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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν παροδοτέο ο Σύμβουλος Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές
αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Ε.Π., και ειδικότερα τα σχετικά για

την

αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης του Ε.Π., διευρευνά και απαντά
στα ακόλουθα κύρια και επιμέρους αξιολογητικά ερωτήματα:
Α. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν
επίκαιροι;
Επιμέρους ερωτήματα
-Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των
υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων;
-Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του
Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό πλαίσιο;
-Εξετάζεται η λογική παρέμβασης του Προγράμματος και συγκεκριμένα η επικαιρότητα των
ειδικών στόχων του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες αποτελέσματος.
-Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/και νέων δεικτών αποτελέσματος ή
εκροών;
Β. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών
αποτελέσματος; Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι
καθυστερήσεις αυτές;
-Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος και τεκμηριώνονται οι
λόγοι επίτευξης τους ή μη, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
-Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των
δεικτών αποτελέσματος για το 2023;

Γ. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής του Ε.Π. στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος;
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- Εξετάζονται όλοι οι δείκτες εκροόων των ενταγμένων πράξεων και διατυπώνονται
τεκμηριωμένες προτάσεις για: α) την εισαγωγή δεικτών εκροόων σε πράξεις όπου οι
υφιστάμενοι δείκτες δεν αποτυπώνουν κατάλληλα την εκροή που δημιουργείται από την
πράξη ή/και δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν στο πλαίσιο διαμόρφωσης του
Ενιαίου Συστήματος Δεικτών 2014-2020. β) την εισαγωγή ως προγραμματικών δεικτών,
εκείνων των δεικτών εκροής που ήδη χρησιμοποιούνται στο Ε.Π. ως πρόσθετοι δείκτες και
οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στη λογική παρέμβασης αλλά και συνεισφέρουν
χρηματοδοτικά σε σημαντικό βαθμό στην επενδυτική προτεραιότητα. γ) την αντικατάσταση
προγραμματικών δεικτών εκροής, οι οποίοι δεν συνεισφέρουν στους ειδικούς στόχους του
Ε.Π.
Οι δείκτες εκροής θα πρέπει να συμβάλλουν στα αποτελέσματα της πράξης και στο σχετικό
ειδικό στόχο. Σε αντίθετη περίπτωση για κάθε ειδικό δείκτης εκροής που προτείνεται θα
πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός μονάδας μέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών
στοιχείων και εκτίμησης της τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας.

Δ. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Στο ανωτέρω πλαίσιο το 3ο Παραδοτέο του Συμβούλου Αξιολόγησης, ως προδιαγράφεται
στην από 4.5.2018 σύμβαση (18SYMV003037323,2018-05-04), διαρθρώνεται σε τέσσερα (4)
επιμέρους κεφάλαια, ως ακολούθως:
░ Κεφάλαιο 1.Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης και των
ειδικών στόχων του Ε.Π.
░ Κεφάλαιο 2: Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτελέσματος και
προβλέψεις επίτευξης της στοχοθεσίας 2023.
░ Κεφάλαιο 3:Βαθμός συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική
παρέμβασης του Προγράμματος.
░ Κεφάλαιο 4:Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της
λογικής της παρέμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.
1.1. Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης και των ειδικών στόχων του Ε.Π.

Σύμφωνα με την 3η εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014-20201 η λογική της παρέμβασης ορίζει τα λογικά βήματα
που πρέπει να ακολουθηθούν στο σχεδιασμό ενός ΕΠ προκειμένου να δοθεί έμφαση στα
αποτελέσματα

και

να

στοχευθούν

κατάλληλα

οι

αναπτυξιακές

ανάγκες

που

προσδιορίστηκαν σε κάθε περιοχή. Η λογική της παρέμβασης ξεκινά από την ανάλυση των
αναπτυξιακών αναγκών που διαμορφώνουν τη στρατηγική και η οποία αναλύεται στη
συνέχεια σε χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Σε επόμενο βήμα γίνεται η επιλογή των
θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί σε επίπεδο ΕΕ,
η οποία θα πρέπει να είναι συνεπής με τις απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης. Η
επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων θα οδηγήσει στη δημιουργία των αξόνων
προτεραιότητας με τον καθορισμό κατάλληλων ειδικών στόχων, οι οποίοι αποτελούν το
αποτελέσματα στο οποίο οι επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνεισφέρουν μέσα
από συγκεκριμένες δράσεις. Κατά συνέπεια σε επόμενο στάδιο οι ειδικοί στόχοι οδηγούν
στον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος (result indicators) και στον καθορισμό
συγκεκριμένων τιμών-στόχων, ενώ ο τύπος των δράσεων που θα επιλεγούν να
χρηματοδοτηθούν οδηγεί στον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών εκροών (output indicators)
και αντίστοιχα στον καθορισμό συγκεκριμένων τιμών-στόχων.
Στο πλαίσιο του παρόντος αλλά και της διαδικασίας Αναθεώρησης 2018 του ΕΠ, που
λαμβάνει χώρα αυτό το διάστημα, επικαιροποιήθηκε και ενισχύθηκε η λογική παρέμβασης
του ΕΠ και ειδικότερα:
- Εξετάστηκε η επικαιρότητα των αναπτυξιακών αναγκών του προγράμματος λαμβάνοντας
υπόψη το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο, ως έχει
διαμορφωθεί και ισχύει (βλ παράγραφο 1.1.1. του παρόντος).

1 η

3 Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου
2014, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ, Ιανουάριος 2014.
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- Επικαιροποιήθηκε η κατανομή των υφιστάμενων και πρόσθετων πόρων μεταξύ των
επενδυτικών προτεραιοτήτων (βλ αναλυτικά παράγραφο 1.2.1. του παρόντος).
- Εξετάστηκαν και επικαιροποιήθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι ειδικοί στόχοι του
προγράμματος με γνώμονα την ενίσχυση της λογικής παρέμβασης και την επικαιροποίηση
αυτής (βλ αναλυτικά παράγραφο 1.3. του παρόντος).
- Εξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε κατάλληλα το σύστημα δεικτών του προγράμματος
μέσω

της

κατάργησης,

αντικατάστασης

ή

εισαγωγής

νέων

δεικτών.

Επίσης,

επικαιροποιήθηκαν οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος και εκροής στη βάση
αλλαγών είτε στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών είτε αλλαγών στο μοναδιαίο κόστος
των δράσεων. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν θα παρουσιαστούν
αναλυτικά, καθώς βρίσκονται εκτός των στόχων της εν λόγω αξιολόγησης (βλ. αναλυτικά
Κεφάλαιο 3 του παρόντος).
Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση της λογικής παρέμβασης του
Προγράμματος, μετά τις αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη διαδικασία Αναθεώρησης
20182 είναι τα ακόλουθα:
-

Η λογική παρέμβασης είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές σχεδιασμού
των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

-

Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους ειδικούς στόχους.

-

Όλοι

οι

ειδικοί

στόχοι

εντάσσονται

και

εξειδικεύουν

τις

επενδυτικές

προτεραιότητες που έχουν επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους θεματικούς
στόχους.
-

Όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του
προγράμματος.

-

Όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι,
και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, οι αλλαγές που προτείνονται
στο σύνολό τους ενισχύουν την λογική της παρέμβασης.

Με βάση τα ως άνω, ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την επικαιροποιημένη λογική
παρέμβασης του Προγράμματος.

2

Οι εν λόγω αλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια και παραγράφους του
παρόντος.
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
Επιχειρησιακή και Λειτουργική
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για
την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής συνοχής
Κινητικότητα Εργαζομένων και
Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας
του δικτύου EURES στην Ελλάδα

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

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων
Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άξονας Προτεραιότητας 1. 1. Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας

1. Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων
μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας
και ενίσχυση της απασχόλησης για το
σύνολο του εργατικού δυναμικού σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με
ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες
με μεγάλα ποσοστά ανεργίας
(μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες,
άνεργοι 30-44 ετών)»
2. «Ανάπτυξη των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού, με στόχο την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, ιδίως άτομα με
χαμηλά τυπικά προσόντα»
3. «Ένταξη ή/και επανένταξή στην
αγορά εργασίας ωφελούμενων στο
πλαίσιο της πιλοτικής και στη συνέχεια
καθολικής εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
4.«Μείωση της ανεργίας των νέων 15
έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός
δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της
εισόδου στην αγορά εργασίας και την
ενίσχυση των δεξιοτήτων τους».
5.«Συμφιλίωση της επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής»
6.«Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας»
7. «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, μέσω της
ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας φορέων της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

8vii - 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

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

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

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

8i. Πρόσβαση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των μη
ενεργών 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

Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των
ανέργων στην απασχόληση, με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30 έως 49
ετών, αύξηση του ποσοστού των
καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που δεν
έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και βελτίωση
ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης
στην αγορά εργασίας

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ
1)
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΣ 2).
11308 Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
CO01 Άνεργοι,
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Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

8iv. 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

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

9v. Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

ωφελούμενων της εφαρμογής του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ3)

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας

συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Τ4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Ειδικός Στόχος i: Υποστήριξη της
θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας

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

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

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

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
11309 (αντικατκάσταση του 11307)
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων - Γυναίκες
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων - Γυναίκες

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 3. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

8

Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας των νέων (ΕΚΤ), 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»

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση της
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση
των δεξιοτήτων των νέων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών

CR01 Άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
CR02 Άνεργοι συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
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
CR04 Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν
την παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ
CR05 Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης 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
CR07 Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
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
CR09 Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/
κατάρτιση, που αποκτούν

Προβλέπονται:
- Δράσεις μαθητείας,
- Δράσεις κατάρτισης,
- Δράσεις απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας,
- Δράσεις επιχειρηματικότητας,
- Προγράμματα Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης για α) κατάρτιση, ή β)
απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας), ή γ) αυτoαπασχόληση.

Δείκτες Εκροής

10301 (αντικατάσταση των Τ4844
και Τ4845) Συμμετέχοντες έως 29
ετών
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
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
CR11 Συμμετέχοντες που εργάζονται
εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
CR12 Συμμετέχοντες που
αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
Άξονας Προτεραιότητας 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

8i - 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

8iv - 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

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

Ειδικός Στόχος i - Υποστήριξη της
θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ
1)
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΣ 2).
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 (ΕΣ3)

Τ4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ4817 Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας
Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

O01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
11309 (αντικατάσταση του 11307)
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης
CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων - Γυναίκες
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων - Γυναίκες
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

9v - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
Επιχειρησιακή και Λειτουργική
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για
την αποτελεσματική παρακολούθηση και
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
προστασίας και κοινωνικής συνοχής
Κινητικότητα Εργαζομένων και
Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας
του δικτύου EURES στην Ελλάδα

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

αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν
σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

αμοιβής για όμοια εργασία

8vii - 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

Δείκτες Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i: Ανάπτυξη ή/και
αναβάθμιση των συστημάτων της
δημόσιας διοίκησης για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας

Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

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

Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων
Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού
Κινήματος

i - Ενίσχυση της απασχόλησης
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης
και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

8i - 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

08 - Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού

8iv - 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
8vii - 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

Ειδικός στόχος

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

Δείκτες Αποτελέσματος

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΣ
1)
CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΣ 2).
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 (ΕΣ3)

Τ4816 Εργαζόμενες που διατηρούν
τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους
i - Υποστήριξη της θέσης των
γυναικών στην αγορά εργασίας

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

Τ4817 Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοπασχόλησης που συμμετέχουν
σε προγράμματα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ4812 Αριθμός νέων ή
αναβαθμισμένων συστημικών
παρεμβάσεων για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία
Τ4813 Αριθμός έργων που
εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
κοινωνικών εταίρων ή/και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014-2015
o Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για
ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
o Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
o Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
o Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης
o Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης
o Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής
o Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού &
Καταπολέμησης της Ανεργίας σε κλάδους
της οικονομίας

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου
αφορούν:
- σε προγράμματα για την εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε
άτομα που χρήζουν βοήθειας.

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
2. Επιχειρησιακή και Λειτουργική
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ
3. Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
4. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
5. Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)
6. Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού
για την αποτελεσματική παρακολούθηση
και εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,

Δείκτες Εκροής

O01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τ4850 Άνεργοι 30-44 ετών
CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
CO02 Μακροχρόνια άνεργοι
Τ4854 Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
11309 (αντικατάσταση του 11307)
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής
και κοινωνικής (επαν)ένταξης

CO01 Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων - Γυναίκες
CO05 Απασχολούμενοι
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων - Γυναίκες

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
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

ii - 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

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

9v - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

i - Ενίσχυση της απασχόλησης
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης
και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

προστασίας και κοινωνικής συνοχής
7. Κινητικότητα Εργαζομένων και
Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα λειτουργίας
του δικτύου EURES στην Ελλάδα

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο.

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας 6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

1. «Καταπολέμηση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου».
2. «Αναβάθμιση και διασύνδεση των
συστημάτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και
την αγορά εργασίας».
3. «Προώθηση της έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση».
4. «Ενδυνάμωση των θεσμών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο».
5. «Ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της
προώθησης της έρευνας και της
καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού».
6.«Aναβάθμιση του συστήματος δια
βίου μάθησης και αύξηση της
συμμετοχής σε αυτήν».

Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση
Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των
σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου – Ενίσχυση των δομών
και της ποιότητας της προσχολικής,
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης

T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
11516 (αντικατάσταση δείκτη 11513)
Ποσοστό των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904)
Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 (αντικατάσταση του 11510)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11519 (αντικατάσταση του Τ4954)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

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

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

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

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή
νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)

T4955 Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού και
της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων

Ειδικός Στόχος i: 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

11705 (αντικατάσταση δείκτη Τ4908)
Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

11706 Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

Περιλαμβάνεται η δράση της Πρακτικής
Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείκτες Εκροής

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
11704 (αντικατάσταση του Τ4961)
3Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

Άξονας Προτεραιότητας 8. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

3

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης θα προσμετράται για δράσεις των ΚΔΒΜ από την έναρξη του ΕΠ και ότι λόγω του συστημικού χαρακτήρα των δράσεων δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata).
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης

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

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
11516 (αντικατάσταση του 11513)
Ποσοστό των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904)
Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή
νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 (αντικατάσταση του 11510)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11519 (αντικατάσταση του Τ4954)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού και
της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων

10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

Δείκτες Εκροής

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

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

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

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Ειδικός Στόχος i: 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

11705 (αντικατάσταση δείκτη Τ4908)
Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν
11706 Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
11704 (αντικατάσταση του Τ4961)
Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

Περιλαμβάνεται η δράση της Πρακτικής
Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

T4955 Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης

Άξονας Προτεραιότητας 9. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

10 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Επενδυτική προτεραιότητα

10i - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες
δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Ειδικός Στόχος i: Μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

T4901 Αριθμός σχολείων στα οποία
το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

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

11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
11516 (αντικατάσταση του 11513)
Ποσοστό των σχολικών μονάδων
α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904)
Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

Ειδικός στόχος iii: Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

11514 Ποσοστό εκπαιδευτικών που
επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν
νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος
- Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης
- Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις
υποδοχής
- Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών
Ρομά, Μουσουλμανόπαιδων
- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης
Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες δράσεις:
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια
εκπαίδευση
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών
Αντικειμένων»
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
- ¬Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή
νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την
ενίσχυση των σχολικών δομών του

Δείκτες Εκροής

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της
ΠΕΣ

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
11518 (αντικατάσταση του 11510)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
11519 (αντικατάσταση του Τ4954)
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται

11511 Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για
τα μειονεκτούντα άτομα

10iii - Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
εργατικού δυναμικού και προώθηση
ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού και
της πιστοποίησης των αποκτώμενων
προσόντων
10iv - Βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και
ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους,
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε
δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
καθιέρωσης και ανάπτυξης
συστημάτων μάθησης με βάση την
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των
διττών συστημάτων μάθησης και
μαθητείας

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

εκπαιδευτικού συστήματος
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες
δράσεις:
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές

Δείκτες Εκροής

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

T4905 Ποσοστό ωφελούμενων
φοιτητών που ολοκληρώνουν
έγκαιρα τον κύκλο σπουδών

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

Τ4906 Ποσοστό ωφελουμένων που
απασχολούνται ως ερευνητές ή σε
πεδίο σχετικό με την έρευνά τους
ένα χρόνο μετά την λήξη της
παρέμβασης

Ειδικός Στόχος i: 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

11705 (αντικατάσταση δείκτη Τ4908)
Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων
(16-66+) σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν
11706 Ποσοστό αύξησης των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης
που υλοποιούνται

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις:
- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

T4963 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας
11704 (αντικατάσταση του Τ4961)
Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται

11515 Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών
/ σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ, κ.λπ.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
- Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών
προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους
ΕΠΑΛ
- Εφαρμογή Μαθητείας
- Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας
του ΟΑΕΔ
- Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας
- Υποστήριξη συστήματος ναυτικής
εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή
νομοθεσία

11512 Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ,
ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας.

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση των
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

T4955 Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη
T4957 Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

T4958 Αριθμός ωφελούμενων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
T4959 Αριθμός ωφελούμενων
γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Αναπτυξιακές Ανάγκες

Θεματικός στόχος

Επενδυτική προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος

Δράσεις που θα υποστηριχθούν

Δείκτες Εκροής

Ειδικός Στόχος ii: Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

Περιλαμβάνεται η δράση της Πρακτικής
Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

T4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης
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Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

1.1.1 Εξέταση διαμόρφωσης νέων αναγκών που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του

Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Παρά τις θετικές αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον και επίσης, παρά τα
ελπιδοφόρα σημάδια των δύο τελευταίων χρόνων που αφορούν την ανάκαμψη της
απασχόλησης και την αποκλιμάκωση της ανεργίας, η κατάσταση της αγοράς εργασίας
παραμένει κρίσιμη. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι στο 1ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση
ανήλθε σε 3.723,8 χιλ. άτομα, αυξημένη κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017, ενώ και η ανεργία διαμορφώθηκε στο 21,2% έναντι 23,3% στο 1ο τρίμηνο του 20174.
Περαιτέρω, οι εξελίξεις στα ζητήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
δείχνουν ότι αν και υπάρχει βελτίωση στους σχετικούς δείκτες, ο στόχος της μείωσης των
ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού παραμένει επίκαιρος.
Στοιχεία Απασχόλησης
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 1ης τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της
ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν σε
3.723.760, εκ των οποίων το 58,6% ήταν άνδρες και το 41,4% γυναίκες. Στον κάτωθι πίνακα
αποτυπώνεται αναλυτικά ο αριθμός των απασχολουμένων ανά περιφέρεια και φύλο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ποσοστό (%)

4 Πηγή:

ΣΥΝΟΛΟ
209.606
1.347.104
68.254
215.850
84.339
106.659
255.698
65.264
633.371
224.159
116.249
207.437
189.771
3.723.760

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

123.505
764.034
40.923
135.496
51.236
61.594
152.892
39.815
371.219
131.722
70.273
124.055
116.908
2.183.671
58,6%

86.101
583.070
27.331
80.355
33.102
45.065
102.805
25.449
262.152
92.438
45.975
83.383
72.863
1.540.089
41,4%

ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 1ο τρίμηνο 2018.
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Αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουμένων, οι πολυπληθέστερες
ηλικιακές ομάδες είναι η 30-44 με 42,4% και η 45-54 με 28,5%, ενώ οι άνω των 55,
αντιστοιχούν στο 16,6% του συνόλου των απασχολουμένων.
Τέλος, και αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολούμενων, το 21,6% είναι
απόφοιτοι Γυμνασίου, το 31,9% Λυκείου, το 9,7 % έχουν τελειώσει την μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ ποσοστό 36,8 % είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικά της ανεργίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει
τάση αποκλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας ήταν
21,2% έναντι 23,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2017, ενώ το ποσοστό ανεργίας των
γυναικών εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (26,2% έναντι 17,2%).
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ (Αύγουστος 2018) το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται σε 911.556, εκ των οποίων το 63,4% είναι
γυναίκες και το 36,6% άνδρες. Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανά περιφέρεια και φύλο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ποσοστό (%)

48.696
343.591
12.831

17.303
123.505
4.464

31.393
220.086
8.367

67.650
26.933
26.870
61.163
9.992
187.121
33.423

26.704
10.048
10.699
23.335
3.984
66.723
11.916

40.946
16.885
16.171
37.828
6.008
120.398
21.507

14.840
37.682
40.764
911.556

5.286
14.403
15.050
333.420
36,6%

9.554
23.279
25.714
578.136
63,4%

Αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του
ΟΑΕΔ, οι πολυπληθέστερες ηλικιακές ομάδες είναι η 30-44 με 37,5%, η 45-54 με 24,3% και
η 55-64 με 18,2%. Αθροιστικά, στην ηλικιακή ομάδα των 45 ετών και άνω αντιστοιχεί το
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45,6% του συνόλου των ανέργων. Τέλος και αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, το
33,1% είναι απόφοιτοι Γυμνασίου και το 40,4% απόφοιτοι Λυκείου.

Στρατηγικές πολιτικές & Θεσμικό Πλαίσιο
Ως προς το πεδίο των στρατηγικών πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου που αφορούν ή
επηρεάζουν τους Τομείς Απασχόλησης και Εκπαίδευσης του ΕΠ, θα πρέπει να αναφερθούν
οι εξής κύριες αλλαγές:


Το Στρατηγικό Πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης5.



Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ και το μοντέλο υλοποίησης ανοικτών
προγραμμάτων “open framework of menu services”.



Η Ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας6.



Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη7.



Η στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα 2016 - 20208.



Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και της Μαθητείας9.



To Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του
Σχολείου (ΠΕΣ) στην Ελλάδα10.

5

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στρατηγικό Πλαίσιο για
τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Απρίλιος 2018, Αθήνα.
6

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Η Ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας, Μάιος 2015.
7

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Κοινωνική Ένταξη, Δεκέμβριος 2014, Αθήνα.
8

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Η στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην
Ελλάδα 2016 – 2020.
9

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, Απρίλιος 2016.
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Το Στρατηγικό Πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Μια σημαντική αλλαγή για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα θα είναι η
στροφή προς ένα «ανοικτό πλαίσιο», σύμφωνα με τις προσεγγίσεις πολιτικής της ΕΕ, που
παρέχει σταθερά επιλογές στους ανέργους ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες τους.
Αυτή η μετατόπιση έχει δύο προϋποθέσεις που παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις στην
Ελλάδα:
░ Πρώτον, απαιτεί μια σειρά από συνεχείς διαθέσιμες και κατάλληλες σχετικές
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που προσφέρουν επιλογές για τους ανέργους.
░ Δεύτερον, απαιτεί σημαντικές ικανότητες για τη συνεχή υποστήριξη, αξιολόγηση
και κατεύθυνση των ανέργων στο μέτρο πολιτικής που ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ και το μοντέλο υλοποίησης ανοικτών
προγραμμάτων “open framework of menu services”.

Η οργανωσιακή διαδικασία και το μοντέλο παροχής των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης (ΕΠΑ) μέχρι σήμερα στηρίχθηκε σε κλειστού τύπου παρεμβάσεις με
προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους. Η αποτελεσματικότητα αυτού του τύπου
παρεμβάσεων επανεξετάζεται καθώς δεν συνδέεται με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανά
ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του.
Επιπλέον, σημαντικό χαρακτηριστικό των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι ότι δεν υπάρχει
συνεχής διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση και τοποθέτηση στην αγορά εργασίας των
ανέργων.

Μια σημαντική πρόκληση για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα θα είναι
η στροφή προς ένα «ανοικτό πλαίσιο», σύμφωνα με τις προσεγγίσεις πολιτικής της ΕΕ.
Μέχρι

σήμερα

οι

διαθέσιμοι

πόροι

αξιοποιούνται

μέσω

των

υλοποιούμενων

προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης ή κοινωφελούς εργασίας, τα οποία καταρτίζονται
με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένο αριθμό ωφελούμενων κάθε φορά.
10

Επιτελική Δομή Έσπα, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ΙΕΠ, To Στρατηγικό
Πλαίσιο Πολιτικής για τη Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) στην Ελλάδα,
Ιούνιος- Δεκέμβριος 2015.
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Στο νέο μοντέλο επιδιώκουμε να υπάρχει διαρκής διαθεσιμότητα σταθερών/βασικών
επιλογών απασχόλησης ή κατάρτισης για τον άνεργο και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των αναγκών του ανέργου μέσω των προγραμμάτων ΕΠΑ.
Για την εφαρμογή των προγραμμάτων απασχόλησης «ανοιχτού τύπου» απαιτούνται τα
εξής:
░ στήσιμο και λειτουργία μηχανισμού προγραμματισμού και παρακολούθησης των
πόρων και των θέσεων σε περιοδική βάση λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των
προηγούμενων προγραμμάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί σε μια κεντρική
μονάδα του Υπουργείου Εργασίας, στη Δ/νση Ένταξης στην Εργασία, η οποία θα
συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΑΕΔ, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΑΕΔ,
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού εκπαίδευση δια βίου Μάθηση).
░ εξέταση δυνατών επιλογών κατανομής θέσεων σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό
επίπεδο σε [ετήσια βάση] και παρακολούθησης συνολικά ή για κάθε τύπο ΕΠΑ,
βασιζόμενοι στην κατάσταση ανεργίας και στο profile των ανέργων και παράλληλα
δυνατότητα ευελιξίας όταν χρειάζεται βάσει ιδιαίτερων συνθηκών και έκτακτων
αναγκών
░ ενίσχυση του ρόλου των εργασιακών συμβούλων
αξιολογούν και κατευθύνουν τους

που

θα

υποστηρίζουν,

ανέργους στο μέτρο πολιτικής που

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας τη νέα μεθοδολογία
profiling, καταρτίζοντας ή επικαιροποιώντας το Ατομικό Σχέδιο Δράσης και
διατηρώντας συνεχή συνεργασία με τον άνεργο [μαζί με την ενίσχυση θα ήταν
χρήσιμο να υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας ότι οι παραπομπές βασίζονται
σε αντικειμενικά κριτήρια].
░ καθώς οι μέχρι σήμερα υλοποιούμενες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ αφορούν κλειστού τύπου προγράμματα είναι απαραίτητες νέες θεσμικές
ρυθμίσεις για τις «ανοιχτού τύπου» παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ.
░ παρακολούθηση και εποπτεία της νέας διαδικασίας παροχής ΕΠΑ.

Συνοπτικά και συγκεκριμένα οι αλλαγές στο μακροοικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό
περιβάλλον και οι νέες ανάγκες που αυτές διαμορφώνουν επηρεάζουν τη λογική
παρέμβασης του ΕΠ ως ακολούθως:
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Παρά τα ελπιδοφόρα σημάδια των δύο τελευταίων χρόνων που αφορούν την
ανάκαμψη της απασχόλησης και την αποκλιμάκωση της ανεργίας, η κατάσταση της
αγοράς εργασίας παραμένει κρίσιμη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(1ο τρίμηνο 2018) το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να είναι υψηλότερο
από εκείνο των ανδρών (26,2% έναντι 17,2%). Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι
απαιτούνται

περαιτέρω

ενέργειες

προς

την

ενίσχυση

της

γυναικείας

απασχολησιμότητας.


Το μοντέλο παροχής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΕΠΑ) μέχρι σήμερα
στηρίχθηκε σε κλειστού τύπου παρεμβάσεις η αποτελεσματικότητα των οποίων
επανεξετάζεται. Στο 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 στροφή προς ένα «ανοικτό πλαίσιο» των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική πρόκληση.Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται
ότι η υφιστάμενη διάρθρωση του ΕΠ και ειδικότερα της επενδυτικής προτεραιότητας
8i δεν μπορεί να εξυπηρετήσει «τεχνικά» το νέο αυτό μοντέλο και τις επιλογές που
μπορεί να προσφέρει στους ωφελούμενους.



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.


Είναι πλέον σε εφαρμογή το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ Α/109/1.8.2017) που αφορά στην oργάνωση
και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Βάσει των σχετικών διατάξεων
του Π.Δ. ενισχύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε καθημερινό
πρακτικό επίπεδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 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.
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1.2. Βαθμός επηρεασμού της λογικής παρέμβασης του Ε.Π. από ενδεχόμενες αλλαγές
στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων του
προγράμματος όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του ΕΠ.
1.2.1. Αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών
προτεραιοτήτων του προγράμματος λόγω της επικείμενης Αναθεώρησης 2018

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 και λόγω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης του Ε.Π. από
πόρους του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», κατά 120.000.000 €,
έγιναν τροποποιήσεις στους χρηματοδοτικούς πίνακες αλλά και στους υφιστάμενους
πόρους ορισμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΠ.
Οι πρόσθετοι πόροι[ύψους 93.150.000€ (ΚΣ) / 120.000.000 (ΔΔ)] κατανεμήθηκαν ως εξής:


Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv (Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5)
κατανεμήθηκαν πόροι ύψους 77.244.950€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής
προτεραιότητας 8iv αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της νέας δράσης που αφορά στην
κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης για παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας
και φύλαξης ατόμων που χρήζουν φροντίδας [(π.χ ηλικιωμένοι, κατάκοιτοι, παιδιά που
χρήζουν ιατρικής φροντίδας (πχ πάσχοντα από διαβήτη) και παιδιά με αναπηρία)] με
απώτερο στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την υποστήριξη της
επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών καθώς και ενεργειών για τον περιορισμό των
διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση το φύλο.



Στην Επενδυτική προτεραιότητα 8vii (Άξονες Προτεραιότητας 1, 4 και 5)
κατανεμήθηκαν πόροι ύψους 3.905.050€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής
προτεραιότητας 8vii αφορά στον 2ο ειδικό στόχο και αποσκοπεί στην περαιτέρω
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών
εταίρων ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ιδίως δε, των
κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση, τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Στην Επενδυτική προτεραιότητα 10ii (Άξονας Προτεραιότητας 6) κατανεμήθηκαν πόροι
ύψους 12.000.000€ (ΚΣ). Η ενίσχυση της επενδυτικής προτεραιότητας 10ii αφορά στον
2ο ειδικό στόχο και αποσκοπεί στη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
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Συνοπτικά, οι ανωτέρω αλλαγές ανά Άξονα Προτεραιότητας σε όρους κοινοτικής
συνδρομής αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.
(1)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
18

(3) =(2) –(1)

(2)
1

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

28.790.078

32.536.878

3.746.800

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

883.104.740

955.757.940

72.653.200

3

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

500.841.580

500.841.580

0

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

47.725.108

50.075.108

2.350.000

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12.253.311

14.653.311

2.400.000

6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

629.616.542

641.616.542

12.000.000

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

284.915.644

284.915.644

0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

42.972.200

42.972.200

0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12.734.790

12.734.790

0

10

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

33.634.628

33.634.628

0

11

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.507.824

1.507.824

0

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

441.771

441.771

0

2.478.538.216,00

2.571.688.216,00

93.150.000

7

8

9

12

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΗΝ

ΤΟΥ
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1.2.2. Βαθμός επηρεασμού της λογικής παρέμβασης του Ε.Π. σε επίπεδο επενδυτικών
προτεραιοτήτων

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 Κοινοτική Συνδρομή ΕΚΤ του Ε.Π. ανέρχεται σε
2.321.267.426 €. Επιπλέον, το ΕΠ περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλι για την Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που ανέρχεται σε 250.420.790 €. Άρα, η συνολική
υποστήριξη της Ένωσης διαμορφώνεται σε 2.571.688.216 €.
Η κατανομή των πόρων του ΕΠ λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις Θεματικής Συγκέντρωσης
ανά κατηγορία Περιφερειών σύμφωνα με το αρ. 4, Καν.1304/2013, και συνεπάγεται την
κατανομή των πόρων του ΕΚΤ, σε έως πέντε επενδυτικές προτεραιότητες και:
α) τουλάχιστον 80% στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ)
β) τουλάχιστον 70% στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ)
γ) τουλάχιστον το 60% στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ).
Οι πρόσθετοι πόροι που κατανεμήθηκαν στο Ε.Π. δεν τροποποιούν τον βασικό πυρήνα
των παρεμβάσεων ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βελτίωση της λογικής παρέμβασης
ενισχύοντας συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες.
Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί το μεγαλύτερο μερίδιο της
συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης συνεχίζει να κατανέμεται στις Επενδυτικές
Προτεραιότητες, 8i, 8ii, 8iv, 10i και 10iv.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης, ποσοστό
30,7% ή 702 εκ.€, εξακολουθεί να κατανέμεται στις παρεμβάσεις της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 8i, οι οποίες αντανακλούν τη στρατηγική επιλογή για την υλοποίηση
μέτρων ανάσχεσης της ανεργίας, με δράσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη απασχόληση,
την κοινωνική ένταξη, την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της υλοποίησης
προγραμμάτων κατάρτισης, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης,
ποσοστό 21,6% ή 493 εκ.€, εξακολουθεί να κατανέμεται στις παρεμβάσεις της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην αντιμετώπιση του φαινομένου
της ΠΕΣ και στην προαγωγή της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Τρίτη είναι πλέον η Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv, με ποσοστό 11,9% ή 273 εκ.€, η οποία
πριν την Αναθεώρηση καταλάμβανε την πέμπτη θέση σε χρηματοδοτική βαρύτητα. Η
αλλαγή αυτή δεν τροποποιεί την λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενισχύει ωστόσο, όπως θα
δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, τον εθνικό στόχο της αύξησης του ποσοστού
απασχόλησης, μέσω της υποστήριξης της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής
ανέλιξης των γυναικών, και του περιορισμού των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με βάση
το φύλο.
Τέταρτη σε χρηματοδοτική βαρύτητα κατανέμεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii, με
ποσοστό 11% ή 250 εκ.€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και
ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη
βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό
Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).
Πέμπτη σε χρηματοδοτική βαρύτητα είναι η Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, με ποσοστό
10,6% ή 243 εκ.€. , οι παρεμβάσεις της οποίας στοχεύουν στη βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Μετά την Αναθεώρηση οι εν λόγω πέντε επενδυτικές προτεραιότητες εξακολουθούν να
συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσοστά συγκέντρωσης της Κοινοτικής
Συνδρομής σύμφωνα με τον Καν. 1304/2013 αρ. 4, ανά κατηγορία Περιφερειών.
Συγκεκριμένα, στις ΠΑΠ το ποσό που συγκεντρώνεται αντιστοιχεί σε 81% των πόρων της
κατηγορίας, στις ΜΕΤ σε 87% και στις ΛΑΠ σε 87%. Στις λοιπές Επενδυτικές Προτεραιότητες,
ήτοι στην 8vii, στην 9v, στη 10ii, στη 10iii διατίθεται το υπόλοιπο ποσό της κοινοτικής
συνδρομής, ήτοι 325 εκ.€ περίπου.
Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό της θεματικής συγκέντρωση της Κοινοτικής Συνδρομής
δεν έχει υπολογισθεί το ποσό της τεχνική υποστήριξη εφαρμογής.
Ακολουθεί ο Πίνακας 2, ο οποίος αποτυπώνει ποσοτικά το βαθμό επηρεασμού της λογικής
παρέμβασης και τις αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των
επενδυτικών προτεραιοτήτων, σε συνέχεια της αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΠ
στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδ.
ΑΠ

Κωδ.
ΘΣ

2

8

4

8

5

8

3
(ΠΑΝ)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.

8

4

8

5

8

8

4

8

5

8

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΤ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

656.021.636,00

820.027.046,00

656.021.636,00

820.027.046,00

0,00

0,00

36.319.217,00

72.638.434,00

36.319.217,00

72.638.434,00

0,00

0,00

9.295.872,00

18.591.744,00

9.295.872,00

18.591.744,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 8i

701.636.725,00

911.257.224,00

701.636.725,00

911.257.224,00

0,00

0,00

32,0%

30,7%

8.ii.ΠΑΝ

250.420.790,00

574.248.775,00

250.420.790,00

574.248.775,00

0,00

0,00

3

4

574.248.775,00

250.420.790,00

574.248.775,00

0,00

0,00

11,4%

11,0%

185.114.372,00

231.392.965,00

257.767.572,00

322.209.465,00

72.653.200,00

90.816.500,00

8.465.361,00

16.930.722,00

10.682.611,00

21.365.222,00

2.217.250,00

4.434.500,00

5

3

2.251.267,00

4.502.534,00

4.625.767,00

9.251.534,00

2.374.500,00

4.749.000,00

195.831.000,00

252.826.221,00

273.075.950,00

352.826.221,00

77.244.950,00

100.000.000,00

8,9%

11,9%

28.790.078,00

35.987.602,00

32.536.878,00

40.671.102,00

3.746.800,00

4.683.500,00

1.020.326,00

2.040.652,00

1.153.076,00

2.306.152,00

132.750,00

265.500,00

195.516,00

391.032,00

221.016,00

442.032,00

25.500,00

51.000,00

43.419.286,00

3.905.050,00

5.000.000,00

1,4%

1,5%

8iv

8vii

ΣΥΝΟΛΟ 8vii
2

9

4

9

5

9

9v

ΣΥΝΟΛΟ 9v
6

10

1

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
(ΕΚΤ)

ΣΥΝΟΛΟ 8iv
1

1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

ΣΥΝΟΛΟ 8ii
2

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα
Επενδυτικής
Προτεραιότητας
βάσει ΕΚΤ
(Αναθεώρηση 2018)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
(ΕΚΤ)

8i

8

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα
Επενδυτικής
Προτεραιότητας
βάσει ΕΚΤ
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

10i

250.420.790,00

30.005.920,00

38.419.286,00

33.910.970,00

41.968.732,00

52.460.915,00

41.968.732,00

52.460.915,00

0,00

0,00

1.920.204,00

3.840.408,00

1.920.204,00

3.840.408,00

0,00

0,00

510.656,00

1.021.312,00

510.656,00

1.021.312,00

0,00

0,00

44.399.592,00

57.322.635,00

44.399.592,00

57.322.635,00

0,00

0,00

2,0%

1,9%

0,00

2

2

465.134.405,00

581.418.007,00

465.134.405,00

581.418.007,00

0,00
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8

10

21.508.464,00

43.016.928,00

21.508.464,00

43.016.928,00

0,00

0,00

9

10

6.508.100,00

13.016.200,00

6.508.100,00

13.016.200,00

0,00

0,00

493.150.969,00

637.451.135,00

493.150.969,00

637.451.135,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 10i
6

10

8

10

9

10

10ii

ΣΥΝΟΛΟ 10ii
7

10

8

10

9

10

10iii

ΣΥΝΟΛΟ 10iii
7

10

8

10

9

10

10iv

ΣΥΝΟΛΟ 10iv
10

ΤΒ

11

ΤΒ

12

ΤΒ

ΤΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ

164.482.137,00

205.602.672,00

176.482.137,00

220.602.672,00

12.000.000,00

15.000.000,00

8.826.266,00

17.652.532,00

8.826.266,00

17.652.532,00

0,00

0,00

2.192.009,00

4.384.018,00

2.192.009,00

4.384.018,00

0,00

0,00

242.639.222,00

12.000.000,00

15.000.000,00

175.500.412,00

227.639.222,00

187.500.412,00

55.572.929,00

69.466.163,00

55.572.929,00

69.466.163,00

0,00

0,00

2.591.929,00

5.183.858,00

2.591.929,00

5.183.858,00

0,00

0,00

775.582,00

1.551.164,00

775.582,00

1.551.164,00

0,00

0,00

58.940.440,00

76.201.185,00

58.940.440,00

76.201.185,00

0,00

0,00

229.342.715,00

286.678.394,00

229.342.715,00

286.678.394,00

0,00

0,00

10.045.541,00

20.091.082,00

10.045.541,00

20.091.082,00

0,00

0,00

3.259.099,00

6.518.198,00

3.259.099,00

6.518.198,00

0,00

0,00

313.287.674,00

0,00

0,00

242.647.355,00

313.287.674,00

33.634.628,00

42.043.286,00

33.634.628,00

42.043.286,00

0,00

0,00

1.507.824,00

3.015.648,00

1.507.824,00

3.015.648,00

0,00

0,00

441.771,00

883.543,00

441.771,00

883.543,00

0,00

0,00

45.942.477,00

0,00

0,00

35.584.223,00

45.942.477,00

242.647.355,00

35.584.223,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΒ)

2.192.533.203,00

3.088.653.357,00

2.285.683.203,00

3.208.653.357,00

93.150.000,00

120.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

2.228.117.426,00

3.134.595.834,00

2.321.267.426,00

3.254.595.834,00

93.150.000,00

120.000.000,00

22,5%

21,6%

8,0%

8,2%

2,7%

2,6%

4

5

11,1%

10,6%
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1.3. Βαθμός επικαιρότητας των ειδικών στόχων του Ε.Π. και σύνδεσή τους με τους δείκτες
εκροής και αποτελέσματος.
1.3.1. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής
παρέμβασης
Με βάση τα προαναφερθέντα στην ενότητα 1.2 και ιδίως τα σημεία που αφορούν στις
αλλαγές στο δημοσιονομικό και ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά της
αγοράς εργασίας, τις πολιτικές στρατηγικής και τη στόχευση του θεσμικού πλαισίου που
άπτεται των τομέων Απασχόλησης και Εκπαίδευσης του ΕΠ, διαμορφώνεται το πλαίσιο των
κατευθύνσεων για τη βελτίωση της λογικής παρέμβασης του ΕΠ, ενισχύοντας
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες μέσω της διάρθρωσής σε ειδικούς στόχους,
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελέσματα με μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη
της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ.
Μέσω της συγχώνευσης ειδικών στόχων, βελτιώνεται η σύνδεσή τους με τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και ενισχύεται η σαφήνεια της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ
βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ του θεσμικού περιβάλλοντος, των αναπτυξιακών αναγκών
των

στρατηγικών

προτεραιοτήτων,

των

θεματικών

στόχων,

των

επενδυτικών

προτεραιοτήτων με τους ειδικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό:


Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i τροποποιείται
προκειμένου να εξυπηρετεί το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
Ειδικότερα ενοποιούνται οι τρεις (3) υφιστάμενοι ειδικοί στόχοι της Επενδυτικής
Προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο με τίτλο: «Πρόσβαση των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49
ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν
έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή
επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».
Με την εν λόγω αλλαγή εκτιμάται ότι θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα όσον αφορά στη δυνατότητα των φορέων σχεδιασμού και πολιτικής
των προσκλήσεων και των δράσεων να προσφέρουν δράσεις που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των ωφελούμενων.
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Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii στο πλαίσιο των
προβλεπομένων στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σχετικά με την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των νέων τροποποιείται προκειμένου να καταστεί
πιο απλή και σαφής όσον αφορά στη στόχευσή της στο σύνολο των ωφελούμενων
νέων, ηλικίας έως 29 ετών. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι δύο υφιστάμενοι ειδικοί
στόχοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας σε έναν ενιαίο ειδικό στόχο, που θα
περιλαμβάνει και τους δύο αυτούς ειδικούς στόχους. Προτείνεται η αναδιατύπωση του
ειδικού στόχου 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 εν λόγω αλλαγή εκτιμάται ότι θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα μέσω της διευκόλυνσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης των
δράσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διακριτής παρακολούθησης του
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των δύο ηλικιακών ομάδων.


Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv ο ειδικός στόχος «Βελτίωση της εργασιακής
κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση
εργασίας» είναι περιοριστικός και δεν καλύπτει επαρκώς το πολυπληθές τμήμα των
γυναικών που αναζητά εργασία. Στο πλαίσιο αναδιατυπώνεται ο τίτλος του ειδικού
στόχου σε «Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας».
Με την εν λόγω αλλαγή εκτιμάται ότι θα αποδοθεί πληρέστερα όλο το φάσμα των
δράσεων που ήδη υλοποιούνται ή έχουν εξειδικευθεί και πρόκειται να
ενεργοποιηθούν άμεσα.



Η διάρθρωση των ειδικών στόχων της ΕπενδυτικήςΠροτεραιότητας 10i αναθεωρείται
ώστε 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 και
αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η ενσωμάτωση
του ειδικού στόχου 2 «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση» στον
ειδικό στόχο 4, και η μετατροπή του τίτλου σε «Αύξηση των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας
της προσχολικής, α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης».
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Με την εν λόγω αλλαγή εκτιμάται 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.
Οι ανωτέρω αλλαγές, όπως αποτυπώνονται σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και
Ειδικών Στόχων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 3. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης
Επενδυτική Προτεραιότητα
8iΠρόσβαση 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
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»
8iv Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της πρόσβασης στην απασχόληση, της

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ)
i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών
ii: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
iii: Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά
εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
i: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24
ετών.
ii: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29
ετών
i: Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με
έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση
εργασίας

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

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

i:Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών

i:Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας
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Πίνακας 3. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης
Επενδυτική Προτεραιότητα
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας,
του
συνδυασμού
επαγγελματικού
και
οικογενειακού βίου και της προώθησης της
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία
8vii 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
9v
Προώθηση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
και
της
επαγγελματικής
ενσωμάτωσης
σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

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

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

ii: 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

ii: 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

i:Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

i:Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης
και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
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Πίνακας 3. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης
Επενδυτική Προτεραιότητα
10iΜείωση 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

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

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

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

ii: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της
ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
iii: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

ii: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
προσχολικής, της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
iii: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

iv. Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση
10ii.Βελτίωση
της
ποιότητας,
της
αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα
για τα μειονεκτούντα άτομα

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

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

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

ii: Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω
της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
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Πίνακας 3. Τροποποιήσεις των ειδικών στόχων του Ε.Π. λόγω επικαιροποίησης της λογικής παρέμβασης
Επενδυτική Προτεραιότητα
10.iiiΒελτίωση 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
10.ivΒελτίωση
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

Ειδικός Στόχος
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

Ειδικός Στόχος
(Πρόταση Αναθεώρησης 2018)*

i: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου
μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (1666+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης

i: 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

i: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

i: Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

*Με επισήμανση και πλάγια γράμματα οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018.
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1.3.2. Τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και
προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα του Ε.Π.

αποτελέσματος

ανά

άξονα

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που συνδέονται με προτεραιότητες
που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ, λαμβάνουν χώρα και προτείνονται
τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και αποτελέσματος, οι οποίες οφείλονται:


Στην επικείμενη αναθεώρηση και την κατανομή των πρόσθετων πόρων, όπως
παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.2.1., η οποία οδηγεί σε διαφοροποίηση των τιμώνστόχου των δεικτών εκροών, σε εισαγωγή νέων δεικτών εκροών ή/και σε απαλοιφή
συγκεκριμένων δεικτών εκροών και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στους δείκτες
αποτελέσματος με τους οποίους συνδέονται.



Στις διαφοροποιήσεις στους ειδικούς στόχους, οι οποίες οδηγούν είτε σε αλλαγή, είτε
σε εισαγωγή είτε σε απαλοιφή δεικτών εκροών ή/και αποτελέσματος.



Σε μεθοδολογικά θέματα, όπως η αλλαγή υποθέσεων εργασίας ή μεθοδολογίας
μέτρησης.



Στην αλλαγή του μείγματος κάποιων δράσεων του ΕΠ ύστερα από νέες πολιτικές οι
οποίες οδήγησαν στην επικαιροποίηση του μοναδιαίου κόστους.

Προτεινόμενες Αλλαγές στο Σύστημα Δεικτών του Ε.Π.
Προτεινόμενες αντικαταστάσεις και απαλοιφή δεικτών ως κατωτέρω:


Προτείνεται η τροποποίηση της ονομασίας του δείκτη 11307 Ωφελούμενοι της
πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και
κοινωνικής (επαν) ένταξης σε 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής (επαν) ένταξης, καθώς η παρέμβαση δεν θα περιορίζεται
πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής εφαρμογής, αλλά θα απευθύνεται στο
σύνολο των ωφελούμενων.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii, στον Ειδικό Στόχο i, στον ΑΠ3, στο πλαίσιο της
ενοποίησης των ειδικών στόχων, και για την μέτρηση του συνόλου των
συμμετεχόντων, προτείνεται η εισαγωγή του νέου δείκτη εκροής 10301
«Συμμετέχοντες έως 29 ετών», σε αντικατάσταση των Τ4844 «Συμμετέχοντες έως 24
ετών» και Τ4845 «Συμμετέχοντες 25-29 ετών». Ο νέος προτεινόμενος δείκτης θα
συνδέεται αντίστοιχα με όλους τους δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ.
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Προτείνεται η κατάργηση από την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, Ειδικός Στόχος i,
των ΑΠ 2, 4 και 5, του δείκτη εκροής CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι δείκτες 11301 Αριθμός
υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας και 11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. O δείκτης
11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας συνδέεται με τον δείκτη αποτελέσματος 11303 Αριθμός
υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξης της
παρέμβασης.



Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των
ΑΠ 6, 8 και 9, του νέου δείκτη εκροής 11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο νέος προτεινόμενος δείκτης
αφορά

την

εξειδικευμένη

και

εξατομικευμένη

εκπαιδευτική

στήριξη

και

αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα
σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Ο νέος προτεινόμενος δείκτης θα
συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη αποτελέσματος 11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ. Η
τιμή στόχος 2023 του δείκτη έχει προσεγγιστεί κατά τρόπο ώστε να αποδίδεται ο
σωρευτικός χαρακτήρας του δείκτη.


Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, στον Ειδικό Στόχο ii, προτείνεται η
αντικατάσταση του δείκτη εκροής 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, από τον δείκτη 11518 Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου εξαιτίας της
προτεινόμενης αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη
προστέθηκε ο όρος «συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό
χαρακτήρα του δείκτη.



Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, στον Ειδικό Στόχο ii, προτείνεται η
αντικατάσταση του δείκτη Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης
(προνήπιο) από τον δείκτη 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται εξαιτίας της προτεινόμενης αλλαγής
στη μεθοδολογία μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος
«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του δείκτη.
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Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, στον Ειδικό Στόχο ii, στους ΑΠ 6, 8 και 9,
προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος 11513 Ποσοστό σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου από τον δείκτη 11516 Ποσοστό σχολικών μονάδων α’βάθμιας και
β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Με τον
νέο προτεινόμενο δείκτη αναθεωρείται η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης
και της τιμής-στόχου, ενώ ο τίτλος του δείκτη βελτιώνεται ώστε να αποτυπώνει όλες
τις εν λόγω παρεμβάσεις.



Προτείνεται η αφαίρεση από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, Ειδικός Στόχος i,
του ΑΠ9, του δείκτη εκροής Τ4955 «Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη»,
καθώς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Αντίστοιχα προτείνεται η κατάργηση του δείκτη αποτελέσματος Τ4905 Ποσοστό
ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών.



Προτείνεται η αφαίρεση από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, Ειδικός Στόχος i,
του ΑΠ9, του δείκτη εκροής Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή ΕΚΟ,
όπως παραπάνω.



Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, Ειδικός Στόχος i, των
ΑΠ 6, 8 και 9, του νέου δείκτη εκροής 11704 Αριθμός προγραμμάτων διά βίου
μάθησης που υλοποιούνται, σε αντικατάσταση του T4961 Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν προγράμματα δια βίου μάθησης. Ο νέος προτεινόμενος δείκτης
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω
της αύξησης των παρεχομένων προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης θα
προσμετράται για δράσεις των ΚΔΒΜ από την έναρξη του ΕΠ και ότι λόγω του
συστημικού χαρακτήρα των δράσεων δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων
συμμετεχόντων (microdata). Ο νέος προτεινόμενος δείκτης θα συνδέεται αντίστοιχα
με τον δείκτη αποτελέσματος 11706 Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου
μάθησης που υλοποιούνται.



Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των
ΑΠ 6, 8 και 9, του νέου δείκτη αποτελέσματος 11509 Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ. Ο
νέος προτεινόμενος δείκτης αφορά την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη
εκπαιδευτική στήριξη και συνδέεται με το νέο δείκτη εκροής 11501 Αριθμός
σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις .
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Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των
ΑΠ 6, 8 και 9, του νέου δείκτη αποτελέσματος 11516 Ποσοστό των σχολικών
μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου σε αντικατάσταση του 11513 Ποσοστό σχολικών μονάδων α’βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Οι
προτεινόμενες αλλαγές στον δείκτη προκύπτουν λόγω της αναθεώρησης στη
μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης
συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.



Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, Ειδικός Στόχος ii, των
ΑΠ 6, 8 και 9, του νέου δείκτης αποτελέσματος 11520 Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν προς αντικατάσταση του Τ4904 Ποσοστό
αύξησης των τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο). Ο νέος προτεινόμενος
δείκτης αποτυπώνει ακριβέστερα την επιδιωκόμενη αλλαγή ως προς την Αύξηση της
συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11519
(αντικατάσταση του Τ4954) Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που υποστηρίζονται.



Προτείνεται η εισαγωγή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, Ειδικός Στόχος i, των
ΑΠ 7, 8 και 9, των νέων δεικτών αποτελέσματος 11705 Ποσοστό συμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν και 11706
Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης που υλοποιούνται σε
αντικατάσταση του Τ4908 Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
προγράμματα δια βίου μάθησης και δεύτερης ευκαιρίας που πιστοποιήθηκαν. Οι
νέοι προτεινόμενοι δείκτες 11705 και 11706 αποτυπώνουν ακριβέστερα, τις
επιδιωκόμενες αλλαγές, ο μεν πρώτος για την αύξηση της συμμετοχής σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας του πληθυσμού (16- 66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων, ο δε
δεύτερος, για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των
παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 συνδέεται με τον
δείκτη εκροής Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας και ο δείκτης αποτελέσματος 11706 με τον 11704 Αριθμός προγραμμάτων
δια βίου μάθησης που υλοποιούνται.



Προτείνεται να αφαιρεθεί από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, Ειδικός Στόχο i,
του ΑΠ 9, ο δείκτης αποτελέσματος Τ4905 Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών καθώς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
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δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται, με τον
καταργηθέντα για τον ίδιο άξονα, δείκτη εκροής Τ4955.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους δείκτες εκροής και αποτελέσματος ανά άξονα και
επενδυτική προτεραιότητα του Ε.Π. εμφανίζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

11307: Ωφελούμενοι της
πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ
2, 4, 5

8i

που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν) ένταξης

11309: Ωφελούμενοι ΚΕΑ
που συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης

9v

8ii

παρέμβαση δεν θα περιορίζεται πλέον
στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής αλλά θα απευθύνεται στο
σύνολο των ωφελούμενων.
δείκτες 11301 και 11302

συμπεριλαμβανομένων των

αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές

μακροχρόνια ανέργων
3

Αλλαγή ονομασίας δείκτη, καθώς η

Απαλοιφή δείκτη, καθώς οι υφιστάμενοι

CO01: Άνεργοι,
2, 4, 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

των παρεμβάσεων.

Τ4844: Συμμετέχοντες έως 24

Αλλαγή δεικτών, στο πλαίσιο της

ετών

ενοποίησης των ειδικών στόχων της ΠΑΝ.
Αντικαταστάθηκαν οι δείκτες Τ4844 και

3

Τ4845: Συμμετέχοντες 25-29

8ii

10301: Συμμετέχοντες έως 29

Τ4845 με τον δείκτη 10301 για τη μέτρηση

ετών

του συνόλου των συμμετεχόντων στις
δράσεις της. Ο δείκτης συνδέεται

ετών

αντίστοιχα με όλους τους δείκτες
αποτελέσματος της ΠΑΝ.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠ

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εισαγωγή δείκτη, ο οποίος αφορά στην
Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη

6, 8, 9

10i

11501 Αριθμός σχολικών

Εκπαιδευτική Στήριξη και αντικατοπτρίζει

μονάδων που επωφελούνται

προσηκόντως τις εκροές των

από εκπαιδευτικές

παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα

παρεμβάσεις

σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Ο νέος δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με
τον δείκτη αποτελέσματος 11503.

6,8,9

10i

11510 Αριθμός σχολικών

11518 Αριθμός συμμετοχών

Αλλαγή μεθοδολογίας μέτρησης του

μονάδων που έχουν ενταχθεί

σχολικών μονάδων που

δείκτη. Ο δείκτης πλέον θα είναι

στο πλαίσιο του Νέου

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο

σωρευτικός. Τροποποιήθηκε η ονομασία

Σχολείου

του Νέου Σχολείου

του δείκτη, καθώς προστέθηκε ο όρος
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«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του
δείκτη.
Αλλαγή μεθοδολογίας μέτρησης του
11519 Αριθμός συμμετοχών

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων
6,8,9

10i

σχολικών μονάδων

προσχολικής εκπαίδευσης

προσχολικής εκπαίδευσης

(προνήπιο)

που υποστηρίζονται

δείκτη. Ο δείκτης πλέον θα είναι
σωρευτικός. Τροποποιήθηκε η ονομασία
του δείκτη, καθώς προστέθηκε ο όρος
«συμμετοχές», ο οποίος αποτυπώνει
καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του
δείκτη.
Εισαγωγή δείκτη, προκειμένου να
αποτυπώνεται ο συστημικός χαρακτήρας

Τ4961 Άτομα (16-66+) που
7, 8, 9

10iii

11704 Αριθμός

παρακολούθησαν

προγραμμάτων διά βίου

προγράμματα δια βίου

μάθησης που υλοποιούνται.

μάθησης

των παρεμβάσεων και η επιδιωκόμενη
αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου
μάθησης μέσω της αύξησης των
παρεχομένων προγραμμάτων. Ο δείκτης
συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη
αποτελέσματος 11706.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς η δράση δεν

8, 9

10iv

T4960 Φοιτητές ποτ

αφορούσε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

συμμετέχουν σε

του ΑΠ8. Επιπλέον, δεν λειτουργεί

προγράμματα πρακτικής

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

άσκησης

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4907.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς δεν λειτουργεί

9

10ii

T4955 Αριθμός φοιτητών που

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

λαμβάνουν υποστήριξη

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4905.
Απαλοιφή δείκτη, καθώς δεν λειτουργεί

9

10ii

T4957 Αριθμός υποτροφιών

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο

σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ

Αιγαίο. Αντίστοιχα έγινε απαλοιφή του
δείκτη αποτελέσματος Τ4905.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠ
2,4,5

ΕΠ
9v

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

T4814: Άνεργοι που

Απαλοιφή δείκτη, λόγω της απαλοιφής

επωφελούνται άμεσα από την

του αντίστοιχου δείκτη εκροής CO01.

αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠ
6, 8, 9

ΕΠ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ

10i

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

11509 Ποσοστό σχολείων

Εισαγωγή δείκτη, λόγω της εισαγωγής του

που παρέχουν υπηρεσίες

αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.

εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ
6, 8, 9

10i

Τ4904 Ποσοστό αύξησης των

11520 Ποσοστό σχολικών

Αλλαγή δείκτη, προκειμένου να
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τάξεων προσχολικής

μονάδων προσχολικής

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

εκπαίδευσης (προνήπιο)

εκπαίδευσης που

επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της

ωφελήθηκαν

συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών
11519.

6, 8, 9

7, 8, 9

10i

10iii

11513 Ποσοστό σχολικών

11516 Ποσοστό σχολικών

Αλλαγή δείκτη, διότι αναθεωρήθηκε η

μονάδων α’βάθμιας και

μονάδων α’βάθμιας και

μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής

β΄βάθμιας εκπαίδευσης που

β΄βάθμιας εκπαίδευσης που

βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης

λειτουργούν στο πλαίσιο του

ωφελήθηκαν στο πλαίσιο του

συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11518.

Νέου Σχολείου

Νέου Σχολείου

Τ4908 Ποσοστό αύξησης

11705 Ποσοστό

Αλλαγή δείκτη. Προκειμένου να

συμμετεχόντων ατόμων (16-

συμμετεχόντων ατόμων (16-

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

66+) σε προγράμματα δια

66+) σε σχολεία δεύτερης

επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της

βίου μάθησης και δεύτερης

ευκαιρίας που

συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης

ευκαιρίας που

πιστοποιήθηκαν

ευκαιρίας του πληθυσμού (16- 66+ ετών),

πιστοποιήθηκαν

με πιστοποίηση προσόντων. Ο δείκτης
συνδέεται με τον δείκτη εκροών Τ4963.

7, 8, 9

10iii

11706 Ποσοστό αύξησης των

Εισαγωγή δείκτη, προκειμένου να

προγραμμάτων δια βίου

αποτυπώνεται ακριβέστερα η

μάθησης που υλοποιούνται

επιδιωκόμενη αλλαγή για την ενίσχυση
της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης
των παρεχόμενων προγραμμάτων. Ο
δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών
11704.

8, 9

10iv

T4907 Ποσοστό φοιτητών που

Απαλοιφή δείκτη, λόγω της απαλοιφής

πραγματοποιούν την πρακτική

του δείκτη εκροών Τ4960, καθώς η δράση

τους άσκηση σε επιχειρήσεις

δεν αφορούσε τα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα του ΑΠ8. Επιπλέον, δεν
λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με
έδρα το Νότιο Αιγαίο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
2023

2.1. 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.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται στο 1,25% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
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Προγράμματος και στο 1,27% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 1, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 40.671.102€.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 40.671.102 € και
αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 34.008.298 € και αντιστοιχεί
στο 83,6% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 22.526.680,6 € και
αντιστοιχεί στο 55,4% του προϋπολογισμού του Άξονα.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 16.740.604,9 €
και αντιστοιχούν στο 41,2% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 3.544.417,4 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 8,7%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΑΠ1
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 5. Άξονας Προτεραιότητας 1: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος

ΛΑΠ

Αριθμός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ



T4812

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(17/10/2018)*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
[4=3/2]

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

9,00

7,00

1

14,3%
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Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις
για την ενίσχυση των
ΜΕΤ
Αριθμός
T4812 θεσμών της αγοράς
9,00
7,00
1
14,3%
εργασίας και της πρόνοιας
που εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία
Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις
για την ενίσχυση των
ΠΑΠ
Αριθμός
T4812 θεσμών της αγοράς
9,00
7,00
1
14,3%
εργασίας και της πρόνοιας
που εφαρμόζονται/τίθενται
σε λειτουργία
Έργα που εφαρμόζονται
για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
ΛΑΠ
Αριθμός
T4813
30,00
17,00
0
0%
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Έργα που εφαρμόζονται
για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
ΜΕΤ
Αριθμός
T4813
30,00
17,00
0
0%
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Έργα που εφαρμόζονται
για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας
ΠΑΠ
Αριθμός
T4813
30,00
17,00
0
0%
κοινωνικών εταίρων ή/και
φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
* Βάσει της αναφοράς ΟΠΣ και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και των δελτίων επίτευξης για τους
ειδικούς δείκτες.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023
Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ481211, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
Τ4853, παρόλο που καταγράφεται μικρή πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό 14,3%, εκτιμάται
ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023. Η πρόβλεψη βασίζεται τόσο στην πρόοδο
των εντάξεων όσο και στο γεγονός ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο
85,7% της στοχοθεσίας 2023.
Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ481312, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
CO20, παρ’ ότι η πρόοδος που καταγράφεται είναι μηδενική, εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή
η επίτευξη των στόχων 2023. Θα πρέπει ωστόσο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εντάξεων
νέων έργων δεδομένου ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων ανέρχεται περίπου στο
50% της στοχοθεσίας 2023.

11

Αφορά συστημικές παρεμβάσεις. Στη βάση SFC το σύνολο της τιμής στόχου του δείκτη αποτελέσματος (7)
επαναλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία περιφερειών.
12

Αφορά συστημικές παρεμβάσεις. Στη βάση SFC το σύνολο της τιμής στόχου του δείκτη αποτελέσματος (17)
επαναλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία περιφερειών.
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2.2. 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
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.
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Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται στο 36,7% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 37,2% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 2, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 1.194.697.426,00 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 1.194.697.426 €
και αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 880.493.798 € και αντιστοιχεί
στο 73,7% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 847.662.877,3€ και
αντιστοιχεί στο 71,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 606.373.912,2 €
και αντιστοιχούν στο 50,8% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 437.245.321,1 € και το
ποσοστό απορρόφησης στο 36,6%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ2
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 6. Άξονας Προτεραιότητας 2: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος
ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

1

2

3

4
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

CR03

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

CR03

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

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
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
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

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
(17/10/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4=3/2 ή 3-2]**

55,00

65,00

40,6%

-24,4%

55,00

65,00

38,9%

-26,1%

55,00

65,00

24,0%

-41%

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

22,00

36,00

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

22,00

36,00

CR06

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της

22,00

36,00

Οι τιμές
υλοποίησης
θα
προκύψουν
μέσω
έρευνας
πεδίου σε
αντιπροσωπε
υτικό δείγμα
ωφελουμένω
ν κατά τα έτη
2019 και
2023.
Οι τιμές
υλοποίησης
θα
προκύψουν
μέσω
έρευνας
πεδίου σε
αντιπροσωπε
υτικό δείγμα
ωφελουμένω
ν κατά τα έτη
2019 και
2023.
Οι τιμές
υλοποίησης
θα
προκύψουν
μέσω
έρευνας

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

53

Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης στο πλαίσιο στρατηγικής του Ε.Π.

Πίνακας 6. Άξονας Προτεραιότητας 2: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
(17/10/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4=3/2 ή 3-2]**

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

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

11308

Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που

0,00

0,00

0,00

90,00

πεδίου σε
αντιπροσωπε
υτικό δείγμα
ωφελουμένω
ν κατά τα έτη
2019 και
2023.
Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην
αναφορά του
ΟΠΣ (Ο
δείκτης θα
μετρηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
βάσει
απογραφικών
δελτίων και
του ΟΠΣ
ΕΣΠΑ).

Δ/Α

90,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην
αναφορά του
ΟΠΣ (Ο
δείκτης θα
μετρηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
βάσει
απογραφικών
δελτίων και
του ΟΠΣ
ΕΣΠΑ).

Δ/Α

90,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην

Δ/Α
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Πίνακας 6. Άξονας Προτεραιότητας 2: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
(17/10/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4=3/2 ή 3-2]**

αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

αναφορά του
ΟΠΣ (Ο
δείκτης θα
μετρηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
βάσει
απογραφικών
δελτίων και
του ΟΠΣ
ΕΣΠΑ).

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

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

60,00

80,00

90,413

+10,4

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

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

60,00

80,00

87,8

+7,8

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

T4816

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

60,00

80,00

90,2

+10,2

20,00

33,00

13,9

-19,1

20,00

33,00

13,6

-19,4

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

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

13

Το εν λόγω ποσοστό αφορά το μέσο όρο των ποσοστών επίτευξης των πράξεων (MIS) (τελευταίο έτος, π.χ. για τις δράσεις 2014 2015 το ποσοστό επίτευξης εμφανίζεται στο έτος 2015) των δελτίων επίτευξης της αναφοράς ΟΠΣ, ανά άξονα προτεραιότητας και
κατηγορία περιφέρειας.
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ΠΑΠ

ΛΑΠ

ΜΕΤ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Τ4817

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
(17/10/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4=3/2 ή 3-2]**

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

14,8

-18,2

11303

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

199,00

230,00

11303

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

133,00

61,00

11303

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

287,00

61,00

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην
αναφορά του
ΟΠΣ (η
μέτρηση του
δείκτη θα
πραγματοποι
ηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και
του ΠΣΚΕ).
Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην
αναφορά του
ΟΠΣ (η
μέτρηση του
δείκτη θα
πραγματοποι
ηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και
του ΠΣΚΕ).
Δεν
υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθ
ησης στην
αναφορά του

-

-

-
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Πίνακας 6. Άξονας Προτεραιότητας 2: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
(17/10/2018)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ή
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
2023 βάσει υλοποίησης
[4=3/2 ή 3-2]**

ΟΠΣ (η
μέτρηση του
δείκτη θα
πραγματοποι
ηθεί δύο
φορές κατά
τη διάρκεια
της
προγραμματι
κής περιόδου
μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και
του ΠΣΚΕ).
* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της τιμής
υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο δείκτη
εκροών.
**Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος (%)" υπολογίζεται
η απόκλιση.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4816 (ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO05, Aπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων) καταγράφεται
επίτευξη των στόχων 2023, σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4817 καταγράφεται σημαντική υστέρηση, σε όλες τις
κατηγορίες περιφερειών, έναντι των στόχων 2023. Παρά την σημαντική υστέρηση, επειδή η
τιμή-στόχος 2023 του δείκτη εκροής CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω δείκτης, βάσει
στοιχείων εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η
τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: α)
την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη βελτίωση
των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, καταγράφεται υστέρηση, σε
όλες τις κατηγορίες περιφερειών, έναντι των στόχων 2023 και σημαντική υστέρηση στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ). Παρά την υστέρηση, επειδή η τιμή-στόχος
2023 του δείκτη εκροής CO01, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω δείκτης, βάσει
στοιχείων εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η
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τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: α)
την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη βελτίωση
των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματα CR06, oι τιμές υλοποίησης θα προκύψουν μέσω έρευνας
πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ωφελουμένων κατά τα έτη 2019 και 2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος 11303 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Η μέτρηση του
δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και του ΠΣΚΕ. Τονίζεται επίσης ότι, επειδή η τιμή του δείκτη
αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ο δείκτης εισήχθη
με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου), για τον
οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Ο δείκτης θα
μετρηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει απογραφικών
δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Τονίζεται επίσης ότι επειδή, η τιμή του δείκτη αποτελέσματος
συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11309 (αντικατάσταση του 11307) Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης (ο δείκτης εισήχθη με
την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου, και
επικαιροποιήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο της Πρότασης Αναθεώρησης 2018) για τον οποίο δεν
υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την στενότερη εποπτεία
των σχετικών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης αντίληψη της πορείας
υλοποίησής τους και δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών ή συμπληρωματικών
μέτρων.
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2.3. 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.
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.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται στο 17,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 19,5% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 3, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 574.248.775€.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 574.248.775,00 €
και αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 272.360.195 € και αντιστοιχεί
στο 47,4%του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 260.032.603,0 € και
αντιστοιχεί στο 45,3% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 258.068.277,7 €
και αντιστοιχούν στο 44,9% του προϋπολογισμού του Άξονα.
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Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 147.212.708,9 € και το
ποσοστό απορρόφησης στο 25,6%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ3
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακα 7. Άξονας Προτεραιότητας 3: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

Λόγος
(%)

CR01

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR02

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR03

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR04

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR05

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR06

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει τιμής
υλοποίησης
[4= 3-2]

Άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

85,00

93,00

84,4

-8,6

31,00

52,00

20

32

31,00

44,00

33

-11

85,00

93,00

101

+8

31,00

52,00

27

-25

31,00

44,00

22

-22

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
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Πίνακα 7. Άξονας Προτεραιότητας 3: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει τιμής
υλοποίησης
[4= 3-2]

75,00

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ

-

30,00

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ

-

0,00

25,00

Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ

-

18,00

28,00

5

-23

τους

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

CR07

CR08

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
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

0,00

0,00

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

33%

+7

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Λόγος
(%)

CR12

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

9,00

10,00

1

-9

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
τιμής υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο
δείκτη εκροών.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023
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Για το δείκτη αποτελέσματος CR01, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO01, καταγράφεται μικρή υστέρηση έναντι του στόχου 2023 και με βάση τη πορεία
υλοποίησης εκτιμάται ότι η τιμή στόχος 2023 θα επιτευχθεί.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR02, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO01, καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου 2023, ωστόσο με βάση τη
πορεία υλοποίησης εκτιμάται ότι η τιμή στόχος 2023 μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας
υπόψη: α) την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο
πλαίσιο του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη
βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO01, καταγράφεται μικρή υστέρηση έναντι του στόχου 2023 και με βάση τη πορεία
υλοποίησης των δράσεων εκτιμάται ότι η τιμή στόχος 2023 θα επιτευχθεί.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR04, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO02, καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου 2023.
Για τους δείκτες αποτελέσματος CR05, CR06 οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δείκτη
εκροών CO02καταγράφεται σημαντική υστέρηση έναντι των στόχων 2023, ωστόσο με βάση
τη πορεία υλοποίησης σημειώνεται ότι η επίτευξη της τιμή στόχου 2023 κρίνεται εφικτή
έστω και οριακά, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των
σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
Για τους δείκτες αποτελέσματος CR07, CR08, CR09 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης.
Σημειώνεται ωστόσο ότι στην Ελλάδα τα άτομα της κατηγορίας των μη οικονομικά ενεργών
εγγράφονται στον ΟΑΕΔ και αναγνωρίζονται από αυτόν ως «άνεργοι».
Για τους δείκτες CR10, CR11 και CR12 η μέτρηση πραγματοποιήθηκε μέσω έρευνας πεδίου
και αφορά την συνολική αποτίμηση κατά τα χρονικά διαστήματα 01.07.2015 έως και
30.06.2016, 01.07.2016 έως και 30.06.2017. Όσον αφορά τους δείκτες CR10 και CR12
καταγράφεται σημαντική υστέρηση σε σχέση με το στόχο 2023. Ωστόσο με βάση τη πορεία
υλοποίησης εκτιμάται ότι η τιμή στόχος 2023 μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη
τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών
της αγοράς εργασίας. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης CR11 παρουσιάζει υπερεπίτευξη.
Σημειώνεται ότι οι τιμές στόχοι των δεικτών CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR10,
CR11 και CR12 χρήζουν επικαιροποίησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του έτους 2019
μετά και από την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης της ΠΑΝ.
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2.4. 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.
Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται στο 3,08% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 1,95% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 4, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 100.150.216€.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 100.150.216 € και
αντιστοιχεί στο 100,00% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 56.495.387 € και αντιστοιχεί
στο 56,4% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 49.294.081,7 € και
αντιστοιχεί στο 49,2% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 33.835.066,4 €
και αντιστοιχούν στο 33,8% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 24.613.825,6 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 24,6%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ4
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 8. Άξονας Προτεραιότητας 4: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΜΕΤ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

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

55,00

65,00

42,4%

-22,6%

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

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

22,00

36,00

-

90,00

60,00

80,00

89,9

9,9

20,00

33,00

11,4

-21,6

9,00

7,00

1

14,3%

ΜΕΤ

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

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

T4816

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

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4817

ΜΕΤ

Αριθμός

T4812

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους
Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

Οι τιμές
υλοποίησης θα
προκύψουν μέσω
έρευνας πεδίου
σε
αντιπροσωπευτικό
δείγμα
ωφελουμένων
κατά τα έτη 2019
και 2023.
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ (Ο δείκτης θα
μετρηθεί δύο
φορές κατά τη
διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου βάσει
απογραφικών
δελτίων και του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ).

Δ/Α

Δ/Α
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Πίνακας 8. Άξονας Προτεραιότητας 4: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΤ

Αριθμός

T4813

ΜΕΤ

Αριθμός

11303

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Έργα που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη
της παρέμβασης

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

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

30,00

17,00

0

0%

31,00

25,00

-

-

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
τιμής υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο
δείκτη εκροών.
**Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος (%)"
υπολογίζεται η απόκλιση.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023
Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ4812, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται, παρόλο που καταγράφεται μικρή
πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό 14,3%, εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη των
στόχων 2023. Η πρόβλεψη βασίζεται τόσο στην πρόοδο των εντάξεων όσο και στο γεγονός
ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 85,7% της στοχοθεσίας 2023.
Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ4813, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις, παρ’ ότι η πρόοδος που καταγράφεται είναι μηδενική, εκτιμάται
ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023. Θα πρέπει ωστόσο να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες εντάξεων νέων έργων δεδομένου ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων
ανέρχεται περίπου στο 50% της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4816 (ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων) καταγράφεται
υπερεπίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4817 (ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) καταγράφεται
σημαντική υστέρηση, έναντι του στόχου 2023. Παρά την σημαντική υστέρηση, επειδή η
τιμή-στόχος 2023 του δείκτη εκροής CO01, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω
δείκτης, βάσει στοιχείων εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί,
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εκτιμάται ότι και η τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί,
λαμβάνοντας υπόψη: α) την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
β) την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, καταγράφεται σημαντική
υστέρηση έναντι του στόχου 2023. Παρά την υστέρηση, επειδή η τιμή-στόχος 2023 του
δείκτη εκροής CO01, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω δείκτης, βάσει στοιχείων
εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η τιμή
στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: α) την
αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη βελτίωση
των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματα CR06, oι τιμές υλοποίησης θα προκύψουν μέσω έρευνας
πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ωφελουμένων κατά τα έτη 2019 και 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11303 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Η μέτρηση του
δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και του ΠΣΚΕ. Τονίζεται επίσης ότι, επειδή η τιμή του δείκτη
αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11301 (ο δείκτης εισήχθη με την τελευταία
αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου), για τον οποίο δεν
υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης στην αναφορά του
ΟΠΣ. Ο δείκτης θα μετρηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
βάσει απογραφικών δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Τονίζεται επίσης ότι επειδή, η τιμή του
δείκτη αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11309 (ο δείκτης εισήχθη με την
τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου, και
επικαιροποιήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο της Πρότασης Αναθεώρησης 2018) για τον οποίο δεν
υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την στενότερη εποπτεία
των σχετικών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης αντίληψη της πορείας
υλοποίησής τους και δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών ή συμπληρωματικών
μέτρων.
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2.5. 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.
Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται στο 0,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 0,57% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 29.306.622 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 (με ημερομηνία αναφοράς 13/06/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 29.306.622 € και
αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 18.070.377 € και αντιστοιχεί
στο 61,7% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 16.123.507,5 € και
αντιστοιχεί στο 55,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 13.076.813,1 €
και αντιστοιχούν στο 44,6% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 7.954.664,96 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 27,1%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ5
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 9. Άξονας Προτεραιότητας 5: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΠΑΠ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

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

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

55,00

65,00

10,3

-54,7

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

22,00

36,00

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

-

90,00

T4816

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

60,00

80,00

92,98

12,98

20,00

33,00

22,24

-10,77

9,00

7,00

1

14,3%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4817

ΠΑΠ

Αριθμός

T4812

Άνεργες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
Νέες ή αναβαθμισμένες
συστημικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
εφαρμόζονται/τίθενται σε
λειτουργία

Οι τιμές
υλοποίησης θα
προκύψουν μέσω
έρευνας πεδίου
σε
αντιπροσωπευτικό
δείγμα
ωφελουμένων
κατά τα έτη 2019
και 2023.
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
παρακολούθησης
στην αναφορά του
ΟΠΣ (Ο δείκτης θα
μετρηθεί δύο
φορές κατά τη
διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου βάσει
απογραφικών
δελτίων και του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ).

Δ/Α

Δ/Α
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Πίνακας 9. Άξονας Προτεραιότητας 5: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΠ

Αριθμός

T4813

ΠΑΠ

Αριθμός

11303

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Έργα που εφαρμόζονται για την
ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
την λήξη της παρέμβασης

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

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

30,00

17,00

0

0%

8,00

-

-

44,00

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
τιμής υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο
δείκτη εκροών.
**Για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Αριθμός" υπολογίζεται ποσοστό επίτευξης ενώ για τους δείκτες με μονάδα μέτρησης "Λόγος (%)"
υπολογίζεται η απόκλιση.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023

Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ4812, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται, παρόλο που καταγράφεται μικρή
πρόοδος επίτευξης, ήτοι ποσοστό 14,3%, εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη των
στόχων 2023. Η πρόβλεψη βασίζεται τόσο στην πρόοδο των εντάξεων όσο και στο γεγονός
ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 85,7% της στοχοθεσίας 2023.
Για τον δείκτη αποτελέσματος Τ4813, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροής
CO20 Aριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις , παρ’ ότι η πρόοδος που καταγράφεται είναι μηδενική, εκτιμάται
ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 2023. Θα πρέπει ωστόσο να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες εντάξεων νέων έργων δεδομένου ότι η στοχοθεσία των ενταγμένων έργων
ανέρχεται περίπου στο 50% της στοχοθεσίας 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4816 (ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO05 Aπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων) καταγράφεται
υπερεπίτευξη του στόχου 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4817 (ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροών
CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) καταγράφεται
υστέρηση, έναντι του στόχου 2023. Παρά την σημαντική υστέρηση, επειδή η τιμή-στόχος
2023 του δείκτη εκροής CO01, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω δείκτης, βάσει
στοιχείων εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η
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τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: α)
την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη βελτίωση
των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR03, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής CO01,
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων καταγράφεται σημαντική
υστέρηση έναντι του στόχου 2023. Παρά την υστέρηση, επειδή η τιμή-στόχος 2023 του
δείκτη εκροής CO01, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εν λόγω δείκτης, βάσει στοιχείων
εντάξεων και πορείας υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η τιμή
στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: α) την
αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του
ανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, β) την αναμενόμενη βελτίωση
των συνθηκών της αγοράς εργασίας.
Για το δείκτη αποτελέσματος CR06, oι τιμές υλοποίησης θα προκύψουν είτε μέσω έρευνας
πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ωφελουμένων είτε από διοικητική πηγή κατά τα έτη
2019 και 2023.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11303 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Η μέτρηση του
δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και του ΠΣΚΕ. Τονίζεται επίσης ότι, επειδή η τιμή του δείκτη
αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11301 Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ο δείκτης εισήχθη
με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου), για τον
οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες.
Για το δείκτη αποτελέσματος 11308 δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης. Ο δείκτης θα
μετρηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει απογραφικών
δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Τονίζεται επίσης ότι επειδή, η τιμή του δείκτη αποτελέσματος
συνδέεται με τον δείκτη εκροής 11309 (αντικατάσταση του 11307) Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης (ο δείκτης εισήχθη με
την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου, και
επικαιροποιήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο της Πρότασης Αναθεώρησης 2018) για τον οποίο δεν
υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την στενότερη εποπτεία
των σχετικών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης αντίληψη της πορείας
υλοποίησής τους και δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών ή συμπληρωματικών
μέτρων.
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2.6. ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας
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.
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 εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών.



Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
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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.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται στο 24,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 25% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 802.020.679 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 802.020.679 € και
αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 599.890.026 €και αντιστοιχεί
στο 74,8% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 551.498.467,2 € και
αντιστοιχεί στο 68,8% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 402.213.407,4 €
και αντιστοιχούν στο 50,2% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 324.762.626,9 € και το
ποσοστό απορρόφησης στο 40,5%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ6
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 10. Άξονας Προτεραιότητας 6: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11509

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11516
Αντικατάσταση
δείκτη 1151314

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023) [4=3-2]

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

31,7

36,7

-

-

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

27,7

32,7

-

-

45,00

69,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11514

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

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

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

-

192,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11520
Αντικατάσταση
δείκτη Τ490415

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

10,00

15,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

40,2

45,2

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11516
Αντικατάσταση
του δείκτη
11513

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

34,10

39,10

-

-

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

45,00

69,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11514

14

11513 Ποσοστό σχολικών μονάδων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
15

Τ 4904 Ποσοστό αύξησης των τάξεων προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο).
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Πίνακας 10. Άξονας Προτεραιότητας 6: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023) [4=3-2]

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

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

-

56,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11520
Αντικατάσταση
δείκτη Τ4904

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

49,50

54,50

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

48,1

53,1

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11516
Αντικατάσταση
δείκτη 11513

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

32,4%

37,4%

-

-

45,00

69,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11514

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

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

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

-

55,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11520
Αντικατάσταση
δείκτη Τ4904

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

35,7

40,7

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

-

-

26,80

39,00

-

-

47,30

60,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4906

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

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών
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Πίνακας 10. Άξονας Προτεραιότητας 6: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023) [4=3-2]

26,80

39,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4906

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

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

-

-

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
(%)

* Βάσει απογραφικών δελτίων για τους κοινούς δείκτες και δελτίων επίτευξης για τους ειδικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
τιμής υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο
δείκτη εκροών.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023

Για το σύνολο των δεικτών δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία υλοποίησης δεδομένου ότι:
Για τον δείκτη με κωδικό 11509 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο από την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα πρέπει να λάβει χώρα μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4901 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει των
στοιχείων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ασφαλής
εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι για την τιμή στόχο του δείκτη
εκροής Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ,
καταγράφεται υπερεπίτευξη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματα την επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος, καθώς ο τελευταίος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής.
Για τον δείκτη με κωδικό 11516 (αντικατάσταση του δείκτη 513) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων
επίτευξης. Σημειώνονται ωστόσο τα ακόλουθα: α) άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης και η
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ονομασία του δείκτη εκροής (με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος)
από 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου
σε 11518 «Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου». Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του δείκτη εκροής που
αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
Για τον δείκτη με κωδικό 11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητα της τιμής στόχου 2023 του δείκτη αποτελέσματος θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή των στοιχείων επίτευξης. Τονίζεται επίσης ότι άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης
του δείκτη εκροής με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος. Ειδικότερα,
τροποποιήθηκε ο κωδικός και ο τίτλος του δείκτη από Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο) σε 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται. Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του
δείκτη εκροής που αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
Για τον δείκτη με κωδικό 11514 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου,
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4905 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί μία φορά στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με τη χρήση /
αξιοποίηση στοιχείων των ΑΕΙ.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4906 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
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2.7. ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Ο ΑΠ7 εστιάζει 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.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται στο 10,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 11,08% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 356.144.557 €.
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Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 356.144.557,00 €
και αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 262.434.525 € και αντιστοιχεί
στο 73,7% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 216.091.368,8€και
αντιστοιχεί στο 60,7%του προϋπολογισμού του Άξονα.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 158.340.633,3 €
και αντιστοιχούν στο 44,5% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 37.125.195,2 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 10,4%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ7
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 11. Άξονας Προτεραιότητας 7: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ



1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023) [4=32]

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11705Αντικατάστα
ση του Τ490816

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
που πιστοποιήθηκαν

73,00

74,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11705Αντικατάστα
ση του Τ4908

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
που πιστοποιήθηκαν

60,00

63,00

-

-

16

Τ4908 Ποσοστό αύξησης συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε προγράμματα δια βίου μάθησης και
δεύτερης ευκαρίας που πιστοποιήθηκαν.
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Πίνακας 11. Άξονας Προτεραιότητας 7: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

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

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ (2023) [4=32]

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11705Αντικατάστα
ση του Τ4908

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
που πιστοποιήθηκαν

69,00

72,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11706
(προτεινόμενος
δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων
δια βίου μάθησης που υλοποιούνται

-

15

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

11515

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

-

25,00

-

-

ΛΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

54,71

-0,29

-

25,00

-

-

49,00

55,00

49,1

-5,9

-

25,00

-

-

49,00

55,00

26,19

-28,81

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

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. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της
τιμής υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα (MIS) που δίνουν τιμές επίτευξης στο σχετικό δείκτη αποτελέσματος και στον αντίστοιχο
δείκτη εκροών.

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023
Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής
Τ4960, καταγράφεται οριακή υστέρηση στις ΛΑΠ, μικρή υστέρηση στις ΜΕΤ και σημαντική
υστέρηση στις ΠΑΠ, έναντι των στόχων 2023. Παρά την υστέρηση σε ορισμένες κατηγορίες
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περιφέρειας, επειδή η τιμή στόχος του δείκτη εκροής Τ4960, Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης, βάσει στοιχείων εντάξεων και πορείας υλοποίησης
αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος
θα επιτευχθεί για όλες τις κατηγορίες περιφέρειας.
Για τους λοιπούς δείκτες αποτελέσματος δεν υπάρχουν τιμές υλοποίησης. Ειδικότερα
επισημαίνεται ότι:
Για τον δείκτη με κωδικό 11705 (αντικατάσταση του Τ4908) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση του δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου βάσει στοιχείων των απογραφικών δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την
πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11706 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των
τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11515 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ με χρήση απογραφικών δελτίων και με στοιχεία που παρέχονται από τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Όσον αφορά την
επίτευξη της τιμή στόχου 2023 του δείκτη εκροής 1151 Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, από τον οποίο
ο δείκτης αποτελέσματος τροφοδοτείται, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έστω και οριακά.
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2.8. 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 ΑΠ 8 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.
Ο ΑΠ 8 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.
Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 8 ανέρχεται στο 2,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 1,7%της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 85.944.400€.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 85.944.400,00 €
και αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 54.354.125 € και αντιστοιχεί
στο 63,2%του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 46.773.769,3€ και
αντιστοιχεί στο 54,4%του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 34.411.906,0€και
αντιστοιχούν στο 40,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 23.255.712,2 € και το ποσοστό
απορρόφησης στο 27,1%.

Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ 8
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 12. Άξονας Προτεραιότητας 8: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023) [4=3-2]

32,3

37,3

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11516
Αντικατάσταση
του δείκτη
11513

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

30,6

35,6

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11514

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

45,00

60,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4901

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

-

28,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11520
Αντικατάσταση
δείκτη Τ4904

Ποσοστό σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που
ωφελήθηκαν

33,8

38,8

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών
που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον
κύκλο σπουδών

47,30

60,00

-

-

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
(%)

11706
(προτεινόμενος
δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων
δια βίου μάθησης που υλοποιούνται

-

15

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11705
Αντικατάσταση
Τ4908

64,00

67,00

-

-

-

25,00

-

-

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

11515

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
που πιστοποιήθηκαν
Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
κ.λπ.
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Πίνακας 12. Άξονας Προτεραιότητας 8: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΜΕΤ

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

Τ4907

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

1

2

3

4

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023) [4=3-2]

49,00

55,00

71

16

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

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023

Για το δείκτη αποτελέσματος Τ4907, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής
Τ4960, καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου 2023. Παρά την υστέρηση σε ορισμένες
κατηγορίες περιφέρειας, επειδή η τιμή στόχος του δείκτη εκροής Τ4960 Φοιτητές που
συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, βάσει στοιχείων εντάξεων και πορείας
υλοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί, εκτιμάται ότι και η τιμή στόχος 2023 του δείκτη
αποτελέσματος θα επιτευχθεί για όλες τις κατηγορίες περιφέρειας.
Για τους λοιπούς δείκτες δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία υλοποίησης δεδομένου ότι:
Για τον δείκτη με κωδικό 11509 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο από την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα πρέπει να λάβει χώρα μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4901 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει των
στοιχείων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ασφαλής
εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι για την τιμή στόχο του δείκτη
εκροής Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ,
καταγράφεται υπερεπίτευξη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματα την επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος, καθώς ο τελευταίος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής.
Για τον δείκτη με κωδικό 11516 (αντικατάσταση του δείκτη 11513) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων
επίτευξης. Σημειώνονται ωστόσο τα ακόλουθα: α) άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης και η
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ονομασία του δείκτη εκροής (με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος)
από 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου
σε 11518 «Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου». Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του δείκτη εκροής που
αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
Για τον δείκτη με κωδικό 11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητα της τιμής στόχου 2023 του δείκτη αποτελέσματος θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή των στοιχείων επίτευξης. Τονίζεται επίσης ότι άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης
του δείκτη εκροής με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος. Ειδικότερα,
τροποποιήθηκε ο κωδικός και ο τίτλος του δείκτη από Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο) σε 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται. Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του
δείκτη εκροής που αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
Για τον δείκτη με κωδικό 11514 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου,
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4905 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί μία φορά στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με τη χρήση /
αξιοποίηση στοιχείων των ΑΕΙ.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4906 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Για τον δείκτη με κωδικό 11705 (αντικατάσταση του Τ4908) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση του δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου βάσει στοιχείων των απογραφικών δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την
πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11706 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των
τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11515 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ με χρήση απογραφικών δελτίων και με στοιχεία που παρέχονται από τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Όσον αφορά την
επίτευξη της τιμή στόχου 2023 του δείκτη εκροής 1151 Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, από τον οποίο
ο δείκτης αποτελέσματος τροφοδοτείται, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έστω και οριακά.
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2.9 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.
Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του
Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται στο 0,78% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του
Προγράμματος και στο 0,50% της Κοινοτικής Συνδρομής. Ο συνολικός δεσμευμένος
προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5, ήτοι κοινοτική και εθνική συμμετοχή,
ανέρχεται σε 25.469.580 €.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 (με ημερομηνία αναφοράς 01/10/2018) προσδιορίζεται
μέσω της διαχρονικής εξέλιξης πέντε (5) βασικών οικονομικών μεγεθών:


Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 25.469.580,00 €
και αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 22.104.549 €και αντιστοιχεί
στο 86,8% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 17.066.426,7 € και
αντιστοιχούν στο 67,0% του προϋπολογισμού του Άξονα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 14.157.583,4 €
και αντιστοιχούν στο 55,6% του προϋπολογισμού του Άξονα.


Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 10.868.514,9€ και το ποσοστό
απορρόφησης στο 42,7%.
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Οι τιμές-στόχοι για το 2023 και οι τιμές επίτευξης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ9
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 13. Άξονας Προτεραιότητας 9: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

1

2

3

4

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ/
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν
υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

42,2

47,2

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11509

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11516
Αντικατάσταση
δείκτη 11513

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

34,2

39,2

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11514

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

45,00

69,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4901

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

-

6,00

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11520
Αντικατάσταση
δείκτη Τ4904

Ποσοστό σχολικών μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης που ωφελήθηκαν

55,80

60,80

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

Τ4905

Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που
ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο
σπουδών

47,30

60,00

-

-

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
(%)

11706
(προτεινόμενος
δείκτης)

Ποσοστό αύξησης των προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που υλοποιούνται

-

15

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11705
Αντικατάσταση
Τ4908

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (16-66+) σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν

91%

91%

-

-

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

11515

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

-

25,00

-

-
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Πίνακας 13. Άξονας Προτεραιότητας 9: Τιμές-Στόχοι 2023 και Τιμές Επίτευξης/ Δείκτες Αποτελέσματος

ΠΑΠ

Λόγος
(%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

Τ4907

1

2

3

4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ*
(13/06/2018)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ/
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ
(2023)
[4=3-2]

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις

49,00

55,00

-

-

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

Πρόβλεψη επίτευξης στοχοθεσίας 2023

Για το σύνολο των δεικτών δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία υλοποίησης δεδομένου ότι:
Για τον δείκτη με κωδικό 11509 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο από την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα πρέπει να λάβει χώρα μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.Για τον
δείκτη με κωδικό Τ4901 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει των
στοιχείων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ασφαλής
εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι για την τιμή στόχο του δείκτη
εκροής Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της ΠΕΣ,
καταγράφεται υπερεπίτευξη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματα την επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος, καθώς ο τελευταίος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το δείκτη εκροής.
Για τον δείκτη με κωδικό 11516 (αντικατάσταση του δείκτη 11513) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων
επίτευξης. Σημειώνονται ωστόσο τα ακόλουθα: α) άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης και η
ονομασία του δείκτη εκροής (με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος)
από 11510 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου
σε 11518 «Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου». Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του δείκτη εκροής που
αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
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Για τον δείκτη με κωδικό 11520 (αντικατάσταση δείκτη Τ4904) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την προγραμματική περίοδο
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλής εκτίμηση περί της
εφικτότητα της τιμής στόχου 2023 του δείκτη αποτελέσματος θα υπάρξει μετά την πρώτη
καταγραφή των στοιχείων επίτευξης. Τονίζεται επίσης ότι άλλαξε η μεθοδολογία μέτρησης
του δείκτη εκροής με τον οποίο συνδέεται ο εν λόγω δείκτης αποτελέσματος. Ειδικότερα,
τροποποιήθηκε ο κωδικός και ο τίτλος του δείκτη από Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων
προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπιο) σε 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται. Τα δεδομένα της πορείας υλοποίησης του
δείκτη εκροής που αντικαταστάθηκε, έδειχναν υπερεπίτευξη των τιμών στόχου 2023.
Για τον δείκτη με κωδικό 11514 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου,
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4905 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση θα
πραγματοποιηθεί μία φορά στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με τη χρήση /
αξιοποίηση στοιχείων των ΑΕΙ.
Για τον δείκτη με κωδικό Τ4906 η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί με έρευνα πεδίου
δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Για τον δείκτη με κωδικό 11705 (αντικατάσταση του Τ4908) η παρακολούθηση και
στατιστική επικύρωση του δείκτη θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου βάσει στοιχείων των απογραφικών δελτίων και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την
πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11706 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βάσει
στοιχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των
τιμών στόχου του δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης.
Για τον δείκτη με κωδικό 11515 η παρακολούθηση και στατιστική επικύρωση του δείκτη
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου μέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ με χρήση απογραφικών δελτίων και με στοιχεία που παρέχονται από τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Ασφαλής εκτίμηση περί της εφικτότητας των τιμών στόχου του
δείκτη θα υπάρξει μετά την πρώτη καταγραφή στοιχείων επίτευξης. Όσον αφορά την
επίτευξη της τιμή στόχου 2023 του δείκτη εκροής 1151 Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας, από τον οποίο
ο δείκτης αποτελέσματος τροφοδοτείται, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έστω και οριακά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό επανεξετάζεται ο βαθμός συμβολής και η αξιοπιστία του συστήματος
ποσοτικών στόχων του ΕΠ. Η προσέγγιση βασίζεται στην εποπτική και εννοιολογική
επαλήθευση της καταλληλότητας των δεικτών σε σχέση με την επίτευξη των Ειδικών Στόχων
και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και στον έλεγχο της
αντιπροσωπευτικότητάς τους ή/και χρηματοοικονομικής τους βαρύτητας.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένας πίνακας λογικού πλαισίου (Logframe Matrix) ανά
ΑΠ, από τον οποίο μπορούν να διαπιστωθούν οι σχέσεις μεταξύ των Αξόνων
Προτεραιότητας, Θεματικών Στόχων, Επενδυτικών Προτάσεων, Ειδικών Στόχων, Δράσεων,
Δεικτών Αποτελέσματος και Δεικτών Εκροών. Επίσης, γίνεται αναφορά τόσο στους δείκτες
του Εγκεκριμένου ΕΠ, καθώς και στους δείκτες που προτείνονται κατά την Αναθεώρηση
2018, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω αλλαγές ενισχύουν τη λογική παρέμβασης του
προγράμματος.
Η λογική της παρέμβασης σε αυτό το στάδιο αξιολογείται ως προς την αντίστροφη
συσχέτιση των αναγκών και επομένως των επιθυμητών αποτελεσμάτων που έχουν
διαμορφωθεί και το αν τελικά πληρούνται ή όχι στη λογική όλου του προγράμματος.

ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία
σημαντική μεταβολή στους εν λόγω δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της επενδυτικής
προτεραιότητας, ήτοι 32,7% σε χρηματοδοτικούς πόρους (ΔΔ). Επίσης, η επενδυτική
προτεραιότητα προσλαμβάνει το 100% της οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας
πλήρως το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα
ακόλουθα:
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α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού

8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8i (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες
κατηγορίες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5
όπως θα δούμε στη συνέχεια). Η επενδυτική προτεραιότητα προσλαμβάνει το 76,3 % της
οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα της εν
λόγω ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορά την
ενοποίηση των τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης και συνεπώς οι νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται
από τις κλειστές τύπου παρεμβάσεις που είχαν προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.
Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάζεται
υπερ μίας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η
νέα διάρθρωση της εξειδίκευσης της επενδυτικής προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο
ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα,
ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίες προβλέπουν μια
ολοκληρωμένη

προσέγγιση

μέσω

διαρκούς

διαθεσιμότητας

σταθερών

επιλογών

απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
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γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 προτείνεται η
αλλαγή της ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της
παρέμβασης η οποία δεν θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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8iv. 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες
κατηγορίες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5
όπως θα δούμε στη συνέχεια). Επίσης η επενδυτική προτεραιότητα προσλαμβάνει
ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, 27 % ανάλογη
με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου
να αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος
«Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες
γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας» κρίνεται περιοριστικός και ότι δεν καλύπτει επαρκώς
το πολυπληθές τμήμα των γυναικών που αναζητά εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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9v.Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στην απασχόληση
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9v (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις χωροθετούμενες
κατηγορίες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδα και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στους ΑΠ 4 και 5
όπως θα δούμε στη συνέχεια). H επενδυτική προτεραιότητα παρόλο που προσλαμβάνει
μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 4, 8 %,
εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί
ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018,καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με τον διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι
δείκτες 11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η
μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης που
υποστηρίζει τη χρήση περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν
σημαντική- και ανάλογη -προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των Προγραμμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:

98

Πρόταση Αναθεώρησης του Ε.Π. και των Χρηματοδοτικών Πινάκων του Προγράμματος

α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και οι δείκτες αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου
ότι μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των
επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8ii (ΠΑΝ). Επίσης η επενδυτική προτεραιότητα προσλαμβάνει το 100% της
οικονομικής βαρύτητας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εκφράζοντας ικανοποιητικά
το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αξιοποιούνται οι κοινοί δείκτες πρωτοβουλίας για την
απασχόληση των νέων. Επίσης, κατά την Αναθεώρηση 2018 προτείνεται η ενοποίηση των
δύο ειδικών στόχων σε έναν. Ο Αξιολογητής εκτιμά ότι η προτεινόμενη αλλαγή ενισχύει τη
λογική παρέμβασης δεδομένου ότι διευκολύνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
δράσεων, επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα και διατηρώντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα διακριτής παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
δύο ηλικιακών ομάδων 15-24 ετών και 25-29 ετών.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Γίνεται χρήση των κοινών δεικτών πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των ειδικών στόχων της ΠΑΝ, εισάγεται ο νέος προτεινόμενος
δείκτης 10301 για τη μέτρηση του συνόλου των συμμετεχόντων στις δράσεις προς
αντικατάσταση των δεικτών Τ4844 και Τ 4845. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με
όλους του δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
8vii. 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.

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία
σημαντική μεταβολή στους εν λόγω δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της επενδυτικής
προτεραιότητας, ενώ το μικρό ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού οι
δράσεις είναι οριζόντιες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δείκτες αφορούν συστημικές
παρεμβάσεις και δεν μπορεί να επιμεριστούν ανά Περιφέρεια δεδομένου ότι οι πράξεις θα
υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα προσλαμβάνει το
100% της οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας πλήρως το μέγεθος των
αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα
ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8i (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). Η επενδυτική προτεραιότητα
προσλαμβάνει το 72,5 % της οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας τη μεγάλη
σημασία και βαρύτητα της εν λόγω ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορά την
ενοποίηση των τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης και συνεπώς οι νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται
από τις κλειστές τύπου παρεμβάσεις που είχαν προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.
Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάζεται
υπερ μίας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η
νέα διάρθρωση της εξειδίκευσης της επενδυτικής προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο
ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα,
ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίες προβλέπουν μια
ολοκληρωμένη

προσέγγιση

μέσω

διαρκούς

διαθεσιμότητας

σταθερών

επιλογών

απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 προτείνεται η
αλλαγή της ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της
παρέμβασης η οποία δεν θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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8iv. 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). Επίσης η επενδυτική
προτεραιότητα προσλαμβάνει ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 21,3 %, ανάλογη με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που
έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου
να αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος
«Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες
γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας» κρίνεται περιοριστικός και ότι δεν καλύπτει επαρκώς
το πολυπληθές τμήμα των γυναικών που αναζητά εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
109

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

110

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9v (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). H επενδυτική προτεραιότητα
παρόλο που προσλαμβάνει μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 4, 8 %, εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος
των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018, καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με τον διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι
δείκτες 11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η
μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης που
υποστηρίζει τη χρήση περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν
σημαντική- και ανάλογη -προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των Προγραμμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

8vii. 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.

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία
σημαντική μεταβολή στους εν λόγω δείκτες.
Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτιμούν σημαντικό τμήμα της επενδυτικής
προτεραιότητας, ενώ το μικρό ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού οι
δράσεις είναι οριζόντιες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δείκτες αφορούν συστημικές
παρεμβάσεις και δεν μπορεί να επιμεριστούν ανά Περιφέρεια δεδομένου ότι οι πράξεις θα
υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα προσλαμβάνει το
100% της οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας πλήρως το μέγεθος των
αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.

Ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος τα κύρια συμπεράσματα είναι τα
ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Για τους δείκτες εκροής τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.

114

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται εύστοχοι δεδομένου ότι μετρούν
τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8i (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2,4 και 5). Η επενδυτική προτεραιότητα
προσλαμβάνει το 63,4 % της οικονομικής βαρύτητας του άξονα εκφράζοντας τη μεγάλη
σημασία και βαρύτητα της εν λόγω ΕΠ και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Η βασική μεταβολή που προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αφορά την
ενοποίηση των τριών ειδικών στόχων σε έναν. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης δεδομένου ότι το νέο μοντέλο Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης και συνεπώς οι νέες δράσεις που εξειδικεύτηκαν απομακρύνονται
από τις κλειστές τύπου παρεμβάσεις που είχαν προκαθορισμένο περιεχόμενο και στόχους.
Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κλειστού τύπου επανεξετάζεται
υπερ μίας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά ωφελούμενο στη βάση των αναγκών του, η
νέα διάρθρωση της εξειδίκευσης της επενδυτικής προτεραιότητας από έναν ειδικό στόχο
ενισχύει τη λογική παρέμβασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα,
ενισχύοντας «τεχνικά» το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίες προβλέπουν μια
ολοκληρωμένη

προσέγγιση

μέσω

διαρκούς

διαθεσιμότητας

σταθερών

επιλογών

απασχόλησης.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 προτείνεται η
αλλαγή της ονομασίας του δείκτη ΚΕΑ, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τη λογική της
παρέμβασης η οποία δεν θα περιορίζεται πλέον στους ωφελούμενους της πιλοτικής
εφαρμογής ΚΕΑ αλλά θα απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (βλ. νέο μοντέλο
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, ως ανωτέρω).
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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8iv. 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

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). Επίσης η επενδυτική
προτεραιότητα προσλαμβάνει ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 31,6 %, ανάλογη με το μέγεθος των αποτελεσμάτων που
έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ο τίτλος του Ειδικού Στόχου προκειμένου
να αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόμενο των δράσεων. Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον
Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης. Ειδικότερα, ο προηγούμενος τίτλος
«Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες
γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας» κρίνεται περιοριστικός και ότι δεν καλύπτει επαρκώς
το πολυπληθές τμήμα των γυναικών που αναζητά εργασία.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
120

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

121

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9v (το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση εκφράζει την κατανομή των πόρων
ανά κατηγορία περιφέρειας, ήτοι μεταξύ των ΑΠ 2, 4 και 5). H επενδυτική προτεραιότητα
παρόλο που προσλαμβάνει μικρή οικονομική βαρύτητα στο πλαισιο του Άξονα
Προτεραιότητας, ήτοι ποσοστό 3,5%, εξειδικεύεται και εκφράζει ικανοποιητικά το μέγεθος
των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018,καταργήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος Τ4814 ο οποίος
συνδεόταν με τον διαγραφέντα δείκτη εκροής CO01.
Τα κύρια συμπεράσματα μετά την εν λόγω αλλαγή που αφορούν τους δείκτες
αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν επαρκώς τις επιδιωκόμενες αλλαγές.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τους δύο
επιλεγμένους δείκτες εκροής 11301 και 11302.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 καταργήθηκε ο δείκτης CO01, καθώς οι υφιστάμενοι
δείκτες 11301 και 11302 αντιπροσωπεύουν με επάρκεια τις εκροές των παρεμβάσεων. Η
μεταβολή αυτή σύμφωνα με τον Αξιολογητή ενισχύει την λογική παρέμβασης που
υποστηρίζει τη χρήση περιορισμένου αριθμού δεικτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν
σημαντική- και ανάλογη -προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των Προγραμμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα για το σύνολο των δεικτών εκροής είναι:
α) Όλοι οι δείκτες κρίνονται κατάλληλοι.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο
κατηγορίες Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9 όπως θα
δούμε πιο αναλυτικά κατωτέρω). H επενδυτική προτεραιότητα 10i, προσλαμβάνει μεγάλη
οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 6, ήτοι ποσοστό σχεδόν 73%,και ειδικότερα
μέσω του ΕΣii ο οποίος συνεισφέρει την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα (63%) και στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 βελτιώθηκε ώστε να εκφράζει πιο ικανοποιητικά το
μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της
Επενδυτικής Προτεραιότητας αναθεωρείται προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική
πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/ 109/1.8.2017) και
ο ειδικός στόχος 4 του Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής
εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε
«Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας
εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα
δεικτών που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική
βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.
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β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από τον δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η
μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με
τον δείκτη εκροών 11518.
γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από τον δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα Κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το
σύνολο των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας 10i, είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης
αλλαγής στο πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
προτάθηκε η εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και
εξατομικευμένη εκπαιδευτική στήριξης και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των
παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από τον δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή
οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη
προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα των σωρευτικό
χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από τον 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος
αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του.
Κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο
κατηγορίες Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9 όπως θα
δούμε πιο αναλυτικά κατωτέρω). H επενδυτική προτεραιότητα 10ii, προσλαμβάνει
ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 6, ήτοι ποσοστό σχεδόν 27%.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική και δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στο
σύστημα ανάλυσης δεικτών.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών
στόχων είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο
του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων
είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΑΠ7: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας

10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο κατηγορίες
Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9 όπως θα δούμε πιο
αναλυτικά κατωτέρω). H επενδυτική προτεραιότητα 10iii, προσλαμβάνει μικρή αλλά
ικανοποιητική οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 7, ήτοι ποσοστό 19,5%.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους
ακόλουθους δύο δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705, αποτυπώνει ακριβέστερα την
επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της συμμέτοχης σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
ενισχύοντας την λογική παρέμβασης και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη
αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων
προγραμμάτων. Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11704 (προς αντικατάσταση του
Τ4961).
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός την βελτίωση των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης και αφετέρου την αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που
πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
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β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά
στο πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση
την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10iv (δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται χωρικά στις δύο
κατηγορίες Περιφερειών, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, ήτοι στους ΑΠ 8 και 9 όπως θα
δούμε πιο αναλυτικά κατωτέρω). H επενδυτική προτεραιότητα 10iv, προσλαμβάνει μεγάλη
οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του ΑΠ 7, ήτοι ποσοστό άνω του 80%.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι:
α) Κατάλληλος δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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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

10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας,
ήτοι στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10i, προσλαμβάνει μεγάλη
οικονομική βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 και
ειδικότερα μέσω του ΕΣii ο οποίος συνεισφέρει την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα και
για το λόγο αυτό κατά την Αναθεώρηση 2018 βελτιώθηκε ώστε να εκφράζει πιο
ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της
Επενδυτικής Προτεραιότητας αναθεωρείται προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική
πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/ 109/1.8.2017) και
ο ειδικός στόχος 4 του Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής
εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε
«Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας
εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα
δεικτών που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική
βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.
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β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από τον δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η
μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με
τον δείκτη εκροών 11518.
γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από τον δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το
σύνολο των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας 10i, και στους τρείς άξονες
προτεραιότητας 6, 8, 9 είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης
αλλαγής στο πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
προτάθηκε η εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και
εξατομικευμένη εκπαιδευτική στήριξης και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των
παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης, ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από τον δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή
οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη
προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα των σωρευτικό
χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από τον 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος
αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του.
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Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i αλλά και των αξόνων προτεραιότητας 6,8,9 συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας,
ήτοι στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10ii, προσλαμβάνει ικανοποιητική
οικονομική βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική και δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στο
σύστημα ανάλυσης δεικτών.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών
στόχων είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο
του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων
είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8,
και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10iii, προσλαμβάνει μικρή αλλά ικανοποιητική
οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο των τριών αξόνων προτεραιότητας 7,8, και 9.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους
ακόλουθους δύο δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705, αποτυπώνει ακριβέστερα την
επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
ενισχύοντας την λογική παρέμβασης και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη
αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων
προγραμμάτων. Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11704 (προς αντικατάσταση του
Τ4961).
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός την βελτίωση των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης και αφετέρου την αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που
πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά
στο πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση
την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 διαγράφηκε ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτικής τους
άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και ο σχετικός δείκτης εκροής Τ4960, δεδομένου ότι η
δράση δεν αφορούσε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του ΑΠ 8.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10iv (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες
προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10iv,
προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του συνόλου των αξόνων
προτεραιότητας 7,8 και 9.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ)

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον

επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες εκροής είναι:
α) Κατάλληλος δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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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
10i. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι τρεις ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10i (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας,
ήτοι στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10i, προσλαμβάνει μεγάλη
οικονομική βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9 και
ειδικότερα μέσω του ΕΣii ο οποίος συνεισφέρει την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα και
για το λόγο αυτό κατά την Αναθεώρηση 2018 βελτιώθηκε ώστε να εκφράζει πιο
ικανοποιητικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί ως στόχος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 η διάρθρωση των ειδικών στόχων της
Επενδυτικής Προτεραιότητας αναθεωρείται προκειμένου να αντανακλά τη νέα θεσμική
πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ/ 109/1.8.2017) και
ο ειδικός στόχος 4 του Εγκεκριμένου ΕΠ «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολικής
εκπαίδευση», ενσωματώνεται στον ειδικό στόχο 2, ο τίτλος του οποίου μετατρέπεται σε
«Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α' βάθμιας και β' βάθμιας
εκπαίδευσης».
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λογική παρέμβασης μέσω των ακόλουθων αλλαγών στο σύστημα
δεικτών που αφορούν τον Ειδικό Στόχο ii, ο οποίος και λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική
βαρύτητα:
α) Εισαγωγή του δείκτη 11509 λόγω της εισαγωγής του αντίστοιχου δείκτη εκροών 11501.
β) Αντικατάσταση του δείκτη 11513 από τον δείκτη 11516 διότι τροποποιήθηκε η
μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής βάσης και της τιμής στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με
τον δείκτη εκροών 11518.
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γ) Αντικατάσταση του δείκτη Τ4904 από τον δείκτη 11520 προκειμένου να αποτυπώνεται
ακριβέστερα η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και αφορούν το
σύνολο των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας 10i, και στους τρείς άξονες
προτεραιότητας 6, 8, 9 είναι:
α) Ενίσχυση της λογικής της παρέμβασης και καλύτερη αποτύπωση της επιδιωκόμενης
αλλαγής στο πλαίσιο των δράσεων που θα λάβουν χώρα εντός του ΕΣi.
β) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τους ειδικούς στόχους του
ΑΠ.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν την επιδιωκόμενη αλλαγή.
δ) Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
ε) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Όσον αφορά τους δείκτες εκροής, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018
προτάθηκε η εισαγωγή του δείκτη 11501, ο οποίος αφορά στην εξειδικευμένη και
εξατομικευμένη εκπαιδευτική στήριξης και αντικατοπτρίζει προσηκόντως τις εκροές των
παρεμβάσεων έχοντας ταυτόχρονα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.
Επίσης, ο δείκτης εκροής 11510 αντικαταστάθηκε από τον δείκτη 11518. Η αλλαγή αυτή
οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδολογίας μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη
προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές", ο οποίος αποτυπώνει καλύτερα των σωρευτικό
χαρακτήρα του. Ο δείκτης συνδέεται αντίστοιχα με τον δείκτη αποτελέσματος 11516.
Τέλος, ο δείκτης Τ4954 αντικαταστάθηκε από τον 11519 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας
μέτρησής του. Στην ονομασία του δείκτη προστέθηκε ο όρος "συμμετοχές" ο οποίος
αποτυπώνει καλύτερα τον σωρευτικό χαρακτήρα του.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i αλλά και των αξόνων προτεραιότητας 6,8,9 συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
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β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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10ii. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά και στο σύνολό της την Επενδυτική
Προτεραιότητα 10ii (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας,
ήτοι στους ΑΠ 6, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10ii, προσλαμβάνει ικανοποιητική
οικονομική βαρύτητα συνολικά και για τους τρείς άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9.
Η λογική παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητική. Μοναδική αλλαγή η οποία απαιτείται και η
οποία προτάθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης 2018 είναι η διαγραφή το
δείκτη Τ4905 και του αντίστοιχου δείκτη εκροής (Τ4959) δεδομένου ότι δεν λειτουργεί
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο Αιγαίο.
Ειδικότερα τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών
στόχων είναι τα ακόλουθα:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση του δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή
γ) Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον
επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων
είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλοι δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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10iii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των
αποκτώμενων προσόντων
Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
Ο ειδικός στόχος εξειδικεύει ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iii
(τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 6, 8,
και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10iii, προσλαμβάνει μικρή αλλά ικανοποιητική
οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο των τριών αξόνων προτεραιότητας 7, 8, και 9.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 αντικαταστάθηκε ο δείκτης Τ4908 από τους
ακόλουθους δύο δείκτες, 11705 και 11706. Ο δείκτης 11705, αποτυπώνει ακριβέστερα την
επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της συμμετοχής σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
ενισχύοντας την λογική παρέμβασης και την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
Ο δείκτης 11706 εισάγεται προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η επιδιωκόμενη
αλλαγή για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσω της αύξησης των παρεχόμενων
προγραμμάτων. Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11704.
Με τις εν λόγω αλλαγές ενισχύεται η λογική παρέμβασης καθώς και η διακριτή
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν αφενός την βελτίωση των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης και αφετέρου την αύξησης συμμετεχόντων σε ΣΔΕ που
πιστοποιούνται.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Οι δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνουν ακριβέστερα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ειδικά
στο πεδίο της βελτίωσης των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
γ) Οι δείκτες αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένοι και αντλούν στοιχεία από τους
επιλεγμένους δείκτες εκροής.
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δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
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10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ
άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση
την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Τόσο οι δείκτες εκροής όσο και αποτελέσματος κρίνονται κατάλληλοι δεδομένου ότι
μετρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης 2018 διαγράφηκε ο
δείκτης αποτελέσματος Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτικής τους
άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και ο σχετικός δείκτης εκροής Τ4960, δεδομένου ότι δεν
λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έδρα το Νότιο Αιγαίο.
Οι δύο ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10iv (τονίζεται ότι η ΕΠ επιμερίζεται χωρικά σε τρεις άξονες
προτεραιότητας, ήτοι στους ΑΠ 7, 8, και 9). H επενδυτική προτεραιότητα 10iv,
προσλαμβάνει μεγάλη οικονομική βαρύτητα στο πλαίσιο του συνόλου των αξόνων
προτεραιότητας 7,8 και 9.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες αποτελέσματος και των δύο ειδικών στόχων
είναι:
α) Προκύπτει η άμεση σύνδεση δείκτη αποτελέσματος με τον ειδικό στόχο του ΑΠ.
β) Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει με ακρίβεια την επιδιωκόμενη αλλαγή.
γ)

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι στενά συνδεδεμένος και αντλεί στοιχεία από τον

επιλεγμένο δείκτη εκροής.
δ) Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (και ο
αντίστοιχος δείκτης εκροής) συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος.
Τα κύρια συμπεράσματα για τους δείκτες εκροής και των δύο ειδικών στόχων είναι:
α) Κατάλληλος δείκτες εκροής.
β) Οι δείκτες εκροής αποτυπώνει τις επιδιωκόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας και του άξονα προτεραιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του παρόντος και της Αναθεώρησης 2018 του ΕΠ προτείνονται συγκεκριμένες
αλλαγές στη διάρθρωση και τη διατύπωση ορισμένων ειδικών στόχων του ως ακολούθως:
α) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i, η οποία πλέον
προτείνεται να αποτελείται από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί τριών (3),
β) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8ii, η οποία πλέον
προτείνεται να αποτελείται από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί δύο (2),
γ) Τροποποίηση στη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10i, η οποία πλέον
προτείνεται να αποτελείται από τρεις (3) ειδικούς στόχους, αντί τεσσάρων (4),
δ) Αναδιατύπωση του ειδικού στόχου της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iv.
Με βάση τις ανωτέρω προτάσεις ενισχύεται η σαφήνεια της λογικής της παρέμβασης,
βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ των αναπτυξιακών αναγκών και του θεσμικού
περιβάλλοντος με τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του ΕΠ.
Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η επίτευξη των ειδικών στόχων, οι οποίοι συνάδουν με τις
στρατηγικές προτεραιότητες των φορέων πολιτικής και τις αλλαγές του θεσμικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠ συνάδουν με τις ανάγκες και
τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, σε συνδυασμό με συναφείς παρεμβάσεις σε άλλα Ε.Π.
Συνεπώς, με τις προτεινόμενες αλλαγές παράγονται αποτελέσματα με μεγαλύτερη
συμβολή τόσο 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.
Επίσης, από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε και ειδικότερα το Κεφάλαιο 3 του
παρόντος, προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται στους ειδικούς στόχους του ΕΠ
και κατ’ επέκταση στους δείκτες των αξόνων προτεραιότητας και του πλαισίου επίδοσης
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ενισχύουν με τη σειρά τους τη λογική της παρέμβασης του ΕΠ και τελούν σε συνάφεια με
το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του ΕΠ.
Εν κατακλείδι, τα κύρια συμπεράσματα της εξέτασης για την ύπαρξη σαφούς λογικής
παρέμβασης μετά και τις αλλαγές που προβλέπεται να λάβουν χώρα κατά τη διαδικασία
Αναθεώρησης 2018 είναι τα ακόλουθα:
Α) Η λογική παρέμβασης έχει ενισχυθεί και είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές
σχεδιασμού των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Β) Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από κατάλληλους ειδικούς στόχους.
Γ) Όλοι οι ειδικοί στόχοι εντάσσονται και εξειδικεύουν τις επενδυτικές προτεραιότητες που
έχουν επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους.
Δ) Όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.
Ε ) Όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι, ενώ οι
αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης και στο σύνολό τους ενισχύουν
την λογική της παρέμβασης. Ειδικά για τους δείκτες CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06,
CR10, CR11 και CR12 τονίζεται ότι οι τιμές-στόχοι χρήζουν αναθεώρησης στο πλαίσιο της
αναθεώρησης του έτους 2019 μετά και από την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης της ΠΑΝ.
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