στόχου 2023

2

8i

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

39.968

Επανεξέταση τιμής
στόχου 2023

2

8i

ΠΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

34.914

Επανεξέταση τιμής
στόχου 2023

4

8i

ΜΕΤ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

16.534

Επανεξέταση τιμής
στόχου 2023

α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, κυρίως της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου
αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που
συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο αυξημένο
προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i,,
α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, κυρίως της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου
αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που
συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο αυξημένο
προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i,,
α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, κυρίως της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου
αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που
συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο αυξημένο
προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i,,
α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, κυρίως της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου
αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που
συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο αυξημένο
προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i,,
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5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ
(2018)*

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

4.229

Επανεξέταση τιμής
στόχου 2023

α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, κυρίως της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, προκειμένου
αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που
συνδέονται με την επενδυτική προτεραιότητα 8i, γ) τον νέο αυξημένο
προϋπολογισμό της επενδυτικής προτεραιότητας 8i,,

71.956

105.146

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

α) Αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη
σειρά τους τροποποιήσεις στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να παραμείνουν ελκυστικές, β) το
αυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο κόστος των
παρεμβάσεων

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

710

2.218

Αύξηση της τιμής
στόχου 2023

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

285

630

Αύξηση της τιμής
στόχου 2023

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

600

600

Αύξηση της τιμής
στόχου 2023

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

8i

ΠΑΠ

3

8ii

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

T4844

Συμμετέχοντες έως 24 ετών

6

10i

ΛΑΠ

11510

6

10i

ΜΕΤ

6

10i

ΠΑΠ
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ΑΞΟΝΑΣ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
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8

10i

ΜΕΤ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

93

242

Αύξηση της τιμής
στόχου 2023

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και επαναπροσδιορισμός μοναδιαίου κόστους

9

10i

ΠΑΠ

11510

Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

58

78

Αύξηση της τιμής
στόχου 2023

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και επαναπροσδιορισμός μοναδιαίου κόστους

35.585

50.836

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Διεύρυνση του περιεχομένου του δείκτη

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ
(2018)*

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

6

10i

ΛΑΠ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

6

10i

ΜΕΤ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

9.615

13.735

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Διεύρυνση του περιεχομένου του δείκτη

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

9.367

13.381

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Διεύρυνση του περιεχομένου του δείκτη

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

3.824

5.463

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Διεύρυνση του περιεχομένου του δείκτη

6

8

10i

10i

ΠΑΠ

ΜΕΤ
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ΑΞΟΝΑΣ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
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ΔΕΙΚΤΗΣ

9

10i

ΠΑΠ

11511

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

ΟΡΟΣΗΜΟ
(2018)*

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

1.241

1.772

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Διεύρυνση του περιεχομένου του δείκτη

α) Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους β) το μίγμα των δράσεων
που συνθέτουν το τρέχον μέσο κόστος μπορεί εφεξής να μεταβληθεί με
συνέπεια την αύξησή του, γ) η πρόοδος επίτευξης του δείκτη εμφανίζει
διαφοροποιήσεις και συγκεκριμένα «τεχνητές» υστερήσεις που
οφείλονται κυρίως είτε σε διοικητικούς λόγους (περίπτωση Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου όπου τα τμήματα του Πανεπιστημίου υπάγονται
διοικητικά στο Βόρειο Αιγαίο), είτε σε σημαντικές αλλαγές του
ερευνητικού πληθυσμού.
α) Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους β) το μίγμα των δράσεων
που συνθέτουν το τρέχον μέσο κόστος μπορεί εφεξής να μεταβληθεί με
συνέπεια την αύξησή του, γ) η πρόοδος επίτευξης του δείκτη εμφανίζει
διαφοροποιήσεις και συγκεκριμένα «τεχνητές» υστερήσεις που
οφείλονται κυρίως είτε σε διοικητικούς λόγους (περίπτωση Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου όπου τα τμήματα του Πανεπιστημίου υπάγονται
διοικητικά στο Βόρειο Αιγαίο), είτε σε σημαντικές αλλαγές του
ερευνητικού πληθυσμού.

8

10ii

ΜΕΤ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

168

664

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

9

10ii

ΠΑΠ

T4958

Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

54

195

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

7

10iv

ΛΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

7.194

69.913

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

7

10iv

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

1.944

18.889

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΔΕΙΚΤΗΣ

7

10iv

ΠΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

1.893

18.403

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

8

10iv

ΜΕΤ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

758

7.367

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

9

10iv

ΠΑΠ

11512

Αριθμός μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

261

2.538

Μείωση της τιμής
στόχου 2023

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

ΟΡΟΣΗΜΟ
(2018)*

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

*Δεν προσδιορίζονται στο Ε.Π. οι τιμές Ορόσημο 2018 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα. Η τιμή Ορόσημο του δείκτη CO01 για το σύνολο του ΑΠ2 είναι 82.000.
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Λοιποί Δείκτες Εκροών

6

10i

ΛΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

782

Αύξηση της τιμής στόχου

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

6

10i

ΜΕΤ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

227

Αύξηση της τιμής στόχου

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

6

10i

ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

225

Αύξηση της τιμής στόχου

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

8

10i

ΜΕΤ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

139

Διευρεύνηση αλλαγής της
τιμής στόχου

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

9

10i

ΠΑΠ

Τ4951

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ

23

Αύξηση της τιμής στόχου

Υπολογισμός νέου μοναδιαίου κόστους

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
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6

10i

ΛΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

186

Επανεξέταση τιμής στόχου

Επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη λόγω αλλαγής
της μεθόδου υπολογισμού

6

10i

ΜΕΤ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

50

Επανεξέταση τιμής στόχου

Επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη λόγω αλλαγής
της μεθόδου υπολογισμού

6

10i

ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

49

Επανεξέταση τιμής στόχου

Επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη λόγω αλλαγής
της μεθόδου υπολογισμού

8

10i

ΜΕΤ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

20

Επανεξέταση τιμής στόχου

Επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη λόγω αλλαγής
της μεθόδου υπολογισμού

9

10i

ΠΑΠ

T4954

Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
(προνήπιο)

6

Επανεξέταση τιμής στόχου

Επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη λόγω αλλαγής
της μεθόδου υπολογισμού

7

10iv

ΛΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

10.093

Αύξηση της τιμής στόχου

Επίτευξη της τιμής στόχου, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα
καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης δεικτών πλαισίου επίδοσης, εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. με παράλληλο υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.727

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Επίτευξη της τιμής στόχου, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα
καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ

7

10iv

ΜΕΤ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

7

10iv

ΠΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

2.657

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Επίτευξη της τιμής στόχου, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα
καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ

8

10iv

ΜΕΤ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

1.365

Διευρεύνηση αλλαγής της
τιμής στόχου 2023

Μη επίτευξη της τιμής στόχου, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα
καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ

158

Μείωση της τιμής στόχου
2023

Μη επίτευξη της τιμής στόχου, δεδομένου ότι ο εν λόγω
δείκτης τροφοδοτείται από τη δράση «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία ακολούθως θα
καλυφθεί από το ΕΠΑνΕΚ

9

10iv

ΠΑΠ

T4960

Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

2

8iv

ΛΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολούμενων

33.933

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Υπολογισμός νέου Μοναδιαίου Κόστους

2

8iv

ΜΕΤ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολούμενων

7.378

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Υπολογισμός νέου Μοναδιαίου Κόστους
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
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2

8iv

ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολούμενων

10.752

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Υπολογισμός νέου Μοναδιαίου Κόστους

4

8iv

ΜΕΤ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολούμενων

3.809

Επανεξέταση τιμής στόχου
2023

Υπολογισμός νέου Μοναδιαίου Κόστους

5

8iv

ΠΑΠ

CO05

Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολούμενων

1.013

Αύξηση της τιμής στόχου
2023

Υπολογισμός νέου Μοναδιαίου Κόστους

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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υπολογισμό/εκτίμηση μοναδιαίου κόστους

3.6. Εξέταση ανάγκης για προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα
Προτεραιότητας
Δεν έγινε κατανομή νέων πόρων ούτε υφίσταται ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών
παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας.
Οι κατηγορίες παρέμβασης, ανά Άξονα Προτεραιότητας, του ΕΠ, με βάση την ονοματολογία
που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή είναι οι κάτωθι:
ΑΠ 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας


108. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και βελτίωση της κάλυψης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων ενίσχυσης της
διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, καθώς επίσης μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των
σχετικών ενδιαφερομένων μερών.

ΑΠ 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού


102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που έχουν
απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



105. 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.



113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

ΑΠ 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 Ετών


103. Σταθερή και διαρκής ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως εκείνων που
δεν απασχολούνται ούτε εκπαιδεύονται ούτε καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας
«εγγυήσεις για τη νεολαία».

ΑΠ 4. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που έχουν
απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



105. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής
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σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την
προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.


108. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και βελτίωση της κάλυψης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων ενίσχυσης της
διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, καθώς επίσης μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των
σχετικών ενδιαφερομένων μερών.



113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που έχουν
απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



105. 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.



108. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και βελτίωση της κάλυψης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων ενίσχυσης της
διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, καθώς επίσης μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των
σχετικών ενδιαφερομένων μερών.



113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

ΑΠ 6. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος


115. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση
της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη
τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.



116. 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.

ΑΠ 7. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της
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Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας


117. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, 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.



118. 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.

ΑΠ 8. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


115. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση
της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη
τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.



116. 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.



117. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, 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.



118. 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.

ΑΠ 9. Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού
Συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


115. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση
της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη
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τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.


116. 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.



117. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές
ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, 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.



118. 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.
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3.7. Συμπεράσματα και προτάσεις

Αναθεώρηση του Ε.Π.
Με βάση το άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013, η αίτηση για αναθεώρηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020» πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να παραθέτει τις επιπτώσεις
των τροποποιήσεων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για Έξυπνη και
διατηρήσιμη ανάπτυξη όσο και στους ειδικούς στόχους του Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και
τους ειδικούς κανόνες του ΕΚΤ, τις οριζόντιες αρχές (Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση, Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη Διάκριση,
Αειφόρος Ανάπτυξη), καθώς και το ΕΣΠΑ.
Επισημαίνεται ότι με την πρόσφατη αναθεώρηση του Ε.Π. [C (2017) 8798 -18/12/2017
Απόφαση της Ε.Ε.] επήλθε μια οριακή αλλαγή στη δομή του Ε.Π., η οποία αν και δεν άλλαξε
επί της ουσίας τη λογική της παρέμβασης του Ε.Π, μετέβαλε ωστόσο, κατ’ αρχάς και σε
πρώτο επίπεδο χρηματοδοτικά, αν και σε περιορισμένο βαθμό, τη βαρύτητα ορισμένων
επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων. Ουσιαστικά, με τις μεταβολές αυτές
επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν τα δομικά στοιχεία της λογικής παρέμβασης του Ε.Π. εφόσον
αφορούν σε μερική ενίσχυση επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων που
ανταποκρίνονται σε ήδη διατυπωμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. αναπτυξιακές ανάγκες και
στρατηγικούς στόχους. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν ορισμένες οριακές αλλαγές στη δομή του
Ε.Π., κυρίως μέσω της μετατροπής της επενδυτικής προτεραιότητας 9.i σε νέο ειδικό στόχο
της επενδυτικής προτεραιότητας 8.i και της κατάργησης της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii
(ΕΚΤ), προκειμένου για τη μεταφορά των πόρων της στην ΠΑΝ.
Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης ανταποκρίνεται σε νέα δεδομένα, που αφορούν σε
αλλαγές του θεσμικού περιβάλλοντος και σε νέες προκλήσεις, που θα πρέπει, στο πλαίσιο των
αρχών της καλής διακυβέρνησης,
να ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Αναλυτικά:
1. Η υφιστάμενη διάρθρωση της επενδυτικής προτεραιότητας 8i δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
«τεχνικά» το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και τις επιλογές που
προσφέρει στους ωφελούμενους. Επιπλέον, στη στόχευση της επενδυτικής
προτεραιότητας 8i δεν αποτυπώνεται η αναπτυξιακή και κοινωνική ανάγκη αποτροπής του
φαινομένου της εκροής του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό
(brain-drain).
2. Η υφιστάμενη δομή της επενδυτικής προτεραιότητας 10i διαμορφώθηκε πριν το Π.Δ. 79
(ΦΕΚ109, 1-8-2017) που αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτυπώσει κατά ενιαίο τρόπο τις
αναγκαίες αλλαγές στις δομές και την ποιότητα της Α’βάθμιας εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης.
3. Το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων που αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 8ii
δεν είναι πλέον λειτουργικό και αποτελεσματικό από την άποψη των συνεπειών του τόσο
στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνονται οι δέουσες κατευθύνσεις για τη βελτίωση
της λογικής παρέμβασης του Ε.Π., εισάγοντας αντίστοιχες «διορθωτικές» κινήσεις στη δομή
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του, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα προτείνονται
τα εξής:
1. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 8i θα πρέπει να
αναθεωρηθεί προκειμένου να εξυπηρετεί το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο ώστε στη διάρθρωση και στόχευση της
επενδυτικής προτεραιότητας να αποτυπωθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της εκροής
του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain-drain). Στο πλαίσιο
αυτό προτείνεται η ενοποίηση των τριών υφιστάμενων ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο που θα περιλαμβάνει αφενός τους τρεις
υφιστάμενους ειδικούς στόχους και επιπλέον, τη στόχευση στην αντιμετώπιση του
φαινομένου του brain-drain.
2. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii και στο πλαίσιο των
προβλεπομένων στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των νέων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να
καταστεί πιο απλή και σαφής όσον αφορά στη στόχευσή της στο σύνολο των
ωφελούμενων νέων, ηλικίας κάτω των 30 ετών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας σε
έναν ενιαίο ειδικό στόχο, που θα περιλαμβάνει και τους δύο αυτούς ειδικούς στόχους.
3. Η διάρθρωση και η στόχευση της επενδυτικής προτεραιότητας 10i θα πρέπει να
αναθεωρηθεί προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική πραγματικότητα που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ109, 1-8-2017), δεδομένου ότι με τον
τρόπο αυτό θα μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα σύγχρονες
παιδαγωγικές, αλλά κατ’ επέκταση και αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό προτείνεται η ενσωμάτωση του 4ου ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας
10i στον 2ο ειδικό της στόχο.
Mε την υιοθέτηση των ως άνω αλλαγών στη λογική παρέμβασης του Ε.Π., εκτιμάται ότι:
-

Ενισχύεται η σαφήνεια της λογικής της παρέμβασης.

-

Οι ειδικοί στόχοι
προτεραιότητες.

-

Μπορούν να προκριθούν δράσεις που να συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των
αντίστοιχων ειδικών στόχων.

-

Δεν επιφέρονται αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα δεικτών του Ε.Π., πέραν φυσικά
των αναγκαίων αλλαγών στις τιμές στόχου τους, που προκύπτουν είτε ως συνέπεια
αλλαγών στο μοναδιαίο κόστος τους, είτε ως συνέπεια σημαντικών αλλαγών στο
θεσμικό περιβάλλον που του επηρεάζει.

εντάσσονται

και

αντανακλούν

ευρύτερα

τις

επενδυτικές

Οι προτεινόμενες αλλαγές, στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ
1303/2013, δεν μεταβάλλουν την αξιολόγηση της συνάφειας των προσδιορισθέντων αναγκών
με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», τις επιλεγείσες επενδυτικές προτεραιότητες, τις οριζόντιες
αρχές και προσδιορισθείσες και το ΕΣΠΑ, ως έχει προσδιορισθεί στην εκ των προτέρων
Αξιολόγηση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
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2014-2020»49. Το Ε.Π. εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή εσωτερική συνοχή μεταξύ των
Θεματικών Στόχων, των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, των Ειδικών Στόχων, των δεικτών
αποτελέσματος, των κατηγοριών παρεμβάσεων και των δεικτών εκροών που έχουν επιλεγεί
για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών.

Πλαίσιο Επιδόσεων
Το σύστημα των δεικτών του πλαισίου επιδόσεων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους
εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια πληρότητας και καταλληλότητας που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
Στην παρούσα ωστόσο φάση, όπου έχουν διανυθεί περισσότερο από τα 2/5 της περιόδου
υλοποίησης του Ε.Π., είναι πλέον γνωστά ορισμένα νέα δεδομένα που απαιτούν την
επικαιροποίηση των τιμών στόχου των σχετικών δεικτών, ώστε να εξακολουθεί να ισχύει το
πρώτο κριτήριο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
που αφορά στη ρεαλιστικότητα και την επιτευξιμότητά τους. Τα νέα δεδομένα που καθιστούν
αναγκαία την προσαρμογή αυτή αφορούν κυρίως στα εξής:
-

Σημαντική μεταβολή ορισμένων οικονομικών συνθηκών ή συνθηκών στην αγορά εργασίας
ή αναγνώριση ορισμένων λανθασμένων υποθέσεων που κατά τη φάση του σχεδιασμού
είχαν οδηγήσει σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των οροσήμων.

-

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης ορισμένων παρεμβάσεων που σχετίζονται
άμεσα με τους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων.

-

Αλλαγή
του
προϋπολογισμού
ορισμένων
προτεραιοτήτων, αξόνων προτεραιότητας.

-

Αλλαγή του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων που συνδέονται με τους δείκτες του
πλαισίου επιδόσεων, λόγω είτε αναγκαίων αλλαγών στη λογική των παρεμβάσεων είτε της
αναθεώρησης/ ορθότερης προσέγγισης των παραγόντων που συνθέτουν το μοναδιαίο
κόστος ανά παρέμβαση.

-

Αλλαγή του μέσου μοναδιαίου κόστους των δεικτών του πλαισίου επιδόσεων λόγω
τεκμηριωμένης ως προς την αναγκαιότητά της αλλαγής του μίγματος των παρεμβάσεων
που συνδέονται με αυτόν.

θεματικών

στόχων,

επενδυτικών

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του πλαισίου επίδοσης και του
προσδιορισμού/ εκτίμησης του μοναδιαίου κόστους των δράσεων που ήδη υλοποιούνται
προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:


Για τον κοινό δείκτη CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων:
Προτείνεται η επανεξέταση της τιμής στόχου του δείκτη με βάση τη διάρθρωση και
τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων με τις οποίες συνδέεται και ιδίως

49

Eκ των προτέρων Αξιολόγηση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020», Aθήνα, 17.7.2014
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των υπό σχεδιασμό παρεμβάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, στο πλαίσιο
των περιορισμών που θέτει η παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13.


Για τους ειδικούς δείκτες εκροών Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών και T4845
Συμμετέχοντες 25 έως 29 ετών:
Προτείνεται η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη δεδομένου ότι: α) οι αλλαγές στο
περιβάλλον της αγοράς εργασίας που επιβάλλουν με τη σειρά τους τροποποιήσεις στα
θεμελιώδη χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να παραμείνουν
ελκυστικές, β) το ήδη αυξημένο, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μοναδιαίο
κόστος των παρεμβάσεων, ιδίως αυτών που αφορούν στις δράσεις κατάρτισης.



Για το δείκτη 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου:
Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις του μοναδιαίου κόστους των δράσεων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του δείκτη οφείλονται κατά κύριο λόγο στην τροποποίηση
του συναφούς θεσμικού πλαισίου και συνηγορούν στην πρόταση της αύξησης της
τιμής στόχου του δείκτη.



Για το δείκτη 11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές):
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του δείκτη έχει διευρυνθεί και συνδέεται
πλέον με δράσεις μεγαλύτερου μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο, προτείνεται να
μειωθεί η τιμή στόχος του δείκτη.



Για τον ειδικό δείκτη 11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας:
Η αύξηση του μοναδιαίου κόστους σε συνδυασμό με την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με το δείκτη, συνηγορεί στην
πρόταση της μείωσης της τιμής στόχου του δείκτη.



Για τον ειδικό δείκτη T4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από
ΕΚΟ:
Δεδομένου ότι πιθανολογούνται αλλαγές στα χαρακτηριστικά των σχετικών
παρεμβάσεων με επιπτώσεις στο μοναδιαίο κόστος τους, στην παρούσα φάση δεν
κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή της τιμής στόχου του δείκτη.



Για τον ειδικό δείκτη T4958 Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων προτείνεται η στοχευμένη μείωση της
τιμής στόχου του δείκτη για τις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς
Ελλάδας.
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Ανάλυση λοιπών δεικτών του Ε.Π.
Αναφορικά με τους δείκτες εκροής:


Για τον κοινό δείκτη CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων, προτείνεται η επανεξέταση (αύξηση) των τιμών στόχου
2023 στους ΑΠ 2 (σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 5.



Για τον ειδικό δείκτη T4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται (προνήπιο), η πολύ υψηλή τιμή επίτευξης του δείκτη
επιβάλει την αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού.



Για τον ειδικό δείκτη T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης, προτείνεται η επανεξέταση των τιμών στόχου, με ενδεχόμενη
αύξηση στον ΑΠ 7 (σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών) και μείωση στους ΑΠ 8 και
ΑΠ 9.



Για τον ειδικό δείκτη T4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ, προτείνεται η επανεξέταση των τιμών στόχου, με
ενδεχόμενη αύξηση στους ΑΠ 6 (σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών) και ΑΠ 9.

Για τους λοιπούς δείκτες εκροών, στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο ότι μπορεί να
υπάρξουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των σχετικών παρεμβάσεων με επιπτώσεις στο
μοναδιαίο κόστος τους, δεν κρίνεται σκόπιμη αλλαγή στις τιμές στόχους των δεικτών.
Αναφορικά με τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ, σημειώνεται ότι δεν αποτυπώνεται
καταλλήλως, στο ΟΠΣ, η πρόοδος της επίτευξης των δεικτών, δεδομένου ότι:
α) Σε πολλές περιπτώσεις δεικτών παρατηρείται έλλειψη στοιχείων.
β) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεικτών (με μονάδα μέτρησης %) παρατηρείται, ότι η τιμή
στόχος των ενταγμένων έργων αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη τιμή στόχο 2023 του
ίδιου δείκτη.
γ) Για τους δείκτες αποτελέσματος CR03, CR04, CR05, CR06 ενώ καταγράφονται στοιχεία
υλοποίησης (αριθμός ωφελουμένων: 10.830, 36.031, 7.659, 8.743 αντίστοιχα) δεν είναι
δυνατός ο υπολογισμός των τιμών υλοποίησης (λόγος %) καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα
στοιχεία από τους δείκτες εκροής.
Συνεπώς, θα πρέπει η Διαχειριστική Αρχή να προχωρήσει στην επικύρωση των δεικτών
αποτελέσματος, δεδομένου ότι η μέτρηση των δεικτών προόδου γίνεται με στοιχεία τα οποία
συλλέγονται απευθείας από φορείς που έχουν ορισθεί ως πηγές.
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