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Not in Education, Employment or Training
Public Expenditures
Priority Axis
Union Support
Integrated Information System
Technical Support
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Επιτελική Σύνοψη
Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ) εγκρίθηκε το έτος 2014 με την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό
C(2014)10128/17.12.2014. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των 13 περιφερειών της Χώρας
και υλοποιείται μέσα από εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), πλέον των Αξόνων της Τεχνικής
Βοήθειας, οι οποίοι περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους
(ΘΣ) 8, 9 (Τομέας Απασχόλησης) και 10 (Τομέας Εκπαίδευσης). Οι ΑΠ χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ,
ενώ στο πλαίσιο του ΑΠ3 αξιοποιούνται και πόροι της ΠΑΝ λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο
Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
Η αρχική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανερχόταν σε 2.667.494.916€, εκ των οποίων
2.104.926.538€ αφορούσαν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 562.568.378€ την Εθνική
συμμετοχή. H συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλάμβανε 1.933.409.509€ από πόρους του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 171.517.029€ από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ.

Το πρόγραμμα έχει αναθεωρηθεί συνολικά 4 φορές έως σήμερα (το 2017, το 2018, το 2019 και το
2020).
Το έτος 2017 έγινε η 1η αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε βάσει της τεχνικής προσαρμογής
σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
Αναθεώρησης εγγράφηκε ένα επιπρόσθετο ποσό ύψους 294.707.917€ προερχόμενο από το ΕΚΤ,
καθώς και ένα επιπλέον ποσό 78.903.761€ από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ/YEI. Η εν λόγω
αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την εκτελεστική απόφαση C(2017)8798/18.12.2017 της ΕΕ. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ανήλθε σε 3.134.595.834€, εκ των οποίων τα
2.478.538.216€ προέρχονταν από τη στήριξη της Ένωσης και τα 656.057.618€ από την Εθνική
συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 2.228.117.426€ προερχόμενα από
το ΕΚΤ και 250.420.790€ προερχόμενα το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Το έτος 2018 έγινε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, η οποία περιλάμβανε μεταφορά πόρων
του ΕΚΤ ύψους 93.150.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η τροποποίηση περιλάμβανε επίσης την αύξηση των πόρων
για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ για το έτος 2018 και την αντίστοιχη μείωση για το έτος 2020 λόγω
της εμπροσθοβαρούς κατανομής των πόρων για την ΠΑΝ, την προσαρμογή ειδικών στόχων με
μεταρρυθμίσεις και την τροποποίηση δεικτών και στόχων. Με την εκτελεστική απόφαση της
Επιτροπής C(2018)8768/13.12.2018 ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ανήλθε σε
3.254.595.834€. Από αυτά τα 2.571.688.216€ προέρχονταν από τη στήριξη της Ένωσης και
682.907.618€ αφορούσαν την Εθνική συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαμβάνει 2.321.267.426€ προερχόμενα από το ΕΚΤ και 250.420.790€ προερχόμενα από το ειδικό
κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Το έτος 2019 έγινε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Η αναθεώρηση αφορούσε την
ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης (ορόσημα έτους 2018). Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκαν
πόροι ύψους 35.898.560€ (ΚΣ) από τους Άξονες Προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 2 και 2Σ
που στηρίζονται από το ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας με ικανοποιητικές επιδόσεις 2,
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4, 5, 6, 8 και 9 που στηρίζονται από το ΕΚΤ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Επιπροσθέτως, προσαρμόστηκαν οι
τιμές των σχετικών δεικτών. Επίσης, η αναθεώρηση περιλάμβανε και αύξηση των πόρων ύψους
9.382.134€ για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ (συμπεριλαμβανομένης προσαρμογής τιμών σχετικών
δεικτών) λόγω αύξησης των πόρων για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ όπως ορίζεται στην
εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 92
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε, η Ελλάδα ζήτησε
μεταφορά πόρων ύψους 4.691.067€ από την αύξηση των πόρων για το ειδικό κονδύλιο για την
ΠΑΝ στο ΕΚΤ για τη συγκρότηση των αντίστοιχων στοχοθετημένων επενδύσεων του ΕΚΤ. Ως εκ
τούτων, βάσει της απόφασης C(2019)9420/19.12.2019, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ ανέρχεται συνολικά σε 3.311.818.725€, εκ των οποίων τα 2.616.968.910 € αφορούν τη στήριξη
της Ένωσης και τα 694.849.815€ την Εθνική συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαμβάνει 2.361.857.053€ προερχόμενα από το ΕΚΤ και 255.111.857€ προερχόμενα από το ειδικό
κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Τον Ιούνιο του 2020 έγινε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, η οποία συνδέεται με την
αξιοποίηση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο
αυτό έγινε προσθήκη νέας επενδυτικής προτεραιότητας στο ΕΠ, της 9.iv, η οποία ενισχύθηκε
χρηματοδοτικά με 277.850.206€ (ΚΣ) / 360.809.991€ (Δ.Δ.) για τη χρηματοδότηση δράσεων
αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που αυτή επέφερε, με έμφαση στη στήριξη
του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πόροι αυτοί προήλθαν από εσωτερική μεταφορά πόρων από άλλες
Επενδυτικές Προτεραιότητες, καθώς και την τεχνική βοήθεια του ΕΠ. Λόγω της ανωτέρω αλλαγής,
τροποποιήθηκαν τα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ, το σύστημα δεικτών (εισαγωγή νέων δεικτών
λόγω των δράσεων COVID-19, τροποποίηση στόχων από υφιστάμενους δείκτες λόγω μείωσης των
πόρων), καθώς και το πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ σε ότι αφορά τους στόχους του 2023.

Νόσος COVID-19
Εντός του 2020 συντελέστηκε μια δραματική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά την πανδημία (νόσος COVID-19) που εμφανίσθηκε στην
Ελλάδα (όπως και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη) και έχει επηρεάσει αρνητικά τον οικονομικό
και κοινωνικό ιστό της.
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και οι επιπτώσεις που αυτή επέφερε (αυξημένες ανάγκες στον
τομέα της δημόσιας υγείας, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο εργαζόμενο ανθρώπινο
δυναμικό και τις επιχειρήσεις), επιβάλουν τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων
στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη υιοθέτησαν μια στρατηγική πολλαπλών
επιπέδων (Coronavirus Response Investme nt Initiative -CRII) για την αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η στρατηγική περιλαμβάνει την τροποποίηση των
Κανονισμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ώστε αυτοί να
κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο χώρας, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της
πανδημίας προωθήθηκε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων, υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής
στόχευσης και σημασίας, μέρος του οποίου δύναται και θα πρέπει να καλυφθεί από
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συγχρηματοδοτούμενους πόρους στα όρια της ευελιξίας που προσφέρουν οι τροποποιήσεις των
κανονισμών.
Το πλέγμα των οριζόντιων αυτών δράσεων καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και αντιμετωπίζει σε
μεγάλο βαθμό το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία και
είναι αναγκαίο να καλυφθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 4η
αναθεώρηση των ΕΠ 2014 – 2020 με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.56390/03.06.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
στο έτος 2020», μεταφέρθηκαν πόροι συνολικού ποσού 1.137.157.152€ ενωσιακής συνδρομής από
τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης της
επιχειρηματικότητας όπως η σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, η επιδότηση τόκων υφιστάμενων
δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ..
Επίσης, μέσω του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ αποφασίσθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται
με την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία μέσω τόσο
των υφιστάμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων όσο και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος, η οποία προστέθηκε στο ΕΠ και στην οποία μεταφέρθηκαν (από εσωτερική
ανακατανομή) πόροι ύψους 360.809.991 € (ΔΔ) για την χρηματοδότηση της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού 1 .Η ανωτέρω μεταφορά πόρων επικυρώθηκε στην 36η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ (12-06-2020) και πέραν της ανωτέρω μεταφοράς πόρων (360 εκ ευρω)
εγκρίθησαν επίσης και οι κατωτέρω δράσεις ανα Επενδυτική Προτεραιότητα με σκοπό την
αντιμέτωπιση της κρίσης COVID-19:
Α. στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv / Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ενεκρίθησαν επιπλέον δράσεις αθροιστικού
προυπολογισμού 16.249.420€.


Δράση (2,4,5).9.4.1.02: Στέγαση σε Ξενοδοχεία των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών
επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών
προγραμμάτων ή συνεργασιών. προϋπολογισμού 720.000 ευρώ.



Δράση (2,4,5).9.4.1.03: Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της
διασποράς του COVID-19 προϋπολογισμού 4.886.280 ευρώ Η δράση αποτελεί μέτρο
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση διάδοσης του COVID-19 και περιλαμβάνει την οικονομική
ενίσχυση και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων μαθητείας ΕΠΑΛ
και ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων απαγορεύτηκε προσωρινά λόγω
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19. Αποτελεί αναγκαία και ορθή επιλογή.

1

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
ΓΔΟΥ88/22.4.2020 (ΦΕΚ B’ 1578/24-04-2020):
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Δράση (2,4,5).9.4.1.04: Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των
προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού
υλικού στους φοιτητές προϋπολογισμού 2.5 εκ ευρώ Στην δράση αυτή περιλαμβάνεται η
προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές που θα συμμετέχουν σε αυτές τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες, αφενός για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας και
αφετέρου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Η
δράση δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ως προς την δυνητική εφαρμογή της.
Η Δράση (2,4,5).9.4.1.05: Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 προϋπολογισμού 8.143.140 είναι επιβεβλημένη καθώς
περιλαμβάνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας για
την προστασία της υγείας των ωφελουμένων και την αντιμετώπιση και αντίστοιχη
περίθαλψη κρουσμάτων μεταξύ του προσωπικού και των ωφελούμενων.

Β. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των
επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα» στο πλαίσιο της 36ης
Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ. (12-06-2020) εγκρίθησαν οι κατωτέρω
δράσεις συνολικού προυπολογισμού 5.750.000€:




Η δράση (6,8,9).10.2.1.01.03: Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID-19 εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού προϋπολογισμού 3.500.000 εκ ευρώ συνδέεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας
στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη και
ενίσχυση της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας των διδασκόντων
στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση
(πλατφορμών, άδειες χρήσης πλατφορμών, laptops, ψηφιακών γραφίδων, βιντεοκαμερών,
web-καμερών, αναβάθμισης εξυπηρετητών, αποθηκευτικής ισχύος, μνήμης και χώρου σε
εξυπηρετητές), λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς και τις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΑΕΙ.
Η Δράση (6,8,9).10.2.1.01.04: Υποστήριξη της υποχρεωτικής λόγω του COVID-19 εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ με την παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού
στους οικονομικά ασθενείς φοιτητές προϋπολογισμού 2.250.000 εκ ευρώ λειτουργεί
συμπληρωματικά με την ανωτέρω δράση. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των ΑΕΙ για
να παρέχουν κουπόνια προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κυρίως, φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών, προς τους φοιτητές α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι, οι οποίοι
λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αφενός να
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω μεθόδων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
και αφετέρου να μελετήσουν τα ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, έτσι ώστε να
συμμετάσχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεδομένου ότι με βάση στοιχεία οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές ανέρχονται στο 10% του
συνόλου των φοιτητών και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξανόμενες με βάση και την
διατήρηση ακόμα και πρόσφατα της κρίσης πανδημίας, η δράση κρίνεται ορθά επιλεγμένη.
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Γ. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii / Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για
όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων
δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων στο πλαίσιο της 36ης Γραπτής Διαδικασίας εγκρίθηκε η
δράση «Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης κατά του
COVID-19» προϋπολογισμού 15.900.000€. Η δράση αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
για τη λήψη μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης ενάντια στον COVID-19 και την υποστήριξη πολιτικών
δημόσιας υγείας στο γενικό πληθυσμό. Οι δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης έχουν ως σκοπό
να δημιουργήσουν ικανούς πολίτες, που θα συμβάλουν στην προστασία της υγείας τους και την
έγκαιρη εντόπιση διαφόρων ομάδων του γενικού πληθυσμού που μπορεί να κινδυνεύουν από τον
COVID-19 . Δικαιούχος της Δράσης περιλαμβάνεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με συνδικαιούχους φορείς που
έχουν ως καταστατική αρμοδιότητα την υλοποίηση προγραμμάτων Υγείας.

Το παρόν αποτελεί το Παραδοτέο Α με τον τίτλο «Αποτίμηση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων και
προόδου ΕΠ» του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΥΔ στην
Αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατά το έτος 2020» το οποίο έργο αποτελείται από 4 παραδοτέα.
Στο παρόν παραδοτέο αποδελτιώθηκαν τα βασικά ευρήματα, συμπεράσματα, προτάσεις και
πορίσματα από 24 μελέτες και ειδικότερα τις αξιολογήσεις (θεματικές, προγραμματικές ή άλλες), τις
τεκμηριώσεις των υλοποιηθεισών αναθεωρήσεων και μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του ΕΠ είτε από την ΕΥΔ ή/και άλλους φορείς, μέσω έρευνας γραφείου, με καταγραφή
στοιχείων και ευρημάτων / συστάσεων στους τομείς εφαρμογής του ΕΠ.
Οι κύριες διαπιστώσεις σε συνδυασμό με την πρόταση του συμβούλου είναι οι κάτωθι:

Τομέας Εκπαίδευσης
1. Παρότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου σημείωσε περαιτέρω μείωση από το 2016, από
5,4% σε 3,9% μεταξύ των γηγενών, αυξήθηκε μεταξύ των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό από 16,9% σε 17,9%. Έμφαση σε δράσεις κοινωνικής και σχολικής ένταξης παιδιών
μεταναστών και προσφύγων.
2. Το ψηφιακό σχολείο δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν έχουν
αναπτυχθεί επαρκώς. Έμφαση σε δράσεις περαιτέρω προώθησης του ψηφιακού σχολείου και
της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για παιδιά.
3. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία της χώρας αναδεικνύεται πλέον ως απολύτως
αναγκαία διαδικασία. Δράσεις ενίσχυσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε σχολικές και
εκπαιδευτικές μονάδες.
4. Βελτίωση των αντιστοιχιών προσόντων. Έμφαση σε δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης,
ενίσχυσης της απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ.
5. Αναμόρφωση/επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των (ΙΕΚ), και ο γενικότερος
εξορθολογισμός των ειδικοτήτων.
6. Το ποσοστό απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ, παρότι παραμένει χαμηλό, αυξήθηκε από
το χαμηλότερο ποσοστό όλων των εποχών του 37,5% το 2015 σε 50,5% το 2018 (μέσος όρος της
ΕΕ: 79,5%). Έμφαση σε δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, ενίσχυσης της απασχόλησης των
αποφοίτων ΕΕΚ.
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7. Χαμηλό Ποσοστό Προσφοράς θέσεων Μαθητείας από τις επιχειρήσεις (48% επί του συνόλου)
για αποφοίτους ΕΕΚ ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έμφαση σε δράσεις κινητοποίησης
των επιχειρήσεων για την αύξηση των θέσεων Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΕΚ.
8. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ και των εκπαιδευτών συνιστά σημαντικό πρόβλημα.
Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΕΕΚ .
9. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Χαμηλού Ποσοστού Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων. (Η
συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων το 2018 παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος
όρος της ΕΕ: 11,1%). Ενίσχυση Δράσεων Διά Βίου Μάθηση της Ενήλικου Πληθυσμού. Το
μοναδιαίο κόστος της δράσης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)», που συνδέεται με το δείκτη
T4961, ανέρχεται σε 111,35€ ανά ωφελούμενο.
10. Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), για το 2019 η Ελλάδα
κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται
έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, χαμηλό ποσοστό ειδικών σε ΤΠΕ κλπ. γεγονός
που δημιουργεί σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα. Έμφαση σε δράσεις ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων του ενήλικου άνεργου και εργαζόμενου πληθυσμού.
11. Όλοι στην Ευρώπη, νέοι ή ηλικιωμένοι, πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε έγκαιρη και
εξατομικευμένη υποστήριξη, όπως και σε κατάρτιση, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις ευκαιρίες τους
να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας ή να ιδρύσουν μια επιχείρηση. Ενίσχυση Δράσεων Διά Βίου
Μάθηση της Ενήλικου Πληθυσμού με έμφαση και σε οριζόντιες δεξιότητες.
12. Σοβαρή υστέρηση στην συνεργασία της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις. Έμφαση σε δράσεις
μαθητείας, διασύνδεσης εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.
13. Έλλειψη παροχής Οριζόντιων Γνώσεων και Δεξιοτήτων μέσω της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(διαχείριση έργου, ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων. Προώθηση προγραμμάτων
κατάρτισης για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων.

Τομέας Απασχόλησης
1. Να αποφευχθεί μια μόνιμη αύξηση της ανεργίας με αξιοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με έμφαση σε
προγράμματα δημιουργίας άμεσων θέσεων εργασίας. Έμφαση σε προγράμματα διατήρησης της
απασχόλησης μέσω κινήτρων.
2. Υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και μεγάλο μερίδιο μακροχρόνια άνεργων αποτελούν
παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με
έμφαση σε νέους και μακροχρόνια ανέργους.
3. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή έλλειψη προσφοράς εργασίας λόγω προοδευτικής
γήρανσης του πληθυσμού (ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας μειώνεται κατά περίπου 0,5%
ετησίως, από το 2018 και μετά. Δράσεις για την προώθηση της διά βίου μάθησης των
μεγαλύτερης ηλικίας ωφελουμένων.
4. Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη
έχουν σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα πολλών
οικονομικών δραστηριοτήτων. Δράσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του
παραγωγικού πληθυσμού.
5. Το ποσοστό των ωφελούμενων της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας κινήθηκε σχετικά
χαμηλά ανάμεσα στο 15% με 20%. Βελτίωση των διαδικασιών σύζευξης θέσεων πρακτικής με
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

τους ωφελούμενους των προγραμμάτων της ΠΑΝ. Βελτίωση των ενεργειών συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Σύνδεση με προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ
8 στους 10 ωφελούμενες αναφέρουν πως η αποδέσμευσή τους από τη φροντίδα του παιδιού
τους, τους βοήθησε να διατηρήσουν τη θέση εργασίας που είχαν. Συνέχιση των δράσεων
εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής .
Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει ένα «κενό απασχολησιμότητας», που εντοπίζεται από το
δυσκολίες στην κινητοποίηση των νέων ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων στο να επιτύχουν
πρόσβαση στην εργασία. Βελτίωση των μηχανισμών υποστήριξης και κινητοποίησης των
ανέργων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Χαμηλότερο Ποσοστό Απασχόλησης πρόσφατων Αποφοίτων 20-34 ετών σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο (55,3% έναντι 81% στην ΕΕ). Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης –
Στοχευμένες δράσεις για την απασχόληση Αποφοίτων ΑΕΙ –ΤΕΙ.
Ποσοστό Αποφοίτων Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επαγγελματική εκπαίδευση
62% το 2017 έναντι 79% στην ΕΕ. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης –Στοχευμένες δράσεις για
την απασχόληση Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επαγγελματική εκπαίδευση.
Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην απασχόληση η ταχεία εξάπλωση της
τηλεργασίας με βάση και τις επιπτώσεις του COVID-19. Εκπαίδευση ωφελουμένων σε τεχνικές
τηλεργασίας.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ και των μεταναστών στην
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για Αμεα.
Να ελεγχθούν οι πρακτικές προσέλκυσης ωφελουμένων των παρόχων κατάρτισης οι οποίες
πολλές φορές εμπίπτουν στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. Βελτίωση του διαδικασιών
επιλογής παρόχων κατάρτισης από ωφελούμενους /σύστημα ελέγχου των αθέμιτων πρακτικών
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2018, το 31,8% των νοικοκυριών στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, από 36,0% το 2014 και 28,1% το
2008. Με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ,
καλύτερα μόνο σε σύγκριση με τη Ρουμανία (32,5%) και τη Βουλ-γαρία (32,8%). Έμφαση σε
δράσεις ενίσχυσης των δομών/φορέων ενίσχυσης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με
παράλληλες ενέργειες που θα στοχεύουν στην μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.

Mε βάση την εξέταση, αποδελτίωση, αποτίμηση προκύπτουν μια σειρά από ευρήματα:


Οι δράσεις της ΠΑΝ δεν φαίνεται να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση
στόχων εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας (Το ποσοστό των ωφελούμενων που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας κινείται ανάμεσα στο 15% με 20%) και απαιτούν βελτίωση
του σχεδιασμού και σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και με λοιπές ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης (πχ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα νέων θέσεων
εργασίας, εγγυημένη απασχόληση κτλπ). Επίσης ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς
εργασίας που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ, δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα
ικανοποιητικά (περιορισμένος αριθμός θέσεων, σχετικά μικρής διάρκειας και με βασικό
μισθό).



Η ανεργία των νέων παρά την μείωση που έχει συντελεστεί τα προηγούμενα έτη παραμένει
σε υψηλά επίπεδα. Παραμένει ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση
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της βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με έμφαση στους νέους και σε αυτή την κατεύθυνση
απαιτείται οι εξειδικεύσεις δράσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ να εγκρινονται κυρίως με βάση
την προϋπόθεση να δημιουργούν άμεσες ευκαιρίες εργασίας και ιδίως τοποθέτηση σε
επιχειρήσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση μέρος των νεών εξειδίκευσεων πρέπει να
συμπεριλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τον ΟΑΕΔ ο οποίος δύναται να δημιουργήσει άμεσες
θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Απόκτησης Εργασίας
Εμπειρίας. Ήδη έχουν σχεδιαστεί με βάση σχετικά στοιχεία αντίστοιχες δράσεις από τον
ΟΑΕΔ οι οποίες αφορούν το ΕΠ και προτείνεται να εξεταστούν από την ΕΥΔ.


Όλες οι μελέτες συντείνουν ότι απαιτείται να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στην
ενίσχυση της διά βίου μάθησης ενηλίκων καθώς η συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων το 2018
παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος όρος της ΕΕ: 11,1%) και η χαμηλή
συμμετοχή αντικατοπτρίζεται και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας καθώς χωρίς
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποδυναμώνεται κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια που
αποσκοπεί στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος για την χώρα.



Όλες οι εκτιμήσεις μελετών που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τις
επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας (Τράπεζα της Ελλάδας, Βουλή των Ελλήνων, ΙΟΒΕ κτλπ)
είναι εξαιρετικά ανησυχητικές ως προς την εκτιμώμενη ύφεση για το 2020 (7,5-8% έως
10,5%) γεγονός που συνάγεται ότι θα υπάρξουν κατά το β εξάμηνο του έτους σημαντικές
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας (αύξηση της ανεργίας, αύξηση των
απολύσεων κτλπ). Οι επιπτώσεις ήδη είναι ορατές καθώς από τα μέτρα προστασίας για την
πανδημία και την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων επηρεάστηκε η κανονική
λειτουργία της αγοράς (60% της απασχόλησης σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2020). Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι
σύμφωνα με στοιχεία του Eurofound 5,3% των εργαζομένων στην ΕΕ-27 έχασε οριστικά τη
δουλειά του, ενώ το ποσοστό της προσωρινής απώλειας της θέσης εργασίας ανέρχεται σε
23,2%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,7% (κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου)
και 41,8% (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-27). Tα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι
απαιτούνται άμεσα να δρομολογηθούν δράσεις στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας (ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με έμφαση στην καταπολέμηση και συγκράτηση
της ανεργίας).



Η αύξηση της ανεργίας (με βάση κυρίως τις επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά εργασίας
και το οικονομικό περιβάλλον) αποτελεί πλέον ένα πραγματικό γεγονός και αντίστοιχα
κίνδυνο μεγάλης σημασίας, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσω του ΕΠ. Ειδικότερα
σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία σε 1.095.997 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο του 2020 έναντι 1.126.173 ατόμων τον Ιούνιο του 2020
(ποσοστιαία μεταβολή -2,68%) και έναντι 970.201 ατόμων τον Ιούλιο του 2019 (ποσοστιαία
μεταβολή +12,97% δηλαδή + 125.976 νέοι άνεργοι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019),
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε
σε 1.040.852 άτομα. Τα ανωτέρω δεδομένα δημιουργούν το εύλογο συμπέρασμα ότι ο
πληθυσμός στόχος που απευθύνεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i του ΕΠ αυξάνεται, και
οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει το ΕΠ διευρύνονται άρα το θέμα που πρέπει να εξεταστεί
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είναι αν απαιτείται να ενισχυθεί χρηματοδοτικά το ΕΠ με την προσθήκη πόρων και από άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Η ενίσχυση μέσω του ΕΠ δράσεων για την απόκτηση εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού
σύγχρονων δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες
αναπτυξιακές προοπτικές όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κτλπ είναι κρίσιμης
σημασίας. Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση έχουν
σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα πολλών οικονομικών
δραστηριοτήτων. Η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις επερχόμενες
διαρθρωτικές αλλαγές (τεχνολογικές, ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κτλπ.)
αλλά και στην αντιμετώπιση και διαχείριση αλλαγών/ έκτακτων κρίσεων στην αγορά
εργασίας (όπως αυτή που βιώνεται σήμερα λόγω της πανδημίας) καθίσταται πλέον πολύ
σημαντικό ζήτημα, που επηρεάζει τόσο την διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας όσο και
την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομίας.



Η επιτυχία στην υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ θα έχει ιδιαίτερη σημασία
για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής που περιλαμβάνει το
Πρόγραμμα καθώς περιλαμβάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας με νέα εργαλεία και μεθοδολογίες προς όφελος του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας. Απαιτείται να επιταχυνθεί η υλοποίηση τους και να προσαρμοσθούν
οι αναμενόμενες εκροές των παρεμβάσεων και με βάση τα νέα δεδομένα αντιμετώπισης
των συνεπειών της πανδημίας στην ελληνική αγορά εργασίας και τις ευάλωτες ομάδες. Στις
δε περιπτώσεις που υπάρχει υποεπίτευξη λόγω καθυστερήσεων, θεσμικών προβλημάτων
κτλπ απαιτείται επανασχεδιασμός του Σχεδίου δράσης από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής
(πχ Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv) προκειμένου να τροποποιηθεί η στοχοθεσία και να μην
υπάρξει αστοχία των παρεμβάσεων και απώλεια πόρων.



Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα για το Α Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 συστήνεται
ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη θα συνεχίσει να δημιουργεί
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους τα επόμενα χρόνια και οι
προσπάθειες στον τομέα θα πρέπει να ενταθούν. Με βάση τα ανωτέρω εκ τούτου απαιτείται
η διαμόρφωση ευνοϊκών όρων και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί η
τροποποίηση της στρατηγικής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (Ν
4430/2016) και τις νεότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας.



Oι δράσεις εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που υλοποιούνται μέσω του
ΕΠ έχει αποδειχθεί διαχρονικά μέσω όλων των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί ότι
επιφέρουν αναμφισβήτητα αποτελέσματα στην διατήρηση της απασχόλησης των
ωφελουμένων και στην συντριπτική πλειονότητα των γυναικών (πχ. προγράμματα
κατάρτισης). Απαιτείται κατά την επόμενη περίοδο υλοποίησης του ΕΠ να εξεταστεί η
εφαρμογή πρόσθετων κινήτρων για τις άνεργες ωφελούμενες των δράσεων προκειμένου να
εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εύρεσης εργασίας παράλληλα με την αποδέσμευση τους από
την φροντίδα παιδιών.
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Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρά την σημαντική συμβολή του ΕΠ στον τομέα παρουσιάζει
ακόμα ελλείψεις και προβλήματα στα οποία πρέπει να υπάρξει ένταση των προσπαθειών
καθώς ο τομέας μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την παραγωγή νέων θέσεων εργασίας και την
διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Το ποσοστό απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ είναι
χαμηλό, 50,5% το 2018 (μέσος όρος της ΕΕ: 79,5%), ενώ χαμηλό είναι και το Ποσοστό
Προσφοράς θέσεων Μαθητείας από τις επιχειρήσεις (48% επί του συνόλου) για αποφοίτους
ΕΕΚ ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι δράσεις
μαθητείας, πρακτικής άσκησης, διασύνδεσης των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις
προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να βελτιωθεί η πρόσβαση τους στην
αγορά εργασίας.

Στο παρόν Παραδοτέο επιπρόσθετα επιχειρείται μια αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του
Προγράμματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (ημερομηνία αναφοράς 30/06/2020) και τα βασικά
ευρήματα συστηματοποιούνται ως ακολούθως:
1. Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν στο 91% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας
δαπάνης του ΕΠ ποσοστό υψηλό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος
(τελευταίο προγραμματικό έτος).
2. Οι εντάξεις έργων ανέρχονται στο 74% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, επίδοση
που χαρακτηρίζεται ως ασφαλής για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
3. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 68% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.
4. Οι δαπάνες ανέρχονται στο 49% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. Οι εν λόγω
επιδόσεις κρίνονται ως πολύ καλές για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Πιο αναλυτικά η πορεία υλοποίησης σε σχέση με τους Ενδιάμεσους Φορείς έχει ως εξής:



Ο ΟΑΕΔ από το αρχικό ποσό εκχώρησης (138.035.821€, ΦΕΚ 3048/Β/2016) έχει εξειδικεύσει
χαμηλό ποσοστό (23,6%) και η απορρόφηση είναι αντίστοιχα χαμηλή στο 41%.
Από το αρχικό ποσό εκχώρησης (38.217.586€, ΦΕΚ 51/Β/2018) έχει εντάξει 17 έργα και έχει
0% απορρόφηση.

Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων από τις συνολικά
7.794 ενταγμένες πράξεις είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα:




Σε ότι αφορά στον τομέα Εκπαίδευσης σε σχέση με εκείνον της Απασχόλησης:
o ο αριθμός Προσκλήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος,
o τα ενταγμένα έργα είναι λιγότερα αριθμητικά,
o ο π/υ εκάστου έργου είναι αναλογικά μεγαλύτερος.
Σε ότι αφορά στον τομέα Απασχόλησης: Ενώ η συνολική απορρόφηση του τομέα είναι
αντίστοιχη με εκείνη του τομέα Εκπαίδευσης, παρατηρείται μεγάλη υστέρηση στην πορεία
απορρόφησης πολλών μικρών έργων (κλάση 1 0-20%). Για την παραπάνω αποτύπωση, τα
έργα χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες – κλάσεις αναλόγως του ποσοστού απορρόφησης.
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Κατά την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ που έγινε λόγω των συνεπειών της πανδημίας τον Ιούνιο του 2020
έγινε μεταφορά πόρων μεταξύ των θεματικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας, καθώς επίσης
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα και μία νέα επενδυτική προτεραιότητα (9iv) για τη χρηματοδότηση
δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.


Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 μειώθηκε κατά 80.417.945€ (μείωση 5,3% σε
σχέση με την προηγούμενη Δ.Δ.). Ο συγκεκριμένος Θ.Σ. βρίσκεται σε ικανοποιητικό ποσοστό
απορρόφησης 67,4% έως την ημερομηνία αναφοράς (30/6/2020). Επιπρόσθετα, από τις
Επ.Προτ. του Θ.Σ.8 την καλύτερη επίδοση εμφανίζει η 8iv στην οποία τα ποσοστά
απορρόφησης (στους ΑΠ2, ΑΠ4 και ΑΠ5) ανέρχονται σχεδόν στο 100%.



Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 9 αυξήθηκε λόγω της ένταξης της Επ.Προτ. 9iv για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η Επ. Προτ. 9v, μοναδική
ως τώρα για τον Θ.Σ.9, έχει 0% απορρόφηση.



Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 μειώθηκε κατά 144.156.413€, μείωση 14,4%. Ο
συγκεκριμένος ΘΣ βρίσκεται σε ικανοποιητικό ποσοστό απορρόφησης 66,4% έως την
ημερομηνία αναφοράς (30/6/2020). Επιπρόσθετα, από τις Επ.Προτ. του Θ.Σ.8 την καλύτερη
επίδοση εμφανίζει η 10i όπου παρουσιάζονται ποσοστά απορρόφησης (στους ΑΠ6, ΑΠ8 και
ΑΠ9) σχεδόν στο 90%.

Σημειώνεται ότι η προγραμματική περίοδος 2014–2020 βαίνει προς ολοκλήρωση, συνεπώς θα
πρέπει να επισπευσθούν οι ενέργειες ένταξης έργων προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος
ολοκλήρωσης αυτών και αποφυγή απώλειας πόρων του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό το 2020 αποτελεί
κρίσιμο έτος για την ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων / πόρων του ΕΠ και την ένταξη των
αναγκαίων για το σκοπό αυτό έργων. Ωστόσο ο σχεδιασμός του ΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί από
τον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας σε ότι αφορά τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας.

Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας συνοπτικά είναι η εξής:
1. Ο π/υ του ΑΠ 1 ανέρχεται σε 28,4 εκατ. €. Ο π/υ των προσκλήσεων για την χρονική περίοδο
αναφοράς ανέρχεται στο 122% της ΣΔΔ του Άξονα. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 1 (εντάξεις) ανέρχεται
σε 94% ποσοστό που θεωρείται υψηλό στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός
συμβασιοποίησης είναι αντίστοιχα υψηλός και ανέρχεται σε ποσοστό 82%. Ο βαθμός
απορρόφησης είναι σε ένα μέτριο επίπεδο για το χρονικό σημείο υλοποίησης και ανέρχεται σε
ποσοστό 44%. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 34,6 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 57 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 26,6 εκατ. €.
γ) Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 23,4 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 12,6 εκατ. €.
Η εικόνα της πορείας υλοποίησης του ΑΠ1 για την επενδυτική προτεραιότητα 8vii στις 3
κατηγορίες περιφερειών, παρατηρείται μια μέτρια πορεία απορρόφησης όσον αφορά τον αρχικό
προϋπολογισμό της τάξης του 62% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ένα χαμηλότερο
ακόμα ποσοστό της τάξης του 31% για της Περιφέρειες μετάβασης και τέλος 41,5% για τις
περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
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2. Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 1,4 δις €. Ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στο 87% της ΣΔΔ του
Άξονα. Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργοποίηση του ΑΠ 2 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 70% και
είναι ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 2 ανέρχεται σε ποσοστό 64% και κρίνεται και αυτός ικανοποιητικός. Οι
δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε ποσοστό 49%, ποσοστό που κρίνεται
για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 20 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 1,2 δις €.
β) Έχουν ενταχθεί 5.223 πράξεις KE που αφορούν σε μία Πρόσκληση. Εξ’ αυτών για την
Επενδυτική Προτεραιότητας 8i έχουν ενταχθεί 5.196 Πράξεις KE. Για την Επενδυτική
Προτεραιότητας 8iv έχουν ενταχθεί 17 Πράξεις και για την επενδυτική προτεραιότητα 9v
έχουν ενταχθεί 10 Πράξεις.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 904,2 εκατ. €.
Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 693,4 εκατ. €. Για την Επενδυτική
Προτεραιότητας 8i ο βαθμός απορρόφησης σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό ανέρχεται
σε 74,7%, για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iv στο πολύ υψηλό ποσοστό του 94,5% και
μηδενικό ποσοστό για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v.
3. Ο π/υ του ΑΠ 3 ανέρχεται σε 585 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 3 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 59 % που θεωρείται ικανοποιητικός στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Μέτριος
είναι ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 3 που ανέρχεται σε 57 %. Ο βαθμός απορρόφησης είναι
χαμηλός για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ με ποσοστό 35 %. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 414,9 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 270 Πράξεις και 253 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, που στοχεύουν στη
βελτίωση των δεξιοτήτων, στην απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και στην προώθηση
στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοπασχόλησης των νέων ηλικίας 15 – 29
ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
γ) Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 335,5 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 207,6 εκατ. €.
Για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iiY ο βαθμός απορρόφησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό
των εντάξεων ανέρχεται στο 60,1%.
4. Ο π/υ του ΑΠ 4 ανέρχεται σε 103,6 εκατ. €. Η ενεργοποίηση (εντάξεις) του ΑΠ 4 ανέρχεται σε
ποσοστό 59% και κρίνεται υψηλή. Ο βαθμός συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 54% επίσης ο
βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό σχεδόν σε 39 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης, και
κρίνεται ικανοποιητικός. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 37 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 80,7 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 241 πράξεις και 200 πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Εξ ’αυτών: Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 205 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού
47,4 εκατ. €.Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 6 συνολικού π/υ 12,6
εκατ. € . Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικού π/υ
807 χιλ. €. Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, σημειώνεται 1 ένταξη συνολικού π/υ
127 χιλ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 55,5 εκατ. €.
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δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 40,6 εκατ. €.
5. Ο π/υ του ΑΠ 5 ανέρχεται πλέον σε 45,2 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 5 (εντάξεις) ανέρχεται
σε ποσοστό 40%, που θεωρείται καλή επίδοση, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 5,
με ποσοστό 36 %. Ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό 21 % της δημόσιας δαπάνης και
κρίνεται μέτριος προς χαμηλός στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 22,6 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 83 Πράξεις και 45 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων. Εξ ‘αυτών: Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού
269 χιλ. €. Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 59 πράξεις συνολικού π/υ
13,1 εκατ. € . Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής
αξίας 2,4 εκατ. €. Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v και 9ν, οι εντάξεις μέχρι και
30/06/2020 ήταν μηδενικές (βαθμός ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 0%).
γ) Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 16,1 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 9,7 εκατ. €.
6. Ο π/υ του ΑΠ 6 ανέρχεται σε 759,9 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 6 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 97% και θεωρείται ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα,
ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 6 που ανέρχεται σε 89%. Σε αυτό
το πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης είναι 70% και κρίνεται ως ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 260 προσκλήσεις με π/υ 822,8 εκατ.€.
β) Έχουν ενταχθεί 1209 πράξεις, με π/υ 736,7 εκατ.€. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i,
έχουν ενταχθεί 195 δράσεις συνολικού π/υ 525,7 εκατ. €. Στην επενδυτική Προτεραιότητα
10ii, έχουν ενταχθεί 1014 δράσεις συνολικής αξίας 211 εκατ. €.
γ) Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 675,8 εκατ.€.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 530 εκατ.€.
7. Ο π/υ του ΑΠ 7 ανέρχεται σε 249,3 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 7 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 65% που θεωρείται σχετικά ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
Μέτριος είναι ο βαθμός συμβασιοποίησης για το χρονικό σημείο του ΕΠ καθώς ανέρχεται σε
ποσοστό 58%. Το δε ποσοστό απορρόφησης 24 % (δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ)
κρίνεται χαμηλό, για το εν θέματι χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 63 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 288,5 εκατ.
€.
β) Έχουν ενταχθεί 70 πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 161,8 εκατ. €. Εξ
‘αυτών, για την επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, έχουν ενταχθεί 15 δράσεις συνολικού
π/υ 36,9 εκατ. € και για την επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, έχουν ενταχθεί 55 δράσεις
συνολικού π/υ 124,9 εκατ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 144,4 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 60,6 εκατ. €.
8. Ο π/υ του ΑΠ 8 ανέρχεται σε 75 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 8 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 70% που θεωρείται ικανοποιητική επίδοση στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
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Αντιστοίχως, ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 66% και ο βαθμός
απορρόφησης ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό της τάξης του 53 %. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 92 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 64,8 εκατ.
€.
β) Έχουν ενταχθεί 85 Πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 52,4 εκατ. €. Εξ
‘αυτών, 59 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i, συνολικού π/υ
38,4 εκατ. €, 11 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής
αξίας 4,3 εκατ. €, 4 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iii,
συνολικής αξίας 2,9εκ. € και 11 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα
10iv, συνολικής αξίας 6,6 εκ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 40,12 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται συνολικά στα 29,6 εκατ.
9. Ο π/υ του ΑΠ 9 ανέρχεται σε 22,2 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ9 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 104% που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με
υψηλό ποσοστό 96%. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται εξίσου σε
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 73% για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 83 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 27 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 80 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 23 εκατ. €. Εξ ‘αυτών, 58
Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i, συνολικής αξίας 14,2 εκατ.
€, 7 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής αξίας 3,4
εκατ. €, 4 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, συνολικής αξίας
1 εκατ. €, και 11 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, συνολικής
αξίας 4,3 εκατ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 21,4 εκατ. €.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 16,2 εκατ. €.
10. Ο π/υ του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 29,4 εκ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 10 (εντάξεις) ανέρχεται σε 95%
και κρίνεται ικανοποιητική, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης
του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 73% και είναι ικανοποιητικός. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί
στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 8,7 εκ. € και παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός
απορροφητικότητας σε ποσοστό που αναλογεί στο 30%. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 39 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 35,5 εκατ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 286 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 27,9 εκατ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 21,4 εκατ. € και
αντιστοιχούν στο 28,8% του π/υ του ΑΠ.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 8,7 εκατ. €.
11. Ο π/υ του ΑΠ 11 ανέρχεται σε 2,1 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 11 (εντάξεις) ανέρχεται σε 68%
που θεωρείται σχετικά ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο
βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 52%. Οι δε δαπάνες που έχουν
καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 475 χιλ € με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης
στο 23%, για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 1,9 εκατ. €.
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β) Έχουν ενταχθεί 95 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται σχεδόν στο 1,4 εκατ. €.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1,09 εκατ.€.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 475 χιλ. €.
12. Ο π/υ του ΑΠ 12 ανέρχεται σε 618,4 χιλ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 12 (εντάξεις) ανέρχεται σε
69% που θεωρείται ικανοποιητική όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με 52%. Τέλος, οι
δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 10 χιλ. € με ιδιαίτερα μικρό
ποσοστό απορρόφησης στο 23% για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Συγκεκριμένα:
α) Έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 583 χιλ. €.
β) Έχουν ενταχθεί 95 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 427 χιλ.€.
γ) Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 323 χιλ.€.
δ) Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 475 χιλ. €.

Πολλή θετική κρίνεται η πορεία των μέχρι τώρα εξειδικεύσεων του Προγράμματος. Συνολικά
ανέρχονται στα 4.569.040.987,14€. Αυτό το ποσό εξασφαλίζει ότι η πρόβλεψη κλεισίματος (ή
ακριβέστερα η εκτίμηση τελικής αθροιστικής δαπάνης) θα είναι ομαλή, ενώ από την ποιοτική
αξιολόγηση των προτάσεων έργων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε έργα που
μπορούν να υλοποιηθούν εντός του περιορισμένου χρόνου (έως το 2023) και να απορροφήσουν
σημαντικό ποσό διατιθέμενων πόρων του Προγράμματος, εφόσον οι Εντάξεις είναι άμεσες.

Στο Παραδοτέο περιλαμβάνεται και ανάλυση της επίτευξης στόχων σε επίπεδο δεικτών εκροής και
δεικτών άμεσου αποτελέσματος εκτιμηθείσα με ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας και κατηγορία
περιφέρειας. Για την μέτρηση (αποτίμηση) του βαθμού επίτευξης δεικτών εκροών αντλήθηκαν
στοιχεία από το ΟΠΣ συνδυαστικά με τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου. Για την αποτίμηση
του βαθμού επίτευξης δεικτών αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκαν Δελτία Ταυτότητας Δεικτών, το
μεθοδολογικό έγγραφο με την ανάλυση του συστήματος δεικτών και στοιχεία από τα απογραφικά
δελτία για τους κοινούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Την περίοδο ετοιμασίας του παρόντος Παραδοτέου αποφασίσθηκε με μια ακόμη αναθεώρηση η
εισαγωγή στο πρόγραμμα νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας και συγκεκριμένα 9iv για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και ως εκ τούτου η προσθήκη νέου δείκτη
εκροών και αποτελέσματος. Η γενική διαπίστωση είναι ότι όλοι οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος
είτε έχουν καλύψει του στόχους τους ήδη είτε προβλέπεται να καλυφθούν ομαλά οι στόχοι μέχρι τη
λήξη του Προγράμματος. Εξαίρεση αποτελούν οι Δείκτες Εκροής CO20, 11309 και 11511 για τους
οποίους θα απαιτηθούν επιπλέον ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν.

Για τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται κάποιες γενικές διαπιστώσεις
και συμπεράσματα για τους δυο τομείς (Απασχόλησης και Παιδείας):
Τομέας Απασχόλησης – ΑΠ1,2,3,4,5
Ο εν λόγω τομέας καλύπτεται από 12 δείκτες εκροών εκ των οποίων οι 3 συμμετέχουν και στο πλαίσιο
επίδοσης του ΕΠ (οπότε η παρακολούθηση της προόδου αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία).
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Σε ότι αφορά τους δείκτες που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:






Για το δείκτη CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, (συνδέεται με οριζόντιες παρεμβάσεις στην αγορά
εργασίας) καταγράφεται μεν ικανοποιητική πρόοδος στο πλαίσιο των ΑΠ1,4,5, ωστόσο με
βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η πλήρης (100%) κάλυψη του
στόχου για το 2023. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του
ΑΠ1 και έχει επιτευχθεί > 65% του προγραμματικού στόχου.
Για το δείκτη CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ο οποίος
συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ2,4,5, έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του 2023 σε
ΑΠ2 – ΠΑΠ. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις του δείκτη σε ΛΑΠ, ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2,
λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση των ενταγμένων έργων (η οποία καλύπτει τον
προγραμματικό στόχο) δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Η ίδια διαπίστωση ισχύει
και για το στόχο του δείκτη στην ΑΠ5. Σε ότι αφορά την επίδοση του δείκτη στον ΑΠ4, με
βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το 73,63% του στόχου για το 2023),
δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και
άλλες δράσεις). Ωστόσο για το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ4, με την προϋπόθεση της αύξησης
της επίδοσης του δείκτη, δύναται να καλυφθεί τουλάχιστον το 65% του στόχου για το 2023.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στην πρόοδο του δείκτη συνεισφέρει σημαντικά η παρέμβαση
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Για το δείκτη 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών, που συνδέεται με τον ΑΠ3 και την ΠΑΝ
καταγράφεται μέτρια επίδοση. Από τη στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το
73,74% του στόχου για το 2023), δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο
επίδοσης του ΑΠ2 και για την κάλυψη του 65% του στόχου για το 2023 είναι αναγκαίο να
αυξηθεί η επίδοση του δείκτη.

Για τους υπόλοιπους δείκτες σημειώνονται τα ακόλουθα:






Ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται για το δείκτη T4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται, (συνδέεται με συστημικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας) στο πλαίσιο
των ΑΠ1,4,5. Με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων (υπερκαλύπτουν τον
προγραμματικό στόχο) και υπό την προϋπόθεση της ομαλής υλοποίησης των ενταγμένων
έργων, δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Πολύ υψηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη CO05 Aπασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, ο οποίος συνδέεται με τη δράση της
Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ
έχει υπερεπιτευχθεί στους ΑΠ2 και 5, ενώ στον ΑΠ4 ανέρχεται στο 95%.
Για το δείκτη CO02 μακροχρόνια άνεργοι, έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος στο πλαίσιο του ΑΠ2ΠΑΠ. Επίσης σημαντική επίδοση καταγράφεται και στη ΛΑΠ στον ΑΠ2 (έχει επιτευχθεί το 88%
το στόχου του 2023), όπου λαμβάνοντας υπόψη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων ο
στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί. Σε ότι αφορά το δείκτη στις λοιπές κατηγορίες
περιφερειών και ΑΠ, εκτιμάται ότι δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
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Για το δείκτη T4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών,
(αφορά ανέργους / μακροχρόνια ανέργου ηλικίας 30-44 ετών) καλύτερες επιδόσεις
καταγράφονται στις ΠΑΠ στο πλαίσιο των ΑΠ2 και ΑΠ5. Μάλιστα με βάση τη στόχευση των
ενταγμένων έργων (υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο) και υπό την προϋπόθεση της
ομαλής υλοποίησης των ενταγμένων έργων, δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στην
εν λόγω κατηγορία περιφερειών και στους δύο ΑΠ. Σε ότι αφορά την επίδοση του δείκτη σε
ΛΑΠ, ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2 και 4 κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ με βάση και τη
στόχευση των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η πλήρης κάλυψη του στόχου για το 2023
(κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Για το δείκτη T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, (αφορά
ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην Γ΄βάθμια εκπαίδευση) έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος
του 2023 σε ΑΠ2-ΠΑΠ. Σε ότι αφορά τις ΛΑΠ και ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2 καταγράφεται
σημαντική πρόοδος του δείκτη, ωστόσο με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων, δεν
αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου του 2023. Σε ότι αφορά τον ΑΠ5 με την
προυπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη και σε άλλα ενταγμένα έργα
δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Σε ότι αφορά τον ΑΠ4 από την πρόοδο του δείκτη
και λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση των ενταγμένων έργων, δεν αναμένεται να επιτευχθεί
ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, στους ΑΠ2,4,5 (η
επίτευξη κυμαίνεται μεταξύ 20,5% και 44,3%). Εξαίρεση αποτελεί η επίδοση του δείκτη στην
ΠΑΠ στο πλαίσιο του ΑΠ2 (90,87%) και στην ΛΑΠ ΑΠ2 (61,62%). Κρίνεται αναγκαίο να
ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις.
Δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες που συνδέονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία (11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας, 11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
οικονομίας που δημιουργούνται) στο πλαίσιο των ΑΠ2,4,5.
Σε ότι αφορά το δείκτη CV31 Αριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την των
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αντιμετώπιση, αποτελεί νέο δείκτη του ΕΠ στο πλαίσιο
της 4ης αναθεώρησης και συνδέεται με δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
νόσου COVID-19. Η ενεργοποίηση του δείκτη αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Ειδικά για τον ΑΠ4 για την πλειονότητα των δεικτών (CO01, CO02, CO05 11309, T4850, T4854)
εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023 (η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων
είναι αρκετά μικρότερη από τον στόχο του ΕΠ). Για την βελτίωση της επίδοσης των εν λόγω δεικτών
προτείνεται η ένταξη νέων έργων.

Τομέας Παιδείας - ΑΠ6,7,8,9
Ο εν λόγω τομέας καλύπτεται από 13 δείκτες εκροών εκ των οποίων οι 5 συμμετέχουν και στο πλαίσιο
επίδοσης του ΕΠ.
Σε ότι αφορά τους δείκτες που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:


Έχει επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στους δείκτες 11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, σε ΑΠ6 (ΜΕΤ και ΠΑΠ),8,9, οι οποίοι
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συμμετέχουν και στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9. Σημείωση ότι στον ΑΠ6 ΛΑΠ η επίτευξη
είναι άνωθεν του 65%.
Έχει επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στον δείκτη 11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, ο οποίος συμμετέχει και στο
πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9 (η επίτευξη αφορά και τους 3 ΑΠ).
Πολύ χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11512 (Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας).
Ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ7,8,9. Λαμβάνοντας υπόψη και
τη στόχευση των ενταγμένων έργων όπου καλύπτεται πολύ μικρό τμήμα του
προγραμματικού στόχου και στους 3 ΑΠ, δεν αναμένεται η επίτευξη του στόχου για το 2023,
αλλά ούτε και η κάλυψη τουλάχιστον του 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του
Πλαισίου Επίδοσης. Στον δείκτη αυτόν προτείνεται η ένταξη νέων έργων και επίσπευση
υλοποιήσεων.
Χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται και στην πρόοδο του δείκτη T4957 (Αριθμός υποτροφιών
σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ), ο οποίος συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6 και 8.
Λαμβάνοντας υπόψη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων (όπου μόνο σε ΛΑΠ και ΜΕΤ
στον ΑΠ6 υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο), δεν αναμένεται η επίτευξη του στόχου
για το 2023 σε ΑΠ6 και ΑΠ8. Επίσης, εκτιμάται ότι δύσκολα μπορεί να καλυφθεί ακόμα και
το 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του Πλαισίου Επίδοσης. Στον δείκτη αυτόν
προτείνεται η ένταξη νέων έργων.
Σε ότι αφορά το δείκτη T4958 (Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), ο οποίος συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9, έχει
ήδη επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στο πλαίσιο του ΑΠ9 και του ΑΠ6 στην ΛΑΠ. Ο στόχος του
2023 δύναται να επιτευχθεί και στις ΜΕΤ, ΠΑΠ του ΑΠ6, ενώ δεν αναμένεται επίτευξη αυτού
στον ΑΠ8 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ωστόσο δύναται να
καλυφθεί το 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ8.

Για τους υπόλοιπους δείκτες σημειώνονται τα ακόλουθα:








Έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ, στους ΑΠ6,8,9 (ο δείκτης συνδέεται με δράσεις μείωσης της ΠΕΣ).
Έχει επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη T4960 (πρακτική άσκηση φοιτητών) στο πλαίσιο του ΑΠ7.
Για το δείκτη 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται, καταγράφεται υπερ-επίτευξη στόχου στους ΑΠ 6 (ΜΕΤ, ΠΑΠ), 8, 9, ενώ ο
στόχος του δείκτη σε ΑΠ6 - ΛΑΠ δεν αναμένεται να επιτευχθεί. Θα πρέπει να εξεταστεί
ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη στη ΛΑΠ σε σχέση με τη μεθοδολογία
του ακολουθήθηκε.
Για το δείκτη T4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στον ΑΠ9 και στον
ΑΠ6 στη ΛΑΠ. Από την πρόοδο του δείκτη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων, ο στόχος
του 2023 δύναται να επιτευχθεί σε ΜΕΤ και ΠΑΠ στο πλαίσιο του ΑΠ6, ενώ δεν αναμένεται
επίτευξη στο πλαίσιο του ΑΠ8 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Για το δείκτη Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη, στον ΑΠ 8 εκτιμάται ότι
δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες
δράσεις), ενώ στον ΑΠ 6 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση αύξησης της προόδου
υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις.
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Για το δείκτη Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας, ο στόχος του 2023 έχει επιτευχθεί στον ΑΠ 7- ΛΑΠ, καθώς και στους ΑΠ8 και 9. Σε
ότι αφορά τις λοιπές κατηγορίες περιφερειών στον ΑΠ7, σημειώνεται ότι από την πρόοδο
του δείκτη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί
μόνο στη ΜΕΤ.
Πολύ χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11704 Αριθμός
προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται. Γενική εκτίμηση είναι ότι δεν θα
επιτευχθεί ο στόχος του 2023 σε κανέναν από τους ΑΠ7,8,9. Προτείνεται η ένταξη νέων
δράσεων.
Τέλος, σε ότι αφορά το δείκτη 11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές), έχει
επιτευχθεί ο δείκτης σε ΑΠ9 και ΑΠ6 ΠΑΠ. Η πρόοδος σε ΑΠ6 ΛΑΠ, ΜΕΤ και ΑΠ8 κυμαίνεται
μεταξύ 72-85%. Με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων δύναται μεν να επιτευχθεί ο
στόχος του 2023, ωστόσο αυτό προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη
και στις επιμέρους ενταγμένες πράξεις.

Η Αξιολόγηση Προόδου και Βαθμού Επικινδυνότητας σε Επίπεδο Έργου βοηθάει στην κατανόηση των
σημείων υστέρησης του Προγράμματος. Η κατηγοριοποίηση των έργων ως προς την πρόβλεψη
ολοκλήρωσής τους πραγματοποιείται ως ακολούθως:




Κατηγορία Ι: έργα που υλοποιούνται ομαλά, μηδενικής επικινδυνότητας
Κατηγορία ΙΙ: έργα με υστέρηση, μέσης επικινδυνότητας
Κατηγορία ΙΙΙ: έργα με μεγάλη υστέρηση που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας Π.Π.,
μεγάλης επικινδυνότητας

Για τα έργα των Κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην ομαλή ολοκλήρωση του Ε.Π.
και την επίτευξη της στοχοθεσίας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων να αποτυπώνονται ανά
δικαιούχο, ανά ομάδα δικαιούχων / έργων με κοινά χαρακτηριστικά.

Η Κατηγορία Ι «Έργα μηδενικής επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που υλοποιούνται κατά βάση
ομαλά. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν συγχρόνως και Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στο ΟΠΣ έως
την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020). Χωρίζονται, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη
μεθοδολογία σε πέντε (5) κατηγορίες βαθμολογίας αναλόγως της κλάσης απορρόφησης κατά τη
δεδομένη χρονική στιγμή. Πιο αναλυτικά:







Συνολικά στην Κατηγορία Ι υπάγονται 4.163 Έργα με συνολικές Εντάξεις ύψους
2.161.344.538€.
382 Έργα συνολικού Π/Υ 95.687.736€ βαθμολογούνται με 40.
318 Έργα συνολικού Π/Υ 101.819.653€ βαθμολογούνται με 50.
381 Έργα συνολικού Π/Υ 218.217.630€ βαθμολογούνται με 60.
585 Έργα συνολικού Π/Υ 804.045.741€ βαθμολογούνται με 70.
2.497 Έργα συνολικού Π/Υ 941.573.778€ βαθμολογούνται με 80.
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Η Κατηγορία ΙΙ «Έργα μέσης επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν
παρουσιάζουν καθόλου δαπάνες έως την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020). Αυτά τα Έργα,
σύμφωνα με την μεθοδολογία κατηγοριοποίησης λαμβάνουν βαθμολογία 20. Πιο συγκεκριμένα,
συνολικά στην Κατηγορία ΙΙ υπάγονται 3.177 έργα με συνολικές εντάξεις ύψους 132.035.951€. Τα
Έργα της Κατηγορίας ΙΙ ανήκουν σε ποσοστό:






58,3% στον τομέα Εκπαίδευσης του ΕΠ.
26,3% σε Προσκλήσεις του τομέα Απασχόλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
12,3% σε Προσκλήσεις ΟΑΕΔ.
1% σε Προσκλήσεις ΑΠΚΟ.
2,1% σε Τεχνική Βοήθεια.

Εκτιμάται ότι από τα Έργα της Κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά και την πορεία
υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων η απορρόφηση δύναται να προσεγγίσει ή και να
ξεπεράσει το 80% μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

Η Κατηγορία ΙΙΙ «Έργα με μεγάλη υστέρηση που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας Π.Π.,
μεγάλης επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως την ημερομηνία
αναφοράς (30/06/2020). Αυτά τα Έργα, σύμφωνα με την μεθοδολογία κατηγοριοποίησης λαμβάνουν
βαθμολογία 0-10. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά στην Κατηγορία ΙΙΙ υπάγονται 454 Έργα με συνολικές
Εντάξεις ύψους 142.919.075€. Εξ αυτών τα 34 (και ακόμα 5 ΤΒ) παρουσιάζουν αυτή την εικόνα για
περισσότερους από 18 μήνες, γεγονός που τα κατατάσσει στην ανώτερη βαθμίδα επικινδυνότητα με
βαθμολογία 0. Για τα υπόλοιπα Έργα της κατηγορίας προτείνεται η εξέταση τους ένα προς ένα και η
υποστήριξη του δικαιούχου στο βαθμό που μπορεί να υλοποιήσει και να παρουσιάσει δαπάνες. Για
το λόγο αυτό τα Έργα για τα οποία δεν έχει παρέλθει 18μηνο βαθμολογούνται με 10 εξαιτίας της
πιθανότητας που έχουν να ενεργοποιηθούν στο σχετικά μικρό χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της
Προγραμματικής Περιόδου.

Η γενική εικόνα των έργων κρίνεται πολύ ικανοποιητική με τα σημαντικά και μεγάλα έργα να
υλοποιούνται κανονικά με τα έργα μηδενικής επικινδυνότητας (Κατηγορία Ι) να έχουν αθροιστικό
π/υ 2.161.344.538 €. Το γεγονός αυτό μαζί με τη πρόβλεψη για απορρόφηση άνω του 80% και για τα
έργα μέσης επικινδυνότητας (Κατηγορία ΙΙ) επιβεβαιώνει τη γενικότερη ικανοποιητική πορεία του
Προγράμματος και προοιωνίζει υψηλό βαθμό απορρόφησης μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής
Περιόδου.
Με βάση την κατηγοριοποίηση των έργων του Προγράμματος σε περίπτωση αστοχίας των έργων της:




Κατηγορίας ΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 454 έργα συνολικού π/υ 75.794.893€ και σε αυτή
την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να
απωλεσθεί είναι 2,28%.
Κατηγορίας ΙΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 3.175 έργα συνολικού π/υ 132.035.942€ και σε
αυτή την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει
να απωλεσθεί είναι 3,98%.
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Σε περίπτωση των έργων και στις δυο κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ, τότε το ποσοστό της ΔΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να απωλεσθεί ανέρχεται συνολικά σε 6,27%, που
αντιστοιχεί σε 3.629 έργα συνολικού π/υ 207.830.835€.

Σημαντικός παράγοντας είναι η επίσπευση ενεργειών ένταξης έργων προκειμένου να υπάρχει ικανός
χρόνος ολοκλήρωσης αυτών και αποφυγή απώλειας πόρων του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό το 2020
αποτελεί κρίσιμο έτος για την ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων/ πόρων του ΕΠ και την ένταξη
των αναγκαίων για το σκοπό αυτό έργων, ενώ προεκτιμάται ότι η ένταξη δράσεων αντιμετώπισης της
πανδημίας δεσμεύει μεν ικανούς πόρους αλλά επιφέρει και γρήγορες δαπάνες επιταχύνοντας εισέτι
την οικονομική και φυσική ολοκλήρωση του ΕΠ.
Εν κατακλείδι με στόχο την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει, τη βελτίωση της επίδοσης
αλλά και το ομαλό κλείσιμο του ΕΠ προτείνονται τα ακόλουθα:
 Μεταφορά πόρων προκειμένου να απορροφηθούν τα ποσά που προβλέπεται να μείνουν
αδιάθετα για τον:
o Τομέα «Απασχόληση»: από Επ. Προτ. 8vii, 9v προς την Επ. Προτ. 9iv
o Τομέα «Εκπαίδευση»: από Επ. Προτ. 10ii, 10iii, και 10iv προς την Επ. Προτ. 10i
 Ανάγκη ενίσχυσης της Επ. Προτ. 10i για την κάλυψη των αναγκών του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς ο Π/Υ δεν επαρκεί για τα επόμενα έτη.
Τα παραπάνω αναμένεται να επηρεάσουν του ΑΠ ως εξής:
 Αύξηση του Π/Υ για τους ΑΠ 2,4,5,6,8 και 9.
 Μείωση του Π/Υ για τους ΑΠ 1 και 7.
 Αμετάβλητοι θα παραμείνουν οι ΑΠ 3 και ΤΒ.
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Executive Summary
The OP "Human Resource Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020" (OP ANAD
EDBM) was approved in 2014 by the decision of the Committee of the EC with number C (2014)
10128/17.12.2014. The Program is addressed to all 13 Regions of the country and is implemented
through nine (9) Priority Axes (PA), in addition to the Axes of Technical Assistance, which include
actions fully in line with the Thematic Objectives (TO) 8, 9 (Employment Sector) and 10 (Education
Sector). The PA are funded by the European Social Fund (ESF), while in the context of the PA 3, the
resources of PAN are utilized, taking into account the Greek Action Plan for the Youth Guarantee
System.
The initial public expenditure of the Program amounted to 2.667.494.916€ of which 2.104.926.538€
concerned the participation of the European Union and 562.568.378€ the National participation. The
participation of the European Union included 1.933.409.509€ from the resources of the European
Social Fund (ECB) and 171.517.029€ from the special budget for the PAN.

The program has been revised 4 times up to date (2017, 2018, 2019 and 2020).
In 2017, the first revision was made based on the technical adjustment in accordance with article 92
paragraph 3 of Regulation 1303/2013. In the context of this Revision, an additional amount of
294.707.917€ from the ESF was registered, as well as an additional amount of 78.903.761€ from the
special fund for PAN / YEI. This revision was approved on the basis of Executive Decision C (2017)
8798/18.12.2017 of the EU. The total budget of the OP ANAD EDBM amounted to 3.134.595.834€, of
which 2.478.538.216€ came from Union support (US) and 656.057.618€ from the National
Participation. The participation of the European Union includes 2.228.117.426€ from the ESF and
250.420.790€ from the special budget for the PAN.
In 2018, the 2nd revision of the OP ANAD EDBM took place, which included a transfer of ESF funds
amounting to 93.150.000€ from the Operational Program "Competitiveness, Entrepreneurship and
Innovation". The amendment also included the increase of resources for the special budget for the
University for 2018 and the corresponding reduction for the year 2020 due to the forward allocation
of resources for the University, the adjustment of specific targets with reforms and the modification
of indicators and targets. With the executive decision of the Committee C (2018) 8768/13.12.2018,
the total budget of the OP ANAD EDBM amounted to 3.254.595.834€. Of these 2.571.688.216€ came
from the Union support and 682.907.618€ concerned the National participation. The participation of
the European Union includes 2.321.267.426€ from the ESF and 250.420.790€ from the special budget
for the PAN.
In 2019, the 3rd revision of the OP ANAD EDBM took place. The revision concerned the redistribution
of the performance reserve (milestones for the year 2018). In this context, resources amounting to
35.898.560€ (US) were transferred from the Priority Axes with deficit performance 2 and 2C supported
by the ESF of the Operational Program "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" to the
Priority Axes with satisfactory performance 2, 4, 5, 6, 8 and 9 supported by the ESF of the OP ANAD
EDBM. In addition, the values of the relevant indicators were adjusted. Also, the revision included an
increase of resources amounting to 9.382.134€ for the special item for the PAN (including adjustment
of prices of relevant indicators) due to an increase in resources for the special item for the PAN as
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defined in Executive Decision 2014/190/EU, as amended. In accordance with Article 92 (5) of
Regulation (EU) No 1303/2013, as amended, Greece requested a transfer of resources amounting to
4.691.067€ from the increase of resources for the special budget for the PAN to the ECB for the
establishment of the respective targeted investments of the ESF. Therefore, based on the decision C
(2019) 9420/19.12.2019, the total budget of the OP ANAD EDBM amounts to a total of
3.311.818.725€, of which 2.616.968.910€ concern the Union support and 694.849.815€ the National
participation. The participation of the European Union includes 2.361.857.053€ from the ESF and
255.111.857€ from the special budget for the PAN.
In June 2020, the 4th revision of the OP ANAD EDBM took place, which is related to the utilization of
EDET to deal with the epidemic outbreak of COVID-19 disease. In this context, a new investment
priority was added to the OP, of 9.iv, which was financially strengthened with 277.850.206€ (US) /
360.809.991€ (P.E.) to finance actions to address the socio-economic impact that it brought, with
emphasis on human resource support. These resources came from the internal transfer of resources
from other Investment Priorities, as well as the technical assistance of the OP. Due to the above
change, the financial data of the OP were changed, the system of indicators (introduction of new
indicators due to COVID-19 actions, modification of targets from existing indicators due to reduced
resources), as well as the performance framework of the OP in terms of 2023 targets.

COVID-19 disease
Within 2020, a dramatic change took place in the wider implementation environment of the NSRF
2014 - 2020 OPs, which concerns the pandemic (COVID-19 disease) that occurred in Greece (as in most
parts of the world) and has negatively affected the economic and its social fabric.
The onset of the COVID-19 pandemic and its implications (increased public health needs, economic
and social implications for human resources and businesses), require the greatest possible
mobilization of available resources in co-financed programs.
To this end, the European Commission and the Member States have adopted a multi-level strategy
(Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)) to address the economic impact of the pandemic.
The strategy involves amending the Regulations to provide more flexibility in managing the available
resources of the European Structural and Investment Funds (GRNET) to address the impact of COVID19.
In addition, at the national level, a wide range of actions, of health and socio-economic targeting and
importance, has been launched to address the pandemic crisis immediately and effectively, part of
which can and should be covered by co-financed resources within the flexibility offered by regulations.
The grid of these horizontal actions covers the whole territory and largely addresses all the sectors
and policy areas that have been affected by the pandemic and it is necessary to cover as much as
possible of the NSRF.
In this context, as mentioned above, in June 2020, the 4th revision of the OP 2014-2020 took place
with the aim of addressing the consequences of the COVID-19 pandemic in the Greek economy and
society.
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For this purpose and in accordance with the circular no. from the 13 RDPs and the OP YMEPERAA to
the OP EPANEK for the financing of entrepreneurship support actions such as the establishment of a
Guarantee Fund, the subsidy of interest on existing SME loans, the support of working capital in SMEs
in the form of grants.
Also, through OP ANADEDBM it was decided to finance actions related to addressing the socioeconomic impact of the pandemic through both the existing Investment Priorities and the Investment
Priority 9.iv Improving access to affordable, affordable and quality services, of health care and social
services of general interest, which was added to the OP and to which were transferred (from internal
redistribution) resources amounting to 360.809.991€ (P.E.) to finance the special purpose
compensation. The above transfer of resources was ratified in the 6th Written Procedure of the OP
Monitoring Committee (12-06-2020) and in addition to the above transfer of funds (360 million euros)
the following actions per Investment Priority were also approved in order to deal with the COVID-19
crisis:

A. in Investment Priority 9.iv / Improving access to affordable, sustainable and high quality services,
including health care and social services of general interest, additional actions of a cumulative budget
of 16.249.420€ were approved.








Action (2,4,5) .9.4.1.02: Accommodation in Hotels of the students of the A.E.I. and foreign
visitors of A.E.I. located in Greece through European or international programs or
partnerships. budget 720.000 euros.
Action (2,4,5) .9.4.1.03: Financial support for apprentices apprenticeships to reduce the
spread of COVID-19 budget 4.886.280 euros The action is a measure exclusively to tackle the
spread of COVID-19 and includes financial support and coverage of the insurance
contributions of the apprentices of the EPAL and IEK apprenticeships of the Ministry of
Education, whose educational operation was temporarily prohibited due to the emergency
measures for the treatment of COVID-19. It is a necessary and correct choice.
Action (2,4,5) .9.4.1.04: Support for the safe and smooth reopening of the planned educational
activities of the HEIs. with the provision of sanitary material to students with a budget of 2,5
million euros This action includes the supply of sanitary material to students who will
participate in these educational processes, on the one hand for reasons of public health and
on the other hand to ensure the smooth provision of equal opportunities. The action does not
face a problem in terms of its potential implementation.
Action (2,4,5) .9.4.1.05: Strengthening Social Welfare Institutions to deal with the
consequences of the COVID-19 pandemic budget 8.143.140 is imperative as it includes the
recruitment of temporary staff of the Social Welfare Centers for health protection of the
beneficiaries and the treatment and corresponding care of cases between the staff and the
beneficiaries.

B. In the Investment Priority 10.ii "Improving the quality, efficiency and access to higher education and
equivalent education, with a view to improving the levels of attendance and success, especially for
disadvantaged people" in the context of the 36th Commission Written Procedure OP monitoring. (1206-2020) the following actions were approved with a total budget of 5.750.000€:
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Action (6,8,9) .10.2.1.01.03: Support of the compulsory due to COVID-19 distance education
project of teachers in universities with the supply of electronic equipment budget 3.500.000
million euros is linked to the effects of the pandemic in the field of higher education. The aim
of the action is to support and enhance the compulsory distance learning activity of teachers
in universities by providing electronic equipment for modern distance learning (platforms,
licenses of platforms, laptops, digital pens, video cameras, webcams, upgraded, upgraded,
memory and space on servers), taking into account the size, the existing equipment, as well
as the special needs of each AEI.
The Action (6,8,9) .10.2.1.01.04: Support of the compulsory due to COVID-19 distance learning
process in the AEIs by providing electronic equipment to the financially ill students with a
budget of 2.250.000 million euros operates in addition to the above action. The aim of the
action is to support the HEIs to provide coupons for the supply of electronic equipment,
mainly, portable electronic devices, to the students of the 1st and 2nd cycle of the universities,
who due to financial difficulties do not have the required equipment on the one hand. to
participate in the educational process through modern distance learning methods, and on the
other hand to study the electronic textbooks, so that they can participate equally in the
educational process of higher education. Given that, according to the data, financially weak
students amount to 10% of the total number of students and the needs are particularly
increasing, based on the persistence of the recent pandemic crisis, the action is judged to be
well-chosen.

C. In Investment Priority 10iii / Improving equal access to lifelong learning for all age groups in formal,
informal and non-formal structures, upgrading the knowledge, skills and competencies of the
workforce and promoting flexible learning opportunities, including through vocational guidance and
certification of the acquired qualifications in the framework of the 36th Written Procedure, the action
"Training program for the implementation of Primary prevention measures against COVID-19" was
approved, with a budget of 15.900.000€. The action concerns the provision of educational services for
the taking of primary prevention measures against COVID-19 and the support of public health policies
to the general population. The training and information activities aim to create competent citizens,
who will contribute to the protection of their health and the timely identification of various groups of
the general population that may be at risk from COVID-19. The beneficiary of the Action is INEDIBIM
with co-beneficiary bodies that have as statutory competence the implementation of Health
programs.

This is the Deliverable A with the title "Evaluation of evaluation results and progress of OP" of the
project "Provision of consulting services to support the ESA in the Review of OP ANADEDBM in the
year 2020" which project consists of 4 deliverables.
The present deliverable utilizes the findings of the results that have emerged from the indexing, the
evaluations, the revisions and the studies that have been carried out during the implementation of
the OP, by Managing Authority or other bodies, through office research, by recording data and findings
/ recommendations in the areas of application of the OP.
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The main findings based on the consultant's proposal are the following:
Sector of Education
1. Although early school leaving has dropped further from 2016, from 5,4% to 3,9% among
natives, it has increased among those born abroad from 16,9% to 17,9%. Emphasis on actions
for social and school integration of immigrant and refugee children.
2. The digital school has not yet become a reality and digital skills have not been sufficiently
developed. Emphasis on actions to further promote the digital school and the acquisition of
digital skills for children.
3. The use of digital technologies in the country's schools is now emerging as an absolutely
necessary process. Actions to enhance digital technology in schools and educational units.
4. Improving qualifications. Emphasis on counseling actions, enhancing the employment of VET
graduates.
5. Reform / updating of the study programs of (IEK), and the general rationalization of the
specialties.
6. The employment rate for VET graduates, although still low, increased from the all-time low of
37,5% in 2015 to 50,5% in 2018 (EU average: 79,5%). Emphasis on counseling actions,
enhancing the employment of VET graduates.
7. Low Rate of Apprenticeships offered by companies (48% of the total) for VET graduates of
upper secondary education. Emphasis on business mobilization actions to increase
Apprenticeships for VET graduates.
8. The training of VET teachers and trainers is a major problem. Implementation of training
activities for VET trainers.
9. Address the problem of Low Adult Lifelong Learning. (Participation in adult learning in 2018
remained at a very low rate of 4,5% (EU average: 11,1%). Support for Lifelong Learning Actions
for Adults. The unit cost of the Lifelong Learning Centers action ( KDBM)", which is linked to
the index T4961, amounts to 111,35€ per beneficiary.
10. Based on the Digital Economy and Society Index (DESI), for 2019 Greece is ranked 26th in all
28 EU Member States. Among other things, there is a lack of digital skills of the population, a
low percentage of ICT specialists, etc., which creates serious developmental problems.
Emphasis on actions enhancing the digital skills of the adult unemployed and working
population.
11. Everyone in Europe, young or old, must have access to timely and personalized support, as
well as training, in order to enhance their chances of finding a quality job or starting a business.
Reinforcement of Lifelong Learning Actions of the Adult Population with emphasis on
horizontal skills.
12. Serious lag in the cooperation of education with companies. Emphasis on apprenticeship
actions, interconnection of educational system with the labor market.
13. Lack of provision of Horizontal Knowledge and Skills through Higher Education (project
management, initiative, problem solving. Promotion of training programs for the acquisition
of horizontal skills.
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Sector of Employment
1. To avoid a permanent increase in unemployment by utilizing the mechanism of strengthening
employment SURE. Strengthen active employment policies with an emphasis on direct job
creation programs. Emphasis on incentive employment programs.
2. High youth unemployment rates and a large share of the long-term unemployed are factors
that hinder growth. Strengthen active employment policies with an emphasis on young and
long-term unemployed.
3. Greece is already facing a severe shortage of labor supply due to the progressive aging of the
population (the working age population is declining by about 0,5% per year, from 2018
onwards. Actions to promote the lifelong learning of older workers.
4. The automation of production processes, digitization and artificial intelligence have important
implications for employment and the competitiveness of many economic activities. Actions to
enhance the digital skills of the productive population.
5. The percentage of PAN beneficiaries who received a job offer was relatively low between 15%
and 20%. Improving the procedures for coupling internships with the beneficiaries of PAN
programs. Improving counseling actions. Connection with active employment policy programs
of OAED.
6. 8 out of 10 beneficiaries report that their release from childcare helped them maintain their
job. Continuation of actions to harmonize personal and professional life.
7. The labor market is facing an "employability gap", identified by the difficulties in mobilizing
the young unemployed and the long-term unemployed to access work. Improving the support
and mobilization mechanisms of the unemployed for access to the labor market.
8. Lower Employment Rate of recent Graduates aged 20-34 compared to the European average
(55,3% vs 81% in the EU). Active Employment Policies - Targeted actions for the employment
of University Alumni - TEI.
9. Percentage of Higher Secondary Education Graduates with vocational education 62% in 2017
compared to 79% in the EU. Active Employment Policies - Targeted actions for the
employment of Secondary Education Graduates with vocational education.
10. Significant are the changes brought about in employment by the rapid spread of telework
based on the effects of COVID-19. Training of beneficiaries in teleworking techniques.
11. Particular attention should be paid to the integration of people with disabilities and migrants
into employment and social inclusion. Actions for active employment policies for the disabled
and actions to strengthen counseling and social integration of immigrants (eg. Greek studies).
12. Control the practices of attracting beneficiaries of training providers which often fall within
the framework of unfair competition. Improving the selection procedures of beneficiary
training providers / system of control of unfair practices.
13. Based on the latest available data for 2018, 31,8% of households in Greece are at risk of
poverty and social exclusion, from 36% in 2014 and 28,1% in 2008. Based on this indicator,
the Greece is in the third worst position in the EU, only better compared to Romania (32,5%)
and Bulgaria (32,8%). Emphasis on actions to strengthen employment support structures /
bodies at the local level with parallel actions aimed at reducing poverty and social exclusion.

Based on the indexing test and valuation results following are the findings:
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The actions of PAN do not seem to have the desired results in serving the goals of young
people entering the labor market (The percentage of beneficiaries who receive a job offer
ranges between 15% to 20%) and require improved planning and linking of training programs
and with other active employment policies (eg gaining work experience, new job programs,
guaranteed employment, etc.). Also, quality characteristics of the job offer received by the
beneficiaries of PAN are not evaluated as particularly satisfactory (limited number of
positions, relatively short-term and with a basic salary).



Youth unemployment, despite the decline in previous years, remains high. It remains a priority
to tackle unemployment and increase sustainable employment for all, with an emphasis on
young people, and in this regard the specializations of actions within the PAN need to be
approved mainly on the condition of creating direct job opportunities and especially
placement in companies. In this direction, part of the new specializations must include to a
significant extent OAED, which can create direct jobs through New Jobs and Experience Job
Acquisition programs. Based on relevant data, similar actions have already been planned by
OAED, which concern the OP and it is proposed to be examined by EYD.



All studies suggest that great efforts are needed to enhance adult lifelong learning as
participation in adult learning in 2018 remained at a very low rate of 4,5% (EU average: 11,1%)
and low participation is also reflected in the development prospects of the country as without
trained human resources any development effort aimed at changing the investment climate
for the country is weakened.



All the estimates of studies concerning the course of the Greek economy after the effects of
the pandemic crisis (Bank of Greece, Greek Parliament, IOBE, etc.). are extremely worrying
about the estimated recession for 2020 (7,5-8% to 10,5%) which concludes that in the second
half of the year there will be significant impacts on the country's human resources (increase
in unemployment, increase in redundancies etc.). The effects are already visible as the
pandemic protection measures and the suspension of business operations affected the
normal functioning of the market (60% of employment according to data from the National
Institute of Labor and Human Resources Development for 2020). It is also recalled that
according to Eurofound data 5,3% of employees in the EU-27 lost their jobs permanently,
while the percentage of temporary job loss amounts to 23,2%. In Greece the corresponding
percentages are 4,7% (below the European average) and 41,8% (the highest percentage in the
EU-27). These findings demonstrate the need for immediate action to support the country's
human resources (active employment policies with an emphasis on combating and curbing
unemployment).



The increase in unemployment (mainly based on the effects of COVID-19 on the labor market
and the economic environment) is now a real event and respectively a risk of great
importance, which must be addressed through the OP. In particular, according to very recent
data, the total number of registered unemployed rose to 1.095.997 people in July 2020
compared to 1.126.173 people in June 2020 (percentage change -2,68%) and compared to
970.201 people in July 2019 (percentage change + 12,97%, ie + 125.976 young unemployed
compared to July 2019), according to the registered unemployment statistics of the Labor
Employment Organization (OAED). In particular, the total number of registered unemployed,
with the criterion of job search (job seekers), for July 2020, amounted to 1.040.852 people.
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The above data lead to the reasonable conclusion that the target population targeted by the
Investment Priority 8.i of the OP is increasing, and the needs to be met by the OP are widening,
so the question to be considered is whether it is necessary to financially support the OP with
the addition of resources from other Operational Programs of the NSRF 2014-2020.


Support through the OP actions for the acquisition by the human resources of modern skills
that will respond to the new technological developments and the new development
perspectives as defined in the National Development Program 2021-2025 digital
transformation, green growth, circular economy, etc. The automation of production
processes, the digitization have important consequences for employment and the
competitiveness of many economic activities. The adaptability of human resources to the
forthcoming structural changes (technological, digital transformation of companies, etc.) but
also to the response and management of changes / emergencies in the labor market (such as
the one currently experienced due to the pandemic) is becoming a very important issue,
affecting both the sustainability of jobs and the growth dimension of the economy.



The success of the implementation of the OP's systemic interventions will be particularly
important in achieving the employment and social cohesion objectives of the Program as they
include structural reforms in labor market and welfare institutions with new tools and
methodologies for the benefit of its human resources. country. It is necessary to accelerate
their implementation and to adjust the expected outputs of the interventions and based on
the new data to address the effects of the pandemic in the Greek labor market and vulnerable
groups. In cases where there is under-achievement due to delays, institutional problems, etc.,
a redesign of the Action Plan is required by the competent policy bodies (eg Investment
Priority 9iv) in order to modify the target and not to fail the interventions and loss of
resources.



According to the EU Report on Greece for the first European half of 2019, it is recommended
that the social market economy in Europe will continue to create more and better jobs for all
in the coming years and efforts in this area should be intensified. Based on the above, the
formation of favorable conditions is required and in this direction the modification of the
strategy of the overall National Action Plan "Social Economy and Social Entrepreneurship"
should be considered taking into account the national institutional framework (Law
4430/2016) and the latest labor market developments.



The actions of harmonization of personal and professional life that are implemented through
the OP has been proven over time through all the relevant studies that have been prepared
that bring undoubted results in maintaining the employment of the beneficiaries and the vast
majority of women. (eg training programs). In the next period of implementation of the OP, it
is required to consider the application of additional incentives for the unemployed
beneficiaries of the actions in order to intensify the effort to find work in parallel with their
release from child care.



Vocational education and training of young people in upper secondary education in Greece,
despite the significant contribution of the OP in the sector, still presents shortcomings and
problems that need to be intensified as the sector can be directly linked to the production of
new jobs and interconnection with business. The employment rate for VET graduates is low,
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50,5% in 2018 (EU average: 79,5%) while the Rate of offer of Apprenticeships by companies
(48% of the total) for VET graduates of higher secondary education. It is necessary to intensify
the activities of apprenticeship, internship, liaison of graduates with companies in order to
increase employment rates and improve their access to the labor market.

Based on the Integrated Information System (IIS) data (until 30/06/2020), the following can be found:





The invitations have issued account for 91% of the total available public expenditure of the
OP. This percentage is considered high for the implementation period of the Program.
Project expenditures amount to 74% of the total available public expenditure, a performance
that is characterized as high for the time point of implementation of the OP.
Legal commitments amount to 68% of the total available public expenditure.
The payments amount to 49% of the total available public expenditure of the OP. These
performances are considered satisfactory for the time of implementation of the OP.

Moreover the physical implementation in colleration with the Intermediate Parties are:




OAED from the initial assignment amount (138,035,821€, Government Gazette 3048 / Β /
2016) has specified a low percentage (23,6%) and the absorption is correspondingly low at
41%.
From the initial assignment amount (38.217.586€, Government Gazette 51/Β/2018) has
included 17 projects and has 0% absorption.

In terms of physical implementation, it is noted that the largest number of projects out of a total of
7.794 integrated operations are in progress.




In the field of Education in relation to that of Employment:
o the number of Invitations is significantly higher,
o the integrated projects are less numerical,
o the p / y of each project is proportionally larger.
Regarding the Employment sector: While the total absorption of the sector is equivalent to
that of the Education sector, there is a large lag in the absorption of many small projects (class
1 0-20%). For the above impression, the projects were divided into 5 categories - classes
depending on the absorption rate.

During the 4th Review of the OP, which took place due to the effects of the pandemic in June 2020, a
transfer of resources was made between the thematic objectives and the priority axes, as well as a
new investment priority (9iv) was included in the Program to finance its impact actions. COVID-19
disease.


The budget of Thematic Objective 8 was reduced by 80.417.945€ (decrease of 5,3% compared
to the previous P.E.). The specific T.S. is at a satisfactory absorption rate of 67,4% by the
reference date (30-06-2020). In addition, from the Prot. of THS8 the best performance is
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shown by 8iv in which the absorption percentages (in PA2, PA4 and PA5) amount to almost
100%.
The budget of Thematic Objective 9 was increased due to the inclusion of the Commission. 9iv
to address the consequences of the pandemic. It is noted that the priority 9v, unique so far
for THS9, has 0% absorption.
The budget of Thematic Objective 8 decreased by 144.156.413€, a decrease of 14,4%. This TH
is at a satisfactory absorption rate of 66,4% by the reporting date (30-06-2020). In addition,
from the Thematic Priorties of the Thematic Objective 8 the best performance is shown by 10i
where absorption percentages are presented (in PA6, PA8 and PA9) almost at 90%.

It is noted that the programming period 2014–2020 is coming to an end, therefore the integration
actions of projects should be accelerated in order to have a sufficient time for their completion and
to avoid loss of resources of the OP. In this context, 2020 is a critical year for the activation of all the
actions / resources of the OP and the integration of the necessary projects for this purpose. However,
the planning of the OP is expected to be influenced by the wider planning of the country in terms of
the contribution of EDET in dealing with the effects of the pandemic.
The physical implementation per Priority Axis is:
1. The budget of PA 1 amounts to 28,4 million €. The number of invitations for the reference
period amounts to 122% of the SDR of the Axis. The activation of PA 1 (memberships) amounts
to 94% which is considered high at the time of implementation of the OP. The degree of
contracting is correspondingly high and amounts to 82%. The degree of absorption is at a
moderate level for the time point of implementation and amounts to 44%. Specifically:
a. 10 invitations have been issued, the amount of which amounts to 34,6 million €.
b. 57 transactions have been included, the amount of which amounts to 26,6 million €.
c. The Legal Commitments of the included transactions amount to 23,4 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 12,6 million €.
The picture of the implementation course of PA1 for the investment priority 8vii in the 3
categories of regions, there is a moderate absorption course in terms of the initial budget of
62% for the less developed regions, an even lower percentage of 31% for the Regions and
finally 41,5% for the most developed Regions.
2. The budget of PA 2 amounts to 1,4 billion €. The share of invitations amounts to 87% of the
SDR of the Axis. In this context, the activation of PA 2 (memberships) amounts to 70% and is
satisfactory at the time of implementation of the OP. Respectively, the degree of contracting
of PA 2 amounts to 64% and is also considered satisfactory. The costs that have been
registered in the OPS amount to 49%, a percentage that is considered satisfactory for the time
point of implementation of the OP. Specifically:
a. 20 invitations have been issued, the amount of which amounts to 1,2 billion €.
b. 5.223 transactions have been joined. Of these, 5.196 Transactions have been included
for Investment Priority 8i, 17 Transactions have been included for Investment Priority
8iv, and 10 Transactions have been included for Investment Priority 9v.
c. The legal commitments of the included transactions amount to 904,2 million €.
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Expenditures recorded in the OPS amount to 693,4 million €. For Investment Priority 8i the
degree of absorption in relation to the initial budget amounts to 74,7%, for Investment Priority
8iv to the very high percentage of 94,5% and zero percentage for Investment Priority 9v.
3. The budget of PA 3 amounts to 585 million €. The activation of AP 3 (memberships) amounts
to 59% which is considered satisfactory at the time of implementation of the OP. The degree
of contracting of PA 3 is moderate, amounting to 57%. The degree of absorption is low for the
time point of implementation of the OP with a percentage of 35%. Specifically:
a. 18 invitations have been issued, the amount of which amounts to 414,9 million €.
b. There are 270 Deeds and 253 State Aid Deeds, aimed at improving skills, gaining work
experience and promoting employment, including self-employment for young people
aged 15-29 outside of work, education or training.
c. The Legal Commitments of the included Transactions amount to 335,5 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 207,6 million €.
For Investment Priority 8iiY the degree of absorption in relation to the budget of the
memberships amounts to 60,1%.
4. The budget of PA 4 amounts to 103,6 million €. The activation (membership) of PA 4 amounts
to 59% and is considered high. The degree of contracting amounts to 54% also the degree of
absorption amounted to almost 39% of the total public expenditure, and is considered
satisfactory. Specifically:
a. 37 invitations have been issued, the amount of which amounts to 80,7 million €.
b. 241 acts and 200 state aid acts have been incorporated. Of these: For Investment
Priority 8i, 205 transactions with a total budget of 47,4 million € have been included.
For Investment Priority 8iv, 6 total units of 12,6 million € have been included. For the
Investment Priority 8vii, 19 transactions of a total of 807 thousand € have been
included. For the Investment Priority 9v, there is 1 inclusion of a total of 127 thousand
€.
c. The legal commitments of the integrated acts amount to 55,5 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 40,6 million €.
5. The budget of PA 5 now amounts to 45,2 million €. The activation of PA 5 (memberships)
amounts to 40%, which is considered a good performance, as well as the degree of contracting
of AP 5, with a rate of 36%. The degree of absorption amounted to 21% of public expenditure
and is considered moderate to low at the time of implementation of the OP. Specifically:
a. 33 invitations have been issued, the amount of which amounts to 22,6 million €.
b. 83 Acts and 45 State Aid Acts have been incorporated. Of these: For Investment
Priority 8vii, 19 operations with a total budget of 269 thousand € have been included.
For Investment Priority 8i, 59 transactions have been included, with a total value of
13,1 million €. For Investment Priority 8iv, 5 transactions with a total value of 2,4
million € have been included. For the Investment Priority 9v and 9v, the memberships
up to 30/06/2020 were zero (degree of activation of Investment Pr. 0%).
c. The Legal Commitments of the included Transactions amount to 16,1 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 9,7 million €.
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6. The budget of PA 6 amounts to 759,9 million €. The activation of PA 6 (memberships) amounts
to 97% and is considered satisfactory at the time of implementation of the OP. Respectively,
the degree of contracting of PA 6, which amounts to 89%, is also satisfactory. In this context,
the absorption rate is 70% and is considered satisfactory. Specifically:
a. 260 invitations have been issued with a budget of 822,8 million €.
b. 1.209 transactions have been included, with a debt of 736,7 million €. In Investment
Priority 10i, 195 actions have been included in a total of 525,7 million €. In Investment
Priority 10ii, 1.014 actions with a total value of 211 million € have been included.
c. The Legal Commitments of the included transactions amount to 675,8 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 530 million €.
7. The budget of PA 7 amounts to 249,3 million €. The activation of PA 7 (memberships) amounts
to 65% which is considered relatively satisfactory at the time of implementation of the OP.
The degree of contracting for the time point of the OP is moderate as it amounts to 58%. The
absorption rate of 24% (costs that have been registered in the OPS) is considered low, for the
time point of implementation of the OP. Specifically:
a. 63 invitations have been issued, with a budget of 288,5 million €.
b. 70 operations have been included, with a budget of 161,8 million €. Of these, for
investment Priority 10iii, 15 actions have been included in a total of 36,9 million € and
for investment Priority 10iv, 55 actions have been included in a total of 124,9 million€.
c. The legal commitments of the included transactions amount to 144,4 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 60,6 million €.
8. The budget of PA 8 amounts to 75 million €. The activation of PA 8 (memberships) amounts
to 70% which is considered a satisfactory performance at the time of implementation of the
OP. Respectively, the degree of contracting of AP 8 amounts to 66% and the degree of
absorption amounts to a high percentage of 53%. Specifically:
a. 92 invitations have been issued, with a budget of 64,8 million €.
b. 85 Transactions have been included, with a budget of 52,4 million €. Of these, 59
Transactions have been included in the Investment Priority 10i, total budget 38,4
million €, 11 Transactions have been included in the Investment Priority 10ii, of a total
value of 4,3 million €, 4 Transactions have been included in the Investment Priority
10iii , with a total value of 2,9 million € and 11 Transactions have been included in the
investment Priority 10iv, with a total value of 6,6 million €.
c. The legal commitments of the included acts amount to 40,12 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to a total of 29,6 million €.
9. The budget of PA 9 amounts to 22,2 million €. The activation of PA 9 (memberships) amounts
to 104% which is considered particularly satisfactory, as well as the degree of contracting with
a high percentage of 96%. In this context, the absorption rate is also very high at 73% for the
time point of implementation of the OP. Specifically:
a. 83 invitations have been issued, the amount of which amounts to 27 million €.
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b. 80 Transactions have been included, the amount of which amounts to 23 million €. Of
these, 58 Transactions have been included in Investment Priority 10i, with a total
value of 14,2 million €, 7 Transactions have been included in Investment Priority 10ii,
with a total value of 3,4 million €, 4 Transactions have been included in Investment
Priority 10iii, total worth 1 million €, and 11 Transactions have been included in
Investment Priority 10iv, with a total value of 4,3 million €.
c. The legal commitments of the included transactions amount to 21,4 million €.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 16,2 million €.
10. The share of PA 10 amounts to 29,4 million €. The activation of PA 10 (memberships) amounts
to 95% and is considered satisfactory, at the time of implementation of the OP. The degree of
contracting of PA 10 amounts to 73% and is satisfactory. Finally, the costs recorded in the OPS
amount to 8,7 million € and there is a particularly low degree of absorption at a rate of 30%.
Specifically:
a. 39 invitations have been issued, the amount of which amounts to 35,5 million €.
b. 286 transactions have been included, the amount of which amounts to 27,9 million €.
c. The legal commitments of the integrated transactions amount to 21,4 million € and
correspond to 28,8% of the budhet.
d. Expenditures recorded in the OPS amount to 8,7 million €.
11. The share of PA 11 amounts to 2,1 million €. The activation of PA 11 (memberships) amounts
to 68% which is considered relatively satisfactory at the time of implementation of the OP.
Respectively, the degree of contracting of PA 11 amounts to 52%. The costs that have been
registered in the OPS amount to only 475 thousand € with a very low absorption rate of 23%,
for the time point of implementation of the OP. Specifically:
a. 13 invitations have been issued, the amount of which amounts to 1,9 million €.
b. 95 transactions have been included, the amount of which amounts to almost 1,4
million €.
c. The legal commitments of the included acts amount to 323 thousand €.
d. The costs that have been registered in the OPS amount to 475 thousand €.
12. The share of PA 12 amounts to 618,4 thousand €. The activation of PA 12 (memberships)
amounts to 69% which is considered satisfactory as well as the degree of contracting with
52%. Finally, the costs that have been registered in the OPS amount to only € 10 thousand
with a very small absorption rate of 23% for the time of implementation of the OP. Specifically:
a. 12 invitations have been issued, amounting to 583 thousand €.
b. 95 transactions have been included, the amount of which amounts to 427 thousand
€.
c. The legal commitments of the included acts amount to 1,09 million €.
d. The costs that have been registered in the OPS amount to 475 thousand €.

The course of the specializations of the Program so far is considered very positive. In total they amount
to 4.569.040.987,14€. This amount ensures that the closure forecast (or more precisely the estimate
of final cumulative cost) will be smooth, while the qualitative evaluation of project proposals shows
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that the largest percentage concerns projects that can be implemented within the limited time (until
2023) and to absorb a significant amount of available resources of the Program, provided that the
Memberships are immediate.
In the context of achieving objectives at the level of outflow indicators and direct result indicators, it
was implemented with analysis per Priority Axis and region category. The outflow indicators for the
calculation of their outflows were extracted from the Integrated Information System (IIS) and the
inventory entry and exit cards. As for the result indicators, their calculation was based on Indicators
of Identity Cards, a methodological document with the analysis of the index system and with data
from the inventory bulletins for the common indicators of direct results.
During the preparation period of this deliverable, a revision of the OP was decided and implemented
introducing in the OP a new Investment Priority (specifically the IP9iv) to deal with the effects of
COVID-19 disease and therefore the addition of a new output and result indicators. A general
conclusion is that all output and result indicators have either already met their targets or are expected
to meet them smoothly by the end of the Program. Exceptions might be the output indicators CO20,
11309 and 11511, which might require additional actions towards meeting their targets.

For the indicators of the Operational Program are presented some general findings and conclusions
for the two sectors (Employment and Education):

Sector of Employment – PA1,2,3,4,5
This sector is covered by 12 output indicators, of which 3 are also involved in the performance of the
OP (so monitoring their progress is particularly important).
Regarding the indicators that participate in the performance of the OP, the following are noted:
•

•

•

For the CO20 index (Number of projects carried out in whole or in part by social partners or
non-governmental organizations) although satisfactory progress is recorded under the
PA1,4,5, however, based on the targeting of the integrated projects, the full (100%) coverage
of the target for 2023 is not expected. It is noted that this indicator participates in the
performance of PA1 and has achieved > 65% of the program target.
For the CO01 index (Unemployed, including the long-term unemployed) which participates in
the performance of PA2,4,5, the target of 2023 in PA2 - PAP has been more than achieved.
Regarding the performance of the indicator in LAP, MET in the framework of PA2, taking into
account the targeting of the integrated projects (which covers the program target) the target
of 2023 can be achieved. The same finding applies to the target of the indicator in PA5.
Regarding the performance of the index in PA4, based on the targeting of the integrated
projects (73,63% of the target for 2023 is covered), the target of 2023 is not expected to be
achieved (other actions need to be activated). provided that the performance of the index
increases, at least 65% of the target for 2023 can be met. In addition, it is stated that the
intervention "Harmonization of family and professional life" contributes significantly to the
progress of the index.
For the index 10301 (Participants up to 29 years old) that is connected with PA3 and PAN, a
moderate performance is recorded. From the targeting of the integrated projects (73,74% of
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the target for 2023 is covered), the target of 2023 is not expected to be achieved (it is deemed
necessary to activate other actions). This index participates in the performance of PA2 and to
meet 65% of the target for 2023 it is necessary to increase the performance of the index.
For the rest of index’s:
•

•

•

•

•

•

•

•

Satisfactory progress is recorded for the index T4853 (Systemic interventions to strengthen
labor market and welfare institutions created or upgraded) under PA1,4,5. Based on the
targeting of the integrated projects (they exceed the program target) and provided the
smooth implementation of the integrated projects, the 2023 target can be achieved.
Very high performance is recorded in the progress of the CO05 index (Employees, including
the self-employed. The target of the index at OP level has been exceeded at PA2 and 5, while
at PA4 it amounts to 95%.
For the CO02 index (long term unemployed) the target has been exceeded in the context of
PA2-PAP. Also significant performance is recorded in LAP in PA2 (88% of the target of 2023
has been achieved), where taking into account the targeting of the integrated projects the
target of 2023 can be achieved. Regarding the index in the other categories of regions and PA,
it is estimated that the 2023 target will be difficult to achieve (it is deemed necessary to
activate other actions).
For the index T4850 (Unemployed, including the long-term unemployed, 30-44 years old)
better performance is recorded in the PAPs in the context of PA2 and PA5. In fact, based on
the targeting of the integrated projects (exceeds the program target) and under the condition
of the smooth implementation of the integrated projects, the target of 2023 can be achieved
in this category of regions in both PAs. Regarding the performance of the indicator in LAP, MET
in the context of PA2 and 4 is in moderate levels, while based on the targeting of the integrated
projects, the full coverage of the target for 2023 is not expected (it is deemed necessary to
activate other actions).
For the index T4854 (Unemployed who have not joined higher education) the target of 2023
in PA2-PAP has been exceeded. Regarding LAP and MET in the context of PA2, significant
progress is recorded in the index, however, based on the targeting of the integrated projects,
the full achievement of the 2023 target is not expected. The target of 2023 can be achieved in
other integrated projects. Regarding the PA 4 from the progress of the index and taking into
account the targeting of the included projects, the target of 2023 is not expected to be
achieved (it is deemed necessary to activate other actions).
Low performance is recorded in the progress of the index 11309 (Beneficiaries of KEA
participating in labor and social (reintegration) actions) at PA2,4,5 (the achievement ranges
between 20,5% and 44,3%). An exception is the performance of the index in the PAP under
PA2 (72,36%). It is deemed necessary to activate other actions.
No progress is recorded in the indicators related to the social and solidarity economy (11301
Number of supported existing and new institutions of social and solidarity economy, 11302
Number of Social and Solidarity Economy Support Centers created) under PA2,4,5.
Regarding the CV31 index (Number of participants supported for dealing with the effects of
the COVID-19 pandemic), it is a new index of the OP in the context of the 4th revision and is
linked to actions to address the consequences of COVID-19 disease. The activation of the
indicator is expected in the next period.
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Especially for PA4 for the majority of indicators (CO01, CO02, CO05 11309, T4850, T4854) it is
estimated that it is not possible to achieve the target of 2023 (the target value of the integrated
projects is much lower than the target of the OP). In order to improve the performance of these
indicators, the inclusion of new projects is proposed

Sector of Education – PA6,7,8,9
This sector is covered by 13 output indicators, of which 5 participate in the performance of the OP.
Regarding the indicators that participate in the performance of the OP, the following are noted:
•

•

•

•

The target of 2023 has been achieved in the indices 11501 Number of school units that benefit
from educational interventions (in MET and PAP) and 11518, which also participate in the
context of the performance of PA6,8,9 (the achievement concerns all 3 PAs).
Very low performance is recorded in the progress of the index 11512 (Number of pupils /
students / graduates (EPAL, IEK etc.) participating in apprenticeship programs). This index
participates in the performance of PA7,8,9. Taking into account the targeting of the integrated
projects where a very small part of the program target is covered in all 3 PAs, the achievement
of the target for 2023 is not expected, nor the coverage of at least 65% of the target of 2023
for the needs of the Performance Framework. Is recommended new projects to be include
and acceleration of implementations
Low performance is also recorded in the progress of the index T4957 (Number of scholarships
for students with disabilities or from EKO), which participates in the performance of PA 6 and
8. Taking into account the targeting of integrated projects (where only in LAP and MET in PA
6 exceed the program target), the achievement of the target for 2023 in PA 6 and PA 8 is not
expected. It is also estimated that even 65% of the 2023 target for the needs of the
Performance Framework can hardly be met.
With regard to the index T4958 (Number of beneficiaries of research support actions in higher
education), which participates in the performance of PA6,8,9, the target of 2023 has already
been achieved in the context of PA9 and PA6 in LAP. The goal of 2023 can be achieved in MET,
PAP of PA6, while it is not expected to be achieved in PA8 (it is deemed necessary to activate
other actions). However, 65% of the 2023 target can be met for the needs of the PA8
Performance Framework.

For the rest of index’s:







The target of the index T4951 Number of schools in which PES reduction actions are
implemented, in PA6,8,9 has been over-achieved (the index is associated with actions to
reduce the PES).
The goal of the index T4960 (Students participating in internship programs ) has been achieved
in the context of PA7.
For the index 11519 Number of preschool school units supported, over-achievement of the
target is recorded in PA 6 (MET, PAP), 8, 9, while the target of the index in PA6 - LAP is not
expected to be achieved. A possible redefinition of the index value in the LAP should be
considered in relation to the methodology followed.
For the index T4959 (Number of women benefiting from research support actions in higher
education) the target of 2023 has been more than achieved in PA9 and PA6 in LAP. From the
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progress of the index and the targeting of the integrated projects, the target of 2023 can be
achieved in MET and PAP within the framework of PA6, while no achievement is expected
within the framework of PA8 (it is deemed necessary to activate other actions).
For the index T4955 (Number of students receiving support) in PA 8 it is estimated that the
target of 2023 will not be achieved, while in PA 6 it can be achieved provided the progress of
the implementation of the indicator in the individual operations.
For the index T4963 (People (16-66 +) who attended second chance programs), the target of
2023 has been achieved in PA 7- LAP, as well as in PA 8 and 9. Regarding the other categories
of regions in PA 7, it is noted that from the progress of the index and targeting integrated
projects the 2023 target can only be achieved in MET.
Very low performance is recorded in the progress of the index 11704 (Number of lifelong
learning programs implemented). The general assessment is that the goal of 2023 will not be
achieved in any of the PA 7,8,9.
Finally, with regard to the index 11511 (Teachers trained in the use of new pedagogical
practices and ICT in the educational process (participations)) the index has been achieved in
PA9 and PA6 PAP. Progress in PA6 LAP, MET and PA8 ranges between 72-85%. Based on the
targeting of the integrated projects, the goal of 2023 can be achieved, however, this
presupposes the increase of the progress of the implementation of the index in the individual
integrated operations.

The Assessment of Progress and Degree of Risk at Project Level helps in understanding the lag points
of the Program. The categorization of projects in terms of their completion is carried out as follows:
•
•
•

Category I: projects implemented smoothly, with zero risk
Category II: projects with lag, medium risk
Category III: projects with a long delay that are not completed within the current FP, high risk

For the projects of Categories II and III, the effects on the smooth completion of the OP are evaluated.
and achieving the goal. The presentation of the results should be recorded per beneficiary, per group
of beneficiaries / projects with common characteristics.

Category I "Zero risk projects" refers to projects that are basically implemented smoothly. These
projects present at the same time Legal Commitments and Expenditures in the OPS until the reporting
date (30/06/2020). They are divided, according to the above mentioned methodology, into five (5)
scoring categories depending on the absorption class at the given time. More detail:







A total of 4.163 Projects are included in Category I with total Inclusions amounting to
2.161.344.538€.
382 projects of a total budget of 95.687.736€ are graded with 40.
318 Projects of total budget 101.819.653€ are graded with 50.
381 Projects of total budget 218.217.630€ are graded with 60.
585 Projects of total budget 804.045.741€ are graded with 70.
2.497 Projects of total budget 941.573.778€ are graded with 80.
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Category II "Medium risk projects" refers to projects that have been contracted but do not present
any costs until the reporting date (30/06/2020). These Projects, according to the categorization
methodology, receive a score of 20. More specifically, a total of 3.177 Projects with a total Inclusion
of 132.035.951€ fall into Category II. The Projects of Category II belong to a percentage:






58,3% in the Education sector of the OP.
26,3% in Invitations of the Employment sector EYD EPANADEDVM.
12,3% in OAED Invitations.
1% on APKO Invitations.
2,1% in Technical Assistance.

It is estimated that from the Projects of Category II according to the above percentages and the course
of implementation of the respective Invitations the absorption can approach or even exceed 80% until
the end of the Program.

Category III "Projects with a long delay that are not completed within the current Programming Period,
high risk" refers to projects that have not been contracted until the reporting date (30/06/2020).
These Projects, according to the categorization methodology, receive a score of 0-10. More
specifically, a total of 454 Projects with a total Inclusion of 142.919.075€ belong to Category III. Of
these, 34 (and still 5 TS) present this picture for more than 18 months, which ranks them in the highest
level of risk with a score of 0. For the rest of the projects in the category, it is recommended to examine
them one by one and support the beneficiary. to the extent that it can implement and present costs.
For this reason the Projects for which 18 months have not passed are graded with 10 due to the
possibility that they have to be activated in the relatively short time until the end of the Programming
Period.

The assessment of progress and risk levels on a project basis allows the understanding the of lagging
points of the Program. The general picture of the projects is considered very satisfactory with the
important and large projects being implemented normally with the zero risk projects (category I)
having a cumulative number of 2.161.344.538€. This fact, together with the forecast for absorption of
more than 80% and for medium risk projects (Category II) confirms the general satisfactory course of
the Program and foresees a high degree of absorption until the end of the Programming Period.

Based on the categorization of the projects of the Program in case of failure of its projects:



Category II, there is uncertainty in 454 projects totaling 75.794.893€ and in this case the
percentage of the BoD of the Operational Program that is in danger of being lost is 2,28%.
Category III, there is uncertainty in 3.175 projects totaling 132.035.942€ and in this case the
percentage of the BoD of the Operational Program that is in danger of being lost is 3,98%.

In the case of projects in both categories II and III, then the percentage of the BoD of the Operational
Program that is in danger of being lost amounts to a total of 6,27%, which corresponds to 3.629
projects totaling 207.830.835€.
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An important factor is the acceleration of project integration actions in order to save sufficient time
to complete them and avoid loss of OP resources. In this context, 2020 is a critical year for the
activation of all the actions / resources of the OP and the inclusion of the projects necessary for this
purpose, while it is estimated that the inclusion of COVID-19 related interventions bind sufficient
resources but also deliver rapid expenditures, accelerating further the financial and physical
completion of the OP.

In conclusion, the symbol with the aim of covering the needs that have arisen, the improvement of
the performance but also the smooth closing of the OP are proposed the following:
•

•

Transfer of resources in order to absorb the amounts that are expected to remain unallocated:
 "Employment" Sector: by Investement Priority 8vii, 9v to Investement Priority 9iv.
 "Education" Sector: by Investement Priority 10ii, 10iii, and 10iv to the Investement
Priority 10i.
Need to strengthen the Investement Priority 10i to meet the needs of the standard education
system, as the budget is not enough for the coming years.

The above are expected to affect the PA as follows:




Increase of the budget for PAs 2,4,5,6,8 and 9.
Reduction of the budget for PAs 1 and 7.
PA 3 and TS will remain unchanged.
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Εισαγωγή
Το παρόν Παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
υποστήριξη της ΕΥΔ στην Αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατά το έτος 2020», σύμφωνα με την από
05/06/2020 Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση και της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής και Σύμβουλος).
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ στην Αναθεώρηση του Επιχ.
Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση κατά το έτος
2020. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν:
Α. Την αποτίμηση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων και προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ)
Β. Πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ
Τα παραδοτέα του έργου αυτού είναι τα ακόλουθα:
 Παραδοτέο Α – Αποτίμηση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων και προόδου ΕΠ
 Παραδοτέο Β – Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
 Παραδοτέο Γ – Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ και των Χρηματοδοτικών Πινάκων του ΕΠ
 Παραδοτέο Δ – Τελική Πρόταση Αναθεώρησης
Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο Α του έργου και αφορά στην αποτίμηση των πεπραγμένων του ΕΠ
έως την ημερομηνία αναφοράς (30/6/2020), αξιοποιώντας και συνθέτοντας τα αποτελέσματα των
ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, αναθεωρήσεων και άλλων μελετών που έχουν διεξαχθεί κατά την
πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η αποτίμηση της πορείας του ΕΠ
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την επικείμενη αναθεώρηση. Με βάση τα
ευρήματα από την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του, θα δομηθούν οι αρχικές προτάσεις τόσο
ως προς την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ όσο και ως προς την κατεύθυνση που αυτή θα
πρέπει να λάβει χώρα.
Με βάση τα ανωτέρω, το παρόν παραδοτέο διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:
 Στην παρούσα Εισαγωγή, στην οποία παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου
του έργου και επέχει ρόλο σύντομου οδηγού στα περιεχόμενα του παραδοτέου για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη.
 Το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια σύντομη περιγραφή του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, και
καταγράφεται η ουσιαστική αλλαγή που επήλθε στο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ στις
αρχές του 2020.
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αποδελτίωση των πορισμάτων και των αποτελεσμάτων που
έχουν προκύψει από τις αξιολογήσεις (θεματικές, προγραμματικές ήγουν ενδιάμεσες,
αποτελεσμάτων κλπ) καθώς και μελέτες (εθνικές ή ευρωπαϊκές) που αφορούν ή επηρεάζουν
το Πρόγραμμα
 Το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ
για το σύνολο των αξόνων προτεραιότητας.
 Το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει την αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών άμεσου αποτελέσματος του
ΕΠ.
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Το πέμπτο κεφάλαιο, όπου παρατίθεται αξιολόγηση της προόδου και επικινδυνότητας των
έργων βάσει των επίσημων στοιχείων υλοποίησης.
Το έκτο κεφάλαιο στο οποίο διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική αυτή ενότητα, σημειώνεται ότι αναφορικά με την αποτίμηση της
πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ με σημείο αναφοράς
30/06/2020, καθώς και απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ. Λοιπές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
για τις ανάγκες του παραδοτέου, αποτυπώνονται στην ενότητα «Βιβλιογραφία» του παραδοτέου.
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1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
1.1 Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ) εγκρίθηκε το έτος 2014 με την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό
C(2014)10128/17.12.2014. Η αρχική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανερχόταν σε
2.667.494.916€, εκ των οποίων 2.104.926.538€ αφορούσαν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και 562.568.378€ την Εθνική συμμετοχή. H συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλάμβανε
1.933.409.509€ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 171.517.029€ από το
ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Το έτος 2017 έγινε η 1η αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε βάσει της τεχνικής προσαρμογής
σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
Αναθεώρησης εγγράφηκε ένα επιπρόσθετο ποσό ύψους 294.707.917€ προερχόμενο από το ΕΚΤ,
καθώς και ένα επιπλέον ποσό 78.903.761€ από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ/YEI. Η εν λόγω
αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την εκτελεστική απόφαση C(2017)8798/18.12.2017 της ΕΕ. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ανήλθε σε 3.134.595.834€, εκ των οποίων τα
2.478.538.216€ προέρχονταν από τη στήριξη της Ένωσης και τα 656.057.618€ από την Εθνική
συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 2.228.117.426€ προερχόμενα από
το ΕΚΤ και 250.420.790€ προερχόμενα το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Το έτος 2018 έγινε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, η οποία περιλάμβανε μεταφορά πόρων
του ΕΚΤ ύψους 93.150.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η τροποποίηση περιλάμβανε επίσης την αύξηση των πόρων
για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ για το έτος 2018 και την αντίστοιχη μείωση για το έτος 2020 λόγω
της εμπροσθοβαρούς κατανομής των πόρων για την ΠΑΝ, την προσαρμογή ειδικών στόχων με
μεταρρυθμίσεις και την τροποποίηση δεικτών και στόχων. Με την εκτελεστική απόφαση της
Επιτροπής C(2018)8768/13.12.2018 ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ανήλθε σε
3.254.595.834€. Από αυτά τα 2.571.688.216€ προέρχονταν από τη στήριξη της Ένωσης και
682.907.618€ αφορούσαν την Εθνική συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαμβάνει 2.321.267.426€ προερχόμενα από το ΕΚΤ και 250.420.790€ προερχόμενα από το ειδικό
κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Το έτος 2019 έγινε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Η αναθεώρηση αφορούσε την
ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης (ορόσημα έτους 2018). Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκαν
πόροι ύψους 35.898.560€ (ΚΣ) από τους Άξονες Προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 2 και 2Σ
που στηρίζονται από το ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας με ικανοποιητικές επιδόσεις 2,
4, 5, 6, 8 και 9 που στηρίζονται από το ΕΚΤ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Επιπροσθέτως, προσαρμόστηκαν οι
τιμές των σχετικών δεικτών. Επίσης, η αναθεώρηση περιλάμβανε και αύξηση των πόρων ύψους
9.382.134€ για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ (συμπεριλαμβανομένης προσαρμογής τιμών σχετικών
δεικτών) λόγω αύξησης των πόρων για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ όπως ορίζεται στην
εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 92
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παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε, η Ελλάδα ζήτησε
μεταφορά πόρων ύψους 4.691.067€ από την αύξηση των πόρων για το ειδικό κονδύλιο για την
ΠΑΝ στο ΕΚΤ για τη συγκρότηση των αντίστοιχων στοχοθετημένων επενδύσεων του ΕΚΤ. Ως εκ
τούτων, βάσει της απόφασης C(2019)9420/19.12.2019, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ ανέρχεται συνολικά σε 3.311.818.725€, εκ των οποίων τα 2.616.968.910 € αφορούν τη στήριξη
της Ένωσης και τα 694.849.815€ την Εθνική συμμετοχή. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαμβάνει 2.361.857.053€ προερχόμενα από το ΕΚΤ και 255.111.857€ προερχόμενα από το ειδικό
κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Τον Ιούνιο του 2020 έγινε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, η οποία συνδέεται με την
αξιοποίηση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο
αυτό έγινε προσθήκη νέας επενδυτικής προτεραιότητας στο ΕΠ, της 9.iv, η οποία ενισχύθηκε
χρηματοδοτικά με 277.850.206€ (ΚΣ) / 360.809.991€ (Δ.Δ.) για τη χρηματοδότηση δράσεων
αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που αυτή επέφερε, με έμφαση στη στήριξη
του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πόροι αυτοί προήλθαν από εσωτερική μεταφορά πόρων από άλλες
Επενδυτικές Προτεραιότητες, καθώς και την τεχνική βοήθεια του ΕΠ. Λόγω της ανωτέρω αλλαγής,
τροποποιήθηκαν τα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ, το σύστημα δεικτών (εισαγωγή νέων δεικτών
λόγω των δράσεων COVID-19, τροποποίηση στόχων από υφιστάμενους δείκτες λόγω μείωσης των
πόρων), καθώς και το πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ σε ότι αφορά τους στόχους του 2023.
Αναλυτικά, η χρηματοδότηση του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έχει ως εξής:

Πίνακας 1: Πηγές χρηματοδότησης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

Πηγή Χρηματοδότησης
ΕΚΤ

Πόροι (€)
2.361.857.053

ΠΑΝ (ειδικό κονδύλιο)

255.111.857

Εθνικοί Πόροι

694.849.815

Σύνολο

3.311.818.725

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των 13 περιφερειών της Χώρας και υλοποιείται μέσα από
εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), πλέον των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίοι
περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 (Τομέας
Απασχόλησης) και 10 (Τομέας Εκπαίδευσης). Οι ΑΠ χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ στο πλαίσιο
του ΑΠ3 αξιοποιούνται και πόροι της ΠΑΝ λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το
Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ, οι Θεματικοί
Στόχοι ανά ΑΠ, η πηγή χρηματοδότησης και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών.
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Πίνακας 2: Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ – Θεματικών Στόχων, πηγή χρηματοδότησης, πόροι
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ (€)

ΑΠ1 Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας

ΘΣ 8

ΕΚΤ

28.469.771,00

ΑΠ2 Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου
Δυναμικού

ΘΣ 8, ΘΣ 9

ΕΚΤ

1.410.687.441,00

ΑΠ3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

ΘΣ 8

ΠΑΝ

585.001.559,00

ΑΠ4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΘΣ 8, ΘΣ 9

ΕΚΤ

103.669.332,00

ΑΠ5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΘΣ 8, ΘΣ 9

ΕΚΤ

45.287.533,00

ΑΠ6 Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος

ΘΣ 10

ΕΚΤ

759.900.035,00

ΑΠ7 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και
Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας

ΘΣ 10

ΕΚΤ

249.301.191,00

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

ΘΣ 10

ΕΚΤ

75.093.988,00

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

ΘΣ 10

ΕΚΤ

22.248.145,00

ΑΠ10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ

ΕΚΤ

29.430.301,00

ΑΠ11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΕΚΤ

2.110.954,00

ΑΠ12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΚΤ

618.480,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.311.818.725,00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 51

1.2 Πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το
περιβάλλον υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Νόσος COVID–19)
Εντός του 2020 συντελέστηκε μια δραματική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά την πανδημία (νόσος COVID-19) που εμφανίσθηκε στην
Ελλάδα (όπως και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη) και έχει επηρεάσει αρνητικά τον οικονομικό
και κοινωνικό ιστό της.
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και οι επιπτώσεις που αυτή επέφερε (αυξημένες ανάγκες στον
τομέα της δημόσιας υγείας, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο εργαζόμενο ανθρώπινο
δυναμικό και τις επιχειρήσεις), επιβάλουν τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων
στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη υιοθέτησαν μια στρατηγική πολλαπλών
επιπέδων (Coronavirus Response Investment Initiative -CRII) για την αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η στρατηγική περιλαμβάνει την τροποποίηση των
Κανονισμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ώστε αυτοί να
κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο χώρας, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της
πανδημίας προωθήθηκε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων, υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής
στόχευσης και σημασίας, μέρος του οποίου δύναται και θα πρέπει να καλυφθεί από
συγχρηματοδοτούμενους πόρους στα όρια της ευελιξίας που προσφέρουν οι τροποποιήσεις των
κανονισμών.
Το πλέγμα των οριζόντιων αυτών δράσεων καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και αντιμετωπίζει σε
μεγάλο βαθμό το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία και
είναι αναγκαίο να καλυφθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 4η
αναθεώρηση των ΕΠ 2014 – 2020 με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.56390/03.06.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
στο έτος 2020», μεταφέρθηκαν πόροι συνολικού ποσού 1.137.157.152€ ενωσιακής συνδρομής από
τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης της
επιχειρηματικότητας όπως η σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, η επιδότηση τόκων υφιστάμενων
δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ..
Επίσης, μέσω του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ αποφασίσθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται
με την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία μέσω τόσο
των υφιστάμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων όσο και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος , η οποία προστέθηκε στο ΕΠ και στην οποία μεταφέρθηκαν (από εσωτερική
ανακατανομή) πόροι ύψους 360.809.991 € (ΔΔ) για την χρηματοδότηση της αποζημίωσης ειδικού
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σκοπού2 .Η ανωτέρω μεταφορά πόρων επικυρώθηκε στην 36η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ (12-06-2020) και πέραν της ανωτέρω μεταφοράς πόρων (360 εκ ευρω)
εγκρίθησαν επίσης και οι κατωτέρω δράσεις ανα Επενδυτική Προτεραιότητα με σκοπό την
αντιμέτωπιση της κρίσης COVID-19:
 Α. στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv / Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ενεκρίθησαν επιπλέον
δράσεις αθροιστικού προυπολογισμού 16.249.420€.








Δράση (2,4,5).9.4.1.02: Στέγαση σε Ξενοδοχεία των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και
αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών
ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών. προϋπολογισμού 720.000 ευρώ.
Δράση (2,4,5).9.4.1.03: Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη
μείωση της διασποράς του COVID-19 προϋπολογισμού 4.886.280 ευρώ Η δράση
αποτελεί μέτρο αποκλειστικά για την αντιμετώπιση διάδοσης του COVID-19 και
περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
των μαθητευομένων μαθητείας ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, η εκπαιδευτική λειτουργία
των οποίων απαγορεύτηκε προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης
του COVID-19. Αποτελεί αναγκαία και ορθή επιλογή.
Δράση (2,4,5).9.4.1.04: Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας
των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή
υγειονομικού υλικού στους φοιτητές προϋπολογισμού 2.5 εκ ευρώ Στην δράση
αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές που θα
συμμετέχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, αφενός για λόγους
προάσπισης της δημόσιας υγείας και αφετέρου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Η δράση δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ως προς
την δυνητική εφαρμογή της.
Η Δράση (2,4,5).9.4.1.05: Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 προϋπολογισμού 8.143.140
είναι επιβεβλημένη καθώς περιλαμβάνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας για την προστασία της υγείας των ωφελουμένων και
την αντιμετώπιση και αντίστοιχη περίθαλψη κρουσμάτων μεταξύ του προσωπικού
και των ωφελούμενων.

 Β. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10.ii «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα» στο
πλαίσιο της 36ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ. (12-06-2020)
εγκρίθησαν οι κατωτέρω δράσεις συνολικού προυπολογισμού 5.750.000€:

2

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
ΓΔΟΥ88/22.4.2020 (ΦΕΚ B’ 1578/24-04-2020):
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Η δράση (6,8,9).10.2.1.01.03: Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID-19 εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 3.500.000 εκ ευρώ συνδέεται με τις
επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της
δράσης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικής δραστηριότητας των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφορμών, άδειες
χρήσης πλατφορμών, laptops, ψηφιακών γραφίδων, βιντεοκαμερών, web-καμερών,
αναβάθμισης εξυπηρετητών, αποθηκευτικής ισχύος, μνήμης και χώρου σε
εξυπηρετητές), λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς
και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΑΕΙ.
Η Δράση (6,8,9).10.2.1.01.04: Υποστήριξη της υποχρεωτικής λόγω του COVID-19 εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ με την παροχή ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στους οικονομικά ασθενείς φοιτητές προϋπολογισμού 2.250.000 εκ
ευρώ λειτουργεί συμπληρωματικά με την ανωτέρω δράση. Στόχος της δράσης είναι
η υποστήριξη των ΑΕΙ για να παρέχουν κουπόνια προμήθειας ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, κυρίως, φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, προς τους φοιτητές α΄ και β΄
κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι, οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν έχουν τον
απαιτούμενο εξοπλισμό αφενός να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
μέσω μεθόδων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και αφετέρου να μελετήσουν τα
ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, έτσι ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα στην
εκπαιδευτική διαδικασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι με βάση
στοιχεία οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές ανέρχονται στο 10% του συνόλου των
φοιτητών και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξανόμενες με βάση και την διατήρηση
ακόμα και πρόσφατα της κρίσης πανδημίας, η δράση κρίνεται ορθά επιλεγμένη.

 Γ. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii / Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών,
αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και
προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων στο πλαίσιο της 36ης
Γραπτής Διαδικασίας εγκρίθηκε η δράση «Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή
μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης κατά του COVID-19» προϋπολογισμού 15.900.000€. Η
δράση αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων πρωτοβάθμιας
πρόληψης ενάντια στον COVID-19 και την υποστήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας στο γενικό
πληθυσμό. Οι δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν
ικανούς πολίτες, που θα συμβάλουν στην προστασία της υγείας τους και την έγκαιρη
εντόπιση διαφόρων ομάδων του γενικού πληθυσμού που μπορεί να κινδυνεύουν από τον
COVID-19 . Δικαιούχος της Δράσης περιλαμβάνεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με συνδικαιούχους φορείς
που έχουν ως καταστατική αρμοδιότητα την υλοποίηση προγραμμάτων Υγείας.
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2 Αποδελτίωση αξιολογήσεων και μελετών σχετικών με
πεδία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η αποδελτίωση και αξιοποίηση των πορισμάτων και των
αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις αξιολογήσεις, τις αναθεωρήσεις και τις μελέτες που
έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, από την ΕΥΔ ή/και άλλους φορείς, μέσω
έρευνας γραφείου, με καταγραφή στοιχείων και ευρημάτων / συστάσεων στους τομείς εφαρμογής
του ΕΠ.
Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παράσχει τεκμηρίωση, υποδείξεις και διαπιστώσεις που θα είναι
χρήσιμες στο Σχέδιο Αναθεώρησης του ΕΠ παρέχοντας κρίσιμη και σημαντική πληροφόρηση για την
αποτελεσματικότητα δράσεων του ΕΠ, για την διαπίστωση της έκτασης προβλημάτων που καλείται
να λύσει το ΕΠ και για προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της επικείμενης
αναθεώρησης.
Σημειώνεται ότι βασικά πεδία ταξινόμησης διαχωρισμού και ανάγνωσης των ευρημάτων των
συλλεχθέντων μελετών, αξιολογήσεων συστάσεων είναι:
 Η αξιολόγηση δράσεων και πολιτ ικών που προωθούνται μέσω του ΕΠ.
 Η αξιολόγηση επιπτώσεων που σχετίζονται με την πανδημία του COVID-19 μετά την
εμφάνιση αυτής. Σημειώνεται ότι, εκπονηθείσες μελέτες που βασίστηκαν σε δεδομένα,
αξιολογήσεις και παραδοχές που έγιναν σε χρόνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας του
COVID-19, πρέπει να εξεταστούν και υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της πανδημίας. Στόχος
αυτής της επιλογής είναι να ληφθεί υπόψη ο βαθμός επίδρασης της υγειονομικής αυτής
κρίσης στην οικονομική ανάπτυξη και την αγορά εργασίας, αλλά και στην διατήρηση των
κοινωνικών επιτευγμάτων των τελευταίων ετών.
 Η διατύπωση συστ άσεων, οδηγιών εκ μέρους της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη κυρίως
παρουσίαση των διαθέσιμων προτεραιοτήτων του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο Κοινωνική
Ευρώπη – Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».
 Η αξιολόγηση της χώρας σε πεδία εφαρμογής του ΕΠ μέσα από διεθνείς μελέτες και
αξιολογήσεις.

Οι Μελέτες και οι Αξιολογήσεις/ συστάσεις που αποδελτιώνονται είναι οι εξής:
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Πίνακας 3: Κατάλογος Μελετών, Αξιολογήσεων, Συστάσεων που αφορούν τους τομείς παρέμβασης του ΕΠ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Μελέτες αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών που προωθούνται μέσω του ΕΠ
1
1η Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους 2015
2

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2016, Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
2017/03 CMT Prooptiki

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔ 2007-2013 και του Ε.Π.
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020
3
Μελέτη για την αποτίμηση της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
2017/12 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
4
Αξιολόγηση δράσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2017 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
5
Μέτρηση των δεικτών Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 2018/08 Market Research
των Νέων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020
6
Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο Ε.Π.
2018/12 CMT Prooptiki
ΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ
7
Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
2018 -ΟΑΕΔ
8
Κίνητρα – Εμπόδια συμμετοχής στη διά βίου Εκπαίδευση
2018, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ
9
Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030
2018, Υπουργείο Οικονομικών
10 Γνώμη Πρωτοβουλίας Ο.Κ.Ε. « Εκπαίδευση -Κατάρτιση»
2019, ΟΚΕ
η
11 2 Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων – ΠΑΝ 2018
2019/06 Premium Consulting
12 Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην Ελλάδα- Βασικά Ευρήματα και Συστάσεις
2019, ΚΕΠΕ – ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
Πολιτικής
13 Μελέτη για την Ενδιάμεση Αναθεώρηση και την Αποτίμηση προόδου του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 20142020, Acronym
2020
14 Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδος-Προβλέψεις (Ιούνιος 2020)
2020/06, Τράπεζα της Ελλάδος
15 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Προσοχή στο ψηφιακό χάσμα
2020, ΕΙΑΕΔ
Β. Μελέτες –Εκθέσεις –Συνόψεις Ευρημάτων για τις επιπτώσεις της πανδημίας στο περιβάλλον εφαρμογής του ΕΠ
1
Μελέτη με θέμα: Πανδημία COVID-19 -Επιπτώσεις στην Απασχόληση και στην Εργασία-Διεθνώς
2020, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
και στην Ελλάδα –ΕΙΕΑΔ
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
2
Ειδική Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για τις Οικονομικές Συνέπειες του
2020/04, Βουλή των Ελλήνων
COVID-19
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Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
3
Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.
4
Η επίδραση της Πανδημίας COVID-19 στην ερευνητική δραστηριότητα – ΕΚΤ 2020
Συστάσεις της ΕΕ –Κείμενα Πολιτικής -Εκθέσεις ΕΕ
1
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
2
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ για το έτος 2019
3
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Α εξάμηνο 2020 - Έκθεση για την Ελλάδα»
4
Ανακοίνωση της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις»
5
Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα από το 2020
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2020/05, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
2020, ΕΚΤ
2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2020, ΟΟΣΑ

2.1 Μελέτες Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων
2.1.1 Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων έτους 2015
Η Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων τ ης Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ) για το έτος 2015 εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (INE – ΓΣΕΕ) το έτος 2016 (10/2015 – 2/2016).
Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των 9 πράξεων της ΠΑΝ οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 και αφορούν την Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 και συγκεκριμένα τους Ειδικούς
Στόχους i και ii για τα έτη 2014 και 2015, συμπεριλαμβάνοντας ωφελούμενους με ημερομηνία
αναφοράς μέχρι και 30/6/2015. Οι Πράξεις αυτές αφορούν:
 Την Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας με συνολικό προϋπολογισμό 108 εκατ. Ευρώ και προγραμματική τιμή
στόχο 30.000 άτομα. Η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας
80 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450
ωρών (με ανώτατο όριο τους 6 μήνες) και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης.
 Την Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας με συνολικό προϋπολογισμό 43,2 εκατ. Ευρώ και προγραμματική τιμή
στόχο 12.000 άτομα. Οι παρεμβάσεις που την αποτελούν περιλαμβάνουν θεωρητική
κατάρτιση (80 ώρες για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ – 120 για απόφοιτους υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και πρακτική άσκηση (420 ωρών για
τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ μη υπερβαίνουσα τους 6 μήνες και 380 ωρών για αποφοίτους
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη
διάρκεια του Προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες άνεργοι στην παρέμβαση της ΠΑΝ την περίοδο αναφοράς της έκθεσης
ανέρχονταν σε 26.395 άτομα.
Τα αξιολογικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη αξιολόγησης ήταν τα εξής:
Σχεδιασμός/Στρατηγική, Υλοποίηση, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Επιπτώσεις και η
Σύνδεση των Δράσεων με το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Σημαντικότερα ευρήματα - συμπεράσματα
Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από τον αξιολογητή,
οδήγησαν σε μια σειρά από εκτιμήσεις για τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ.
Α. Όσον αφορά τον Σχεδιασμό/Στρατηγική για την υλοποίηση των δράσεων της ΠΑΝ ο αξιολογητής
εντοπίζει θετικά και προβληματικά σημεία εφαρμογής:
1. Οι δράσεις της ΠΑΝ αποτελούν στοχευμένες, ποιοτικές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις
ανάγκες της εκάστοτε ομάδας-στόχου και στην κατεύθυνση της επίτευξης αποτελεσμάτων
υπέρ των ανέργων νέων για ένταξη στην αγορά εργασίας.
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2. Οι δράσεις της ΠΑΝ περιλαμβάνουν την διασύνδεση πρακτικής άσκησης και απασχόλησης
υπηρετώντας την αρχή να καταστούν οι επιχειρήσεις χώροι μάθησης.
3. Εφαρμοστικά οι δράσεις περιλαμβάναν διαδικασίες εξασφαλίζουσες την τήρηση της
αξιοπιστίας της διαδικασίας, όπως το ηλεκτρονικό απουσιολόγιο.
4. Η χρήση κουπονιού (voucher) και η εφαρμογή της λογικής μοναδιαίου κόστους αποτέλεσαν
σημαντικές καινοτομίες θέτοντας τον ωφελούμενο στο επίκεντρο του σχεδιασμού και
συμβάλλοντας στην μείωση της γραφειοκρατίας και έτσι στην επιτάχυνση των διαδικασιών
έναρξης των δράσεων.
Με βάση τα ποιοτικά ευρήματα κύρια σημεία κριτικής του σχεδιασμού/στρατηγικής των δράσεων
σύμφωνα με την μελέτη αποτελούν τα παρακάτω:
1. Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων δεν καλύπτουν όσους δεν έχουν καταγεγραμμένο
χρόνο ανεργίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα μοριοδότησης με αποτέλεσμα να μένουν εκτός
των προγραμμάτων.
2. Δεν υπάρχει επαρκής καταγραφή των ομάδων στόχου, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
αναγκών τους, αλλά ούτε και των αναγκών της αγοράς. Προκύπτει η απαίτηση για ένα
σύστημα διάγνωσης αναγκών που θα αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις απαιτούμενες ειδικότητες και δεξιότητες;
3. Η χρήση κουπονιού επιφέρει και πιθανές ανισορροπίες συνάμα καθώς πρέπει να
συνυπολογιστούν οι πρακτικές προσέλκυσης ωφελουμένων των παρόχων οι οποίες πολλές
φορές εμπίπτουν στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. Τονίζεται η ανάγκη ενός συνόλου
αυστηρότερων κανόνων ενημέρωσης των ωφελουμένων.
4. Τα ευρήματα αναδεικνύουν προβληματισμούς σχετικά με τις χαλαρές προδιαγραφές
πιστοποίησης των παρόχων κατάρτισης. Ο τελικός αριθμός των πιστοποιημένων παρόχων
είναι πολύ μεγάλος και θεωρείται ότι δημιούργησε προβλήματα κατά τη δημιουργία
τμημάτων, ενώ υπήρξαν προβληματισμοί αναφορικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού
υλικού, το πρόγραμμα σπουδών και την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών.
Σε ότι αφορά την υλοποίηση/εφαρμογή των δράσεων της ΠΑΝ τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:
1. Η προσπάθεια ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των ομάδων-στόχου πραγματοποιήθηκε
μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) σε συνδυασμό με υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης (επαγγελματική συμβουλευτική, σύζευξη, εποπτεία, ορισμός
εργασιακού υπευθύνου) οι οποίες είχαν έντονο το στοιχείο της εξατομίκευσης στις ανάγκες
και τα χαρακτηριστικά του κάθε ωφελούμενου.
2. Κατά την διασύνδεση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε αρκετές
περιπτώσεις διαπιστώθηκε δυσκολία αντιστοίχισης των δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις
ανάγκες των επιχειρήσεων.
3. Η επικοινωνιακή προβολή της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις πρέπει να επανεξεταστεί
υπό το σκεπτικό να μην συνεπάγεται ότι αυτή αφορά μόνο δράσεις εξασφάλισης
εργαζομένων χωρίς μισθολογικό κόστος που καλύπτουν εποχικές ανάγκες γενικών
καθηκόντων αλλά και θέσεις μόνιμου προσωπικού.
4. Διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης της
υλοποίησης, καταγραφής των προβλημάτων κατά την εφαρμογή των δράσεων και
ανατροφοδότησης για την συνολικότερη βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης.
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Τα σημαντικότερα ποσοτικά ευρήματ α από τ ην υλοποίηση των πράξεων της ΠΑΝ ήταν
τα ακόλουθα:
1) Οι συμμετέχοντες στην παρέμβαση της ΠΑΝ την περίοδο αναφοράς της έκθεσης ήταν 26.395.
Από αυτούς το 35% ήταν άνδρες και το 65% γυναίκες. Το 29% ανήκαν στη ηλικιακή ομάδα 18
έως 24 ετών και το 71% ήταν ηλικίας από 25 έως 29 ετών. Τέλος, το 62% ήταν απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας ή/και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 35% τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και το 3% εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, απόφοιτοι
γυμνασίου και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
2) Οι μειονεκτούσες ομάδες αφορούσαν το 30,5% (8.058 άτομα) επί του συνόλου των
ωφελούμενων. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 94,3% αυτών ήταν μακροχρόνια άνεργοι από
το οποίο συνάγεται ότι οι ωφελούμενοι σχεδόν στην ολότητά τους εμπίπτουν στις ομάδεςστόχου όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί ως βασικές προτεραιότητες και κατηγορίες
επικέντρωσης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ.
3) Αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου NEETs -νέοι 15 έως 24 ετών εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την αξιολόγηση προέκυψε ότι αποτέλεσαν
το 28,5% (7.520 άτομα) του συνόλου των συμμετεχόντων στις 2 εξεταζόμενες πράξεις της
ΠΑΝ.
4) Από όσους ωφελούμενους δέχτηκαν προσφορά εργασίας, το 61% ήταν μισθωτοί, ενώ το
33% ήταν άνεργοι την περίοδο της έρευνας. Οι μέσοι όροι της καθαρής μηνιαίας αμοιβής
ήταν 410€ για την ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών και 460€ για αυτήν των 25-29 ετών.
5) Το 26% (6.806 συμμετέχοντες) δέχτηκε τουλάχιστον μια προσφορά εργασίας, θέση
πρακτικής άσκησης, συμμετοχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή ανέλαβε δράση
αυτοαπασχόλησης ή συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.
6) Το 16% (2.976 άτομα) των ωφελουμένων της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25
έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» και το
15% (1.134 άτομα) των ωφελούμενων της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως
24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» δέχτηκε
προσφορά εργασίας. Η προσφορά εργασίας προέρχονταν από τις επιχειρήσεις που
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά 84% και 82% αντίστοιχα. Οι
προσφερόμενες θέσεις εργασίας έγιναν αποδεκτές από το 86% των συμμετεχόντων ηλικίας
25 έως 29 ετών και το 90% ηλικίας 18 έως 24 ετών αντίστοιχα.
7) Όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας, από τους 4.110 συμμετέχοντες στη παρέμβαση της
ΠΑΝ που δέχτηκαν προσφορά εργασίας αυτή αφορούσε:
o 32,8% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου.
o 23,5% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου.
o 21,4% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου.
o 18,4% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου.

2.1.2 Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ 2007-2013 και του Ε.Π ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020
Η «2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020» εκπονήθηκε το 2019 από την εταιρεία Premium Consulting (12/2018 –
06/2019). Αντικείμενό της ήταν η αξιολόγηση, από εξωτερικό αξιολογητή, των πράξεων που
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υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΑΠ3, Επ.Προτ. 8.2 ΠΑΝ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στην οποία
συμμετείχαν 12.004 άτομα.
Η αξιολόγηση του έτους 2018, υλοποιήθηκε βάσει του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ, αφορούσε
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των πράξεων, που
υλοποιήθηκαν από την περίοδο της λήξης της Α’ αξιολόγησης έως τις 30/6/2018, και των
προσκλήσεων για την ένταξη πράξεων που είχαν εκδοθεί έως και την περίοδο αναφοράς της
αξιολόγησης. Στην ίδια αξιολόγηση περιλαμβάνονταν η μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων ΠΑΝ της περιόδου 1/7/2017-30/6/2018.
Με βάση τα ποσοτικά και τα ποιοτικά ευρήματα η αξιολόγηση κατέληξε σε μια σειρά από
συμπεράσματα που αφορούν τον σχεδιασμό/στρατηγική των δράσεων της ΠΑΝ, την υλοποίηση, την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τέλος τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις της ΠΑΝ. Τα
σημαντικότερα ευρήματα είναι:
1. Διαπιστώθηκε (για την εξεταζόμενη περίοδο της 2ης Αξιολόγησης (2016-2018)) ότι υπήρξε
πρόοδος στην εξέλιξη και εξειδίκευση πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατεύθυνση της
ΠΑΝ [Youth Employment Initiative (Y.E.I.),] σε σχέση με τη στόχευση στους νέους 18-24, την
αυξημένη ποσόστωση συμμετοχής γυναικών, τον σχεδιασμό τομεακών δράσεων σε τομείς
αιχμής της οικονομίας και την υλοποίηση τομεακών δράσεων σε συγκεκριμένες περιφέρειες.
2. Η επίτευξη τιμής στόχου για τον αριθμό των ωφελούμενων στις δράσεις της ΠΑΝ, σε σύγκριση
με τους αρχικά προσδιορισμένους στόχους ήταν η προβλεπόμενη σε περισσότερες δράσεις, ενώ
σε όσες δεν είχε επιτευχθεί (κατά τον αξιολογητή) αποδιδόταν σε υστέρηση καταχώρησης
δεδομένων στο ΟΠΣ για τις συγκεκριμένες πράξεις.
3. Οι ωφελούμενοι των πράξεων εξέφρασαν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή του για τις
υλοποιηθείσες πράξεις, αν και η ικανοποίηση αυτή δεν είναι ισοβαρής για όλες τις πράξεις.
4. Στα θετικά σημεία περιλαμβάνεται η αποδοχή των δράσεων από τους ωφελούμενους ,
η επιθυμία των συμμετεχόντων για επανάληψη αντίστοιχων δράσεων και η αποδοχή ότι το
πρόγραμμα συμβάλει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων.
Επίσης, το πρακτικό σκέλος αποτιμήθηκε με πιο θετικό τρόπο από το θεωρητικό.
5. Η εφαρμογή των πράξεων της ΠΑΝ φάνηκε να εστιάζει περισσότερο στη βραχυπρόθεσμη
εξυπηρέτηση στόχων εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας παρά σε πλέον διατηρήσιμα θετικά
αποτελέσματα με ευρύτερες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας υπέρ της απασχολησιμότητας και
διατήρησης της απασχόλησης των νέων.
6. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας που λαμβάνουν οι
ωφελούμενοι της ΠΑΝ, δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά (περιορισμένος αριθμός
θέσεων, σχετικά μικρής διάρκειας και με βασικό μισθό). Το ποσοστό των ωφελούμενων που
έλαβαν προσφορά εργασίας κινήθηκε σχετικά χαμηλά ανάμεσα στο 15% με 20%.
7. Σε ότι αφορά το επίπεδο των αμοιβών, αυτό γενικά κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα (κυμαινόμενο
μεταξύ 300€ και 600€), αντανακλώντας το γενικότερο επίπεδο αμοιβών των νεοεισερχόμενων
στην αγορά εργασίας.
8. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για πρόσθετες ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες με
έμφαση στην πρακτική άσκηση και στην παράλληλη ενίσχυση της ζήτησης θα μπορούσαν να
συμβάλλουν ώστε η απασχόληση των νέων να καταστεί πιο μόνιμη και ελκυστική από πλευράς
αμοιβών.
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9. Η συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού είναι σχετικά μικρή αναλογικά ως το
σύνολο πληθυσμού των νέων, ενώ διαπιστώθηκαν χαμηλότεροι δείκτες απορρόφησης ή
προσφοράς εργασίας σε σχέση με τους ηλικιακά και εκπαιδευτικά όμοιους μη μειονεκτούντες.
Με βάση αυτό το συμπέρασμα, ο αξιολογητής προτείνει την δημιουργία διακριτών δράσεων για
την κατηγορία των μειονεκτουσών ομάδων ώστε να υπάρξει καλύτερη στόχευση.
10. Σύμφωνα με τον αξιολογητή, προβληματική υπήρξε η εικόνα αναφορικά με τη συλλογή των
microdata, το οποίο καταδεικνύεται ως στοιχείο μη συμμόρφωσης των φορέων, αλλά και ως
στοιχείο που δυσχεραίνει τη παρουσίαση στοιχείων φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης για
κάποιες δράσεις.
11. Οι περισσότεροι ωφελούμενοι που έλαβαν προσφορά εργασίας βρίσκονταν χρονικά κοντά στον
χρόνο παρακολούθησης των δράσεων (λίγο μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων).
12. Το υψηλότερο μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο, παρουσιάζεται στους αποφοίτους των
ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος διαμορφώνεται στην κατηγορία ωφελουμένων
«απόφοιτοι γυμνασίου ή ΣΔΕ».
13. Σε όρους αποδοτικότητας διατιθέμενων πόρων ο αξιολογητής απεφάνθη ότι οι δράσεις της ΠΑΝ
είναι αποδοτικές μόνο όταν συνδέονται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με απασχόληση
σε εξειδικευμένους κλάδους που συνδέονται με τις στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης και
πολύ περισσότερο όταν οι εν λόγω δράσεις συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας κατόπιν
διάγνωσης των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και τυχόν προβλημάτων.

2.1.3 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020
Η μελέτη που αφορά την «Μέτρηση των δεικτών Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020» εκπονήθηκε κατά το
2018.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων 6
μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη, δηλαδή κατά πόσο έχει επέλθει αλλαγή σε
σχέση με την κατάσταση που είχαν οι συμμετέχοντες όταν εισήλθαν στην πράξη – δείκτες εκροών. Οι
δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που απαιτούνται για την ΠΑΝ είναι οι εξής 3 (Παράρτημα
ΙΙ Καν. ΕΚΤ).





CR10ΠΑΝ 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,
CR11ΠAN Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους,
CR12ΠΑΝ Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε στην παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από
τη μέτρηση 3 δεικτών με πληθυσμό αναφοράς όλους τους συμμετέχοντες των πράξεων της ΠΑΝ που
αποχώρησαν από τις δράσεις τα εξής χρονικά διαστήματα:
α) 01.07.2015 - 30.06.2016 &
β) 01.07.2016 - 30.06.2017.
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Το δείγμα που περιλάμβανε η έρευνα αφορούσε 3.553 άτομα. Από τους 3553 συμμετέχοντες, η
πλειοψηφία ήταν γυναίκες (63%). Το 55% ανήκαν στη ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών και 45% ήταν
ηλικίας από 25 έως 29 ετών ενώ το 61% ήταν άνεργοι.
Τα κύρια ευρήματα στα οποία κατέληξε η έρευνα χωρίζονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Κατάσταση Απασχόλησης μετά την συμμετοχή
Η μέτρηση των βασικών δεικτών Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση σύμφωνα με την έρευνα είχε ως εξής:
1. Έξι (6) μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση, η θέση των ερωτώμενων ωφελούμενων
στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση ή την εκπαίδευση είχε ως εξής:
 το 61% ήταν άνεργοι, εκ των οποίων το 57% εγγεγραμμένοι και το 4% μη εγγεγραμμένοι
άνεργοι στον ΟΑΕΔ.
 το 33% ήταν εργαζόμενοι, (CR 11).
 το 1% βρίσκονταν σε αυτοαπασχόληση, (CR 12).
 το 1% συμμετείχαν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
 το 4% μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές ή σε πρόγραμμα κατάρτισης ήτοι το 5% συμμετέχουν
σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό
προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση (CR 10).
2. Το 55% των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους εργάζονταν
με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 43% με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μέση χρονική διάρκεια
τους 7,3 μήνες.
3. Το 50% των ερωτηθέντ ων διατηρούν τ ην απασχό ληση που κατείχαν έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, ενώ το υπόλοιπο 50% δεν εργάζεται πλέον σε
αυτή τη θέση εργασίας με τους βασικότερους λόγους να αφορούν:
o 57% λήξη σύμβασης.
o 29% παραίτηση/οικειοθελής αποχώρηση, 8% απόλυση.
4. Η μέση μηνιαία καθαρή αμοιβή για τις θέσεις απασχόλησης που κατείχαν οι ωφελούμενοι της
ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ανέρχεται σε 486€. Το 21% των εν λόγω
εργαζομένων αμείβεται με μηνιαίο μισθό χαμηλότερο των 400€ ενώ μόλις το 11% έχει μηνιαίες
αποδοχές που υπερβαίνουν τα 600€. Ειδικότερα, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 465€ για
τους συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών και στα 510€ για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών.

Αξιολόγηση των θέσεων απασχόλησης που κατείχαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση
1. Tο 88% των ερωτηθέντων ωφελουμένων που εργάζονταν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση έλαβαν μόνο μια προσφορά εργασίας,
ενώ το 12% δέχτηκε περισσότερες από μια, με μέσο όρο τις 2,2 επιπλέον, προσφορές.
2. Για το 44% των ωφελουμένων που εργάζονταν και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία
θεωρεί ότι υπάρχει ισχυρή συνάφεια της εν λόγω θέσης εργασίας με την προγενέστερη
επαγγελματική τους εμπειρία (τουλάχιστον μεγάλη), ενώ για το 20% δεν εντοπίζεται καμία
συνάφεια.
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3. Οι θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (94%) προήλθαν από τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας, ενώ το 6% από το στενό (5% ΝΠΔΔ ) ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
(1% ΝΠΙΔ).
4. Οι ωφελούμενοι που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από
την Παρέμβαση δήλωσαν αυτοαπασχολούμενοι, αποτελούσαν μόνο το 1% και
αφορούν κυρίως μικρές ή ατομικές επιχειρήσεις (μ.ο. υπαλλήλων: 1). Επίσης 8 στους 10
ωφελούμενους λειτουργούσαν αδιάλειπτα την αυτοαπασχόλησή τους έως τη χρονική στιγμή
διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας ενώ περίπου 1 στους 3 δήλωσε ότι η συμμετοχή του
στην ΠΑΝ ήταν προωθητική στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.
5. Η συνάφεια του αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης και του αντικειμένου της θέσης
εργασίας χαρακτηρίζεται από το 45% των ερωτηθέντων ως τουλάχιστον μεγάλη ενώ η
ικανοποίηση των εργαζομένων από τη θέση απασχόλησης είναι μεγάλη στο 63% των
ωφελουμένων.
6. Όσον αφορά την αξιολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΠΑΝ και την συμβολή τους
στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων οι μισοί περίπου από τους
ερωτηθέντες (49%) ήταν θετικοί υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε πολύ ή/και απόλυτα στην
προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Οι
βασικότερες όψεις της συμβολής στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας των
ωφελούμενων που παρουσιάζονται από τη μελέτη είναι η διεύρυνση και η απόκτηση
γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων. Το 93% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είναι ευνοϊκά
διακείμενοι στην συνέχιση της υλοποίησης Προγραμμάτων ομοειδούς χαρακτήρα και
στόχευσης.

2.2 Μελέτες και Αξιολογήσεις σε τομείς παρέμβασης του ΕΠ
2.2.1 Μελέτη για την «Αξιολόγηση των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔ
2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020»
Η «Αξιολόγηση των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔ και του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020»
εκπονήθηκε κατά τα έτη 2016 και 2017 (10/2016 – 3/2017). Αντικείμενο της αξιολόγησης ήταν:
–

–

η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης των συστημικών αυτών
παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και
ειδικότερα στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 και
η αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 (εκ
των προτέρων αξιολόγηση-ex ante) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση
των θεσμών της αγοράς εργασίας.

Οι συστημικές παρεμβάσεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο i της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.7
του Ε.Π. Ο Ειδικός Στόχος (i) αφορά στην ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας
διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής
προστασίας.
Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να συνθέσει μια ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση
των συστημικών παρεμβάσεων, εξετάζοντας τη συνάφεια, καταλληλότητα των παρεμβάσεων,
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λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν, καθώς και το
περιβάλλον εφαρμογής των επιμέρους παρεμβάσεων, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητά
και τις επιπτώσεις που αυτές επέφεραν.
Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση κατέδειξε μια ανομοιογένεια στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων των Συστημικών Παρεμβάσεων και μια σειρά προβλημάτων τα οποία δεν είχαν
προβλεφθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού τους. Ως γενική ωστόσο διαπίστωση από την ανάλυση
των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, προέκυψε ότι τα αποτελέσματα των ΣΠ της περιόδου
2007-2013, δεν πέτυχαν, στο βαθμό που αναμενόταν, τους στόχους που είχαν τεθεί και συνεπώς δεν
κατάφεραν να αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της
κοινωνικής προστασίας.
Η εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 20142020» οδηγήθηκε στα παρακάτω συμπεράσματα ανά παρέμβαση:
Συστημική Παρέμβαση 1: Ολοκλήρωση Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
1. Κρίθηκε ότι η λογική της παρέμβασης περιλαμβάνει συνεκτικό σχέδιο και είναι σαφώς
διατυπωμένη.
2. Διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο σημαντικότητας της συστημικής παρέμβασης3.
3. Εντοπίσθηκε σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας και συνέργειας των δράσεων της ΣΠ με
άλλα τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
4. Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης παραμένει εν πολλοίς ίδιο με εκείνο της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
5. Δεν διατυπώνεται ευκρινώς ο τρόπος αξιοποίησης των εκροών του Μηχανισμού Διάγνωσης των
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από τον κεντρικό μηχανισμό διακυβέρνησης των συστημάτων
απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την χάραξη κατευθύνσεων των
αντίστοιχων πολιτικών.
6. Δεν έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια και με επαρκώς ποσοτικοποιημένο τρόπο το σύστημα εκροών
στο Σχέδιο Δράσης της εν λόγω συστημικής.
7. Το πλέγμα των διοικητικών επιπέδων του Μηχανισμού εν πρώτοις κρίνεται ικανοποιητικό και
κατάλληλο για την πραγματοποίηση των τελικών στόχων της Συστημικής Παρέμβασης, ωστόσο,
στην πράξη, από τη λειτουργία του, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα εξαιτίας αφενός της
πολυπλοκότητάς του και αφετέρου της έλλειψης ενός ακριβούς και ορθολογικού πλαισίου
προσδιορισμού των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και χρονοπρογραμματισμού
των ενεργειών που πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε διοικητικό επίπεδο.
Συστημική Παρέμβαση 2: Επιχειρησιακή και λειτουργική αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ
Η εν λόγω παρέμβαση η περιλαμβάνεται στη Γ’ Φάση του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ», μέσω της οποίας ο Οργανισμός επιχειρεί να ολοκληρώσει τις
απαραίτητες διαδικασίες και συστημικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται κατά την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:
1. Κρίθηκε ότι η λογική της παρέμβασης είναι ορθά σχεδιασμένη.

3

Η θεσμοθέτηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασική
αιρεσιμότητα, καθώς και αυτοδέσμευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση
και διά Βίου Μάθηση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
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2. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Παρέμβασης αναμένονταν σημαντικές επιπτώσεις όπως
η βέλτιστη κατανομή των πόρων του Οργανισμού, η δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησης
μεταξύ των μονάδων σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης των πολιτικών, καθώς και η
αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της
ικανοποίησης των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών κ.α.
3. Παρατηρείται μία ασυνέπεια μεταξύ της βαρύτητας της κατανομής του προϋπολογισμού σε
σχέση με τους στόχους, δεδομένου ότι μόνο το ¼ της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε για την
επίτευξη του στόχου της μεταλλαγής των ΚΠΑ σε ΚΠΑ2, καθώς και στην ανάπτυξη
αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης.
Συστημική Παρέμβαση 3: Μηχανισμός Επιτήρησης της αγοράς Εργασίας/ Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Η ανωτέρω συστημική παρέμβαση κρίνεται σε μεγάλο βαθμό θετικά ως προς την σημαντικότητα του
προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με την μελέτη στη ΣΠ 3, παρ’ ότι δεν υπάρχει
εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης κρίθηκε ότι προωθεί μια νέα στρατηγική που υπερβαίνει την
μονοδιάστατη αντίληψη της καταπολέμησης της εργασιακής παραβατικότητας που ίσχυε κατά τη
προηγούμενη περίοδο. Η νέα στρατηγική βασίστηκε σε οριζόντια διατομεακή προσέγγιση με την
συμμετοχή πλήθος συναρμόδιων φορέων (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΔΕ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ,
ΕΦΚΑ, ΔΟΕ, Κοινωνικοί εταίροι κλπ.). Παράλληλα, προωθήθηκαν νέες δομές και υπηρεσίες όπως η
δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης για ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και
επέκταση της δραστηριότητας των ελεγκτικών οργάνων της αγοράς εργασίας και σε νέους τομείς (πχ.
αγροτικός τομέας, νοικοκυριά, κλπ.).

Συστημική Παρέμβαση 4: Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής)4
1. Κρίθηκε ότι η λογική της παρέμβασης είναι σε γενικές γραμμές καθαρή και σαφώς διατυπωμένη.
2. Θεωρήθηκε υψηλής σημασίας η υλοποίηση του τμήματος της συστημικής παρέμβασης που
σχετίζεται με την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος
κοινωνικής προστασίας, καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε
μορφής διακρίσεων.
3. Παρά την φαινομενική πολυπλοκότητα του σχήματος που εμπλέκεται στην υλοποίηση του
κρίθηκε ως κατάλληλο για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
4. Το σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που έχει προβλεφθεί, χρήζει επαναπροσδιορισμού και
περαιτέρω εξειδίκευσης, έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια η επιδιωκόμενη
πολιτική που επιχειρείται μέσα από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις.
5. Το οργανωτικό σχήμα του Εθνικού Μηχανισμού κρίθηκε ως πολύπλοκο ωστόσο οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν καταλληλότητα και αρμοδιότητα στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

4

Η σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσε ουσιώδες κριτήριο εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας 9.1 της προγραμματικής περιόδου
2014-2020, καθώς επίσης και μνημονιακή δέσμευση της χώρας, σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015, ενώ παράλληλα αποτελεί
τον 4ο Πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ).
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Συστημική Παρέμβαση 5 (Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα):
Η αξιολόγηση έγινε επί του Σχεδίου Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας επεσήμανε θετικά και
αρνητικά ζητήματα ως ακολούθως
1. Κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-20 ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του Ν. 4019/2011 με
την ψήφιση του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» οπότε υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό
εφαρμοστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της συστημικής παρέμβασης.
2. Οι προβλεπόμενες δράσεις του Σχεδίου είναι σε άμεση συνέργεια με τις δράσεις που σχεδιάζεται
να υλοποιηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020.
3. Έχει αποκτηθεί τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
4. Διαπιστώθηκαν ασάφειες και ελλείψεις στο Σχέδιο Δράσης της εν λόγω συστημικής παρέμβασης
ως προς δείκτες αποτελεσμάτων, προϋπολογισμού καθώς και πηγών χρηματοδότησης.
5. Εντοπίσθηκαν εσωτερικές ανισορροπίες στο Σχέδιο Δράσης με προβάδισμα υπέρ των δράσεων
προβολής και προώθησης του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας, γεγονός που έρχεται σε
αναντιστοιχία με τη βαρύτητα των επιμέρους στόχων της και προτάθηκε ο επαναπροσδιορισμός
τους.

2.2.2 Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών
Απασχόλησης

Πολιτικών

Το προγραμματικό κείμενο εκπονήθηκε με βάση την συνεργασία της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία
του ΥπΕΚΥ
και του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία έτη μέσω δράσεων οργανωτικής
βελτίωσης/αναδιοργάνωσης έχει ενισχυθεί επιχειρησιακά και αποτελεί ισχυρό μηχανισμό για την
προώθηση της απασχόλησης. Ο επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ και η
αναβάθμιση των λειτουργιών του σε συνδυασμό με την απόκτηση εμπειρίας υλοποίησης
προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών με βάση την «Νέα Μεθοδολογία Ανάλυσης Προφίλ και
Κατηγοριοποίησης Αναζητούντων Εργασία» δημιούργησε θετικές προοπτικές σύζευξης προσφοράς
και ζήτησης εργασίας.
Ο σχεδιασμός των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται πλέον βάσει του
«Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης» που
εκπονήθηκε και εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση. Στόχος του στρατηγικού πλαισίου είναι
η προώθηση στην απασχόληση μέσω μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης του αναζητούντος εργασία
ώστε να του παρασχεθούν οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να μεταβεί με
ποιοτικά κριτήρια στην αγορά εργασίας.
Επιμέρους στόχοι-προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:





Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας.
Η στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των ανέργων με προτεραιότητα σε ομάδες
και χωρικές ενότητες που πλήττονται περισσότερο και βελτίωση της απασχολησιμότητας των
ανέργων.
Η ισότητα ευκαιριών και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Εφαρμόζεται πλέον ένας νέος τρόπος αναζήτησης ανέργων για την κάλυψη θέσεων μέσω των
προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ με βάση το προφίλ του ανέργου. Επί παραδείγματι οι
εργοδότες έχουν πρόσβαση, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services), στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ και στα βιογραφικά τους στοιχεία, με την εξαίρεση των προσωπικών τους στοιχείων και
άλλων στοιχείων διάκρισης (φύλο, ηλικία, αναπηρία κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
επιλέξουν μέχρι δέκα ανέργους που πληρούν τις απαιτήσεις τους, οι οποίοι θα υποδειχθούν από
τους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ2 του Οργανισμού, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις του κάθε προγράμματος.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης «Επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ»
(reengineering), και της
«Νέας Μεθοδολογίας Ανάλυσης Προφίλ και Κατηγοριοποίησης
Αναζητούντων Εργασία» του ΟΑΕΔ, προβλέπονται ακόμα ομάδες κατάταξης (γνωστές ως #4 και #5),
οι οποίες αντιστοίχως αναφέρονται σε:




ανέργους που δεν διαθέτουν προσόντα ούτε επαγγελματική εμπειρία ή ανέργους που τα
προσόντα τους είναι παρωχημένα και χρειάζονται κατάρτιση (αρχική ή συνεχιζόμενη) και
έχουν ανάγκη μεγάλης διάρκειας κατάρτιση και υψηλής έντασης συμβουλευτικών
υπηρεσιών (ομάδα κατάταξης 4) και
Ειδικές κατηγορίες με μεγάλα εμπόδια ένταξης στην απασχόληση που χρήζουν ειδικής
προσέγγισης (ομάδα κατάταξης 5).

Η κατηγοριοποίηση των ανέργων με βάση τις ανάγκες απασχόλησης που έχουν ενισχύει την
διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και αντίστοιχα ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ

2.2.3 Μελέτη για την «Αποτίμηση της Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
Η Μελέτη «Αποτίμηση της απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού» εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κατά το 2017 (4/2017 –
12/2017). Η μελέτη εστίασε στην αποτίμηση της δράσης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Πρόσκληση ΕΔΒΜ20) και
συγκεκριμένα εστίασε στους εξής αξιολογικούς τομείς:





στις συνέπειες και τα αποτελέσματα της δράσης στους ωφελούμενους.
στις συνέπειες προς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ευρύτερη ακαδημαϊκή
κοινότητα.
στην αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης-υλοποίησης της δράσης.
επιπλέον των παραπάνω και λόγω της αυξημένης σημασίας που του αποδίδεται,
συμπεριλήφθηκε και το ζήτημα της διερεύνησης του φαινομένου της διαρροής του εγχώριου
δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού (brain drain).

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:
1. Ως προς την ενίσχυση διδακτικών δεξιοτήτων στους υπότροφους-ωφελούμενους:
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Το 14,8% των ωφελούμενων που απασχολήθηκαν στη Δράση δεν είχαν καθόλου πρότερη
διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία διέθετε το
40,5% των ωφελούμενων, εκ των οποίων το 8,3% είχε την πιο πρόσφατη διδακτική εμπειρία
του σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 το 15,7% των ωφελούμενων ήταν άνεργοι, καθώς δεν είχαν άλλη παράλληλη απασχόληση.
2. Η πλειονότητα των ωφελούμενων (84,8%) ανέλαβε τη διδασκαλία μαθήματος για ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ποσοστό 9,8% συμμετείχαν στη Δράση για δύο εξάμηνα, διδάσκοντας στο
ίδιο ίδρυμα διαφορετικό μάθημα, 3,9% συμμετείχαν στη δράση για δύο εξάμηνα διδάσκοντας
σε διαφορετικό Ίδρυμα, ενώ τέλος μικρό ποσοστό 1,9% συμμετείχαν στη δράση για δύο εξάμηνα
διδάσκοντας στο ίδιο ίδρυμα, το ίδιο μάθημα.
3. Η μεγάλη πλειονότητα των υποτρόφων αξιολόγησε τη Δράση ως πολύ ικανοποιητική ή
ικανοποιητική (77,8%). Οι κυριότερες παράμετροι ικανοποίησης αφορούσαν τον εμπλουτισμό
του βιογραφικού (98,3%), τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού (99%), την απόκτηση περαιτέρω
δεξιοτήτων (96,7%), τη δικτύωση με την ακαδημαϊκή κοινότητα (90%).
4. Η συμμετοχή στη Δράση και η διδασκαλία συνέβαλε στην εξοικείωση των υποτρόφων και σε
άλλες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία ερευνητικής
πρότασης προς χρηματοδότηση (38,6%), η υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης και η
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια (47,3%) κ.α.
Ως προς τις επιπτώσεις των δράσεων στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ευρύτερη
ακαδημαϊκή κοινότητα η δράση επίσης είχε θετικό πρόσημο:
1. Οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι έκαναν σε πολύ μεγάλο βαθμό χρήση καινοτομικών μεθόδων
διδασκαλίας (διαδραστικά μέσα 74,1%, συνεργατική μάθηση 69,5%, εναλλαγή ρόλων και
σεναρίων 46,7% κ.α.).
2. Η Δράση ενίσχυσε τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργατικών δεσμών μεταξύ των
ωφελούμενων και των μελών ΔΕΠ.
3. Η μεγάλη πλειονότητα των Προέδρων των Τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα έκριναν ως
θετικότερες επιδράσεις της Δράσης στα Τμήματά τους, την ανανέωση του ανθρώπινου
δυναμικού (82,5%) και την αύξηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τη διδασκαλία από
νέους επιστήμονες (70%), ενώ επεσήμαναν τη συμβολή της Δράσης στην αντιμετώπιση της
ανεπάρκειας ανθρώπινων πόρων στη διδασκαλία (75%).
4. Η Δράση επέδρασε σε μικρότερο βαθμό στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών καθώς
τα μαθήματα που δίδαξαν οι Νέοι Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού –ωφελούμενοι της
δράσης- προϋπήρχαν στους Οδηγούς Σπουδών σε ποσοστό σχεδόν 78%. Ωστόσο εκτιμάται από
την έρευνα ότι, η Δράση συνέβαλε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των
συγκεκριμένων μαθημάτων.
5. Ως προς την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης-υλοποίησης της Δράσης η πρόσκληση
αξιολογήθηκε θετικά ως προς τη σαφήνεια και τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων ωστόσο
επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσης της στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και του
καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΑΕΙ).
Ως προς τις συνέπειες της Δράσης αναφορικά με την αποφυγή του φαινομένου της διαρροής του
εγχώριου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού (brain drain):
1. Η συμμετοχή στη Δράση απέτρεψε σχεδόν τους μισούς (48,9%) από όσους αναζητούσαν
επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό να εγκατασταθούν εκτός Ελλάδας.
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συμβάλλοντας στον μετριασμό της μετακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής
εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού για αναζήτηση εργασίας.

2.2.4 Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ
Η «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στον ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ» εκπονήθηκε κατά το 2018 (02/2018 – 12/2018). Σκοπός ήταν η παροχή στην
Αναθέτουσα αρχή και στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ κλπ.) των κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και
εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονταν με την υλοποίηση των δράσεων
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των κύκλων που αφορούσαν στα σχολικά έτη
2014-2015, 2015-2016 2016-2017, όπως υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ,
και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους ως προς τους στόχους των επιμέρους Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
Αντικείμενο της μελέτης ήταν:




η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τους στόχους των δράσεων, με απώτερο σκοπό
την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και την ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό των
επόμενων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος.
Η εξαγωγή των κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά
θεμάτων που άπτονται του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των
δράσεων εναρμόνισης για τις υπό εξέταση περιόδους 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017,
σε συνέχεια των σημαντικών καινοτομιών που υιοθετήθηκαν την περίοδο 2016-2017.

Η δράση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αποτέλεσε συνέχεια των
αντίστοιχων δράσεων που ξεκίνησαν κατά το Γ’ ΚΠΣ, κλήθηκε, με εμφατικό πλέον τρόπο, να
συμβάλλει στην ουσιαστική στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, μέσω της παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και σε αντίστοιχες δομές φιλοξενίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις
εντάσσονται στους ΑΠ2, 4 και 5, στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και την Επενδυτική
προτεραιότητα 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» του καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Στους τρεις εξεταζόμενους κύκλους υλοποίησής της, που αφορούν στις περιόδους 2014-2015, 20152016 και 2016-2017, η δράση υλοποιήθηκε μέσω 54 Πράξεων, οι οποίες εντάχθηκαν στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Ωφελούμενες/οι της δράσης ήταν:



Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και.
Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
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Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η
επιμέλεια παιδιών.

Συνολικά, από τη δράση της Εναρμόνισης, την εξεταζόμενη τριετία, 2014-2015, 2015-2016 και 20162017, ωφελήθηκαν 158.808 άτομα. Πιο συγκεκριμένα:




Στον πρώτο κύκλο 2014-2015, ο αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε σε 38.149 άτομα στις 5
Περιφέρειες εφαρμογής της δράσης.
Στον κύκλο 2015-2016 ο αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε σε 45.693 άτομα στις 13
Περιφέρειες της χώρας που υλοποιήθηκε η δράση.
στον κύκλο 2016-2017 σε 74.966 άτομα.

Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 1.356 φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών
και τις τρεις εξεταζόμενες περιόδους, εκ των οποίων το 31,1% ήταν δημοτικοί και το 68,9% Ιδιωτικοί.
Ειδικότερα:




στον κύκλο 2014-2015, συμμετείχαν 701 φορείς, οι οποίοι λειτουργούσαν 1.918 δομές.
στον κύκλο 2015-2016 συμμετείχαν 1.135 φορείς, οι οποίοι λειτουργούσαν 3.402 δομές.
Στον κύκλο 2016-2017 συμμετείχαν 1.248 φορείς, οι οποίοι λειτουργούσαν 3.826 δομές.

Η αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στον ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ κατέληξε στα εξής:
1. Η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης είναι πολύ μεγάλη ιδίως ως προς την
διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων ωφελούμενων γυναικών. Ειδικότερα 9 στους 10
ωφελούμενους που κατά την ένταξη του
παιδιού τους στη δράση δήλωσαν ότι
εργαζόταν,
δηλώνουν
ότι
σήμερα
εξακολουθούν να εργάζονται, ανεξαρτήτως
του κύκλου στον οποίο συμμετείχαν (βλ.
Σχήμα 1).
2. Διερευνώντας σε ποιο βαθμό το
πρόγραμμα της εναρμόνισης συνέβαλλε
Πηγή: Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-20
στο να συνεχίσουν να εργάζονται, 8 στις 10
ωφελούμενες
αναφέρουν
πως
η
Σχήμα 1: Αριθμός εργαζομένων που διατήρησαν τη
θέση εργασία τους
αποδέσμευσή τους από τη φροντίδα του
παιδιού τους, τους βοήθησε να
διατηρήσουν τη θέση εργασίας που είχαν, 2 στους 10 ανέφεραν ότι τους βοήθησε να εξελιχθούν
επαγγελματικά (καλύτερη θέση, καλύτερες αμοιβές), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 6,5%
περίπου αναφέρει πως βοηθήθηκε να βρει μία καλύτερη δουλειά σε σχέση με αυτή που είχε
κατά την ένταξη του παιδιού του στη δράση.
3. Από τους ερωτώμενους ωφελούμενους, το 61% των ωφελούμενων συμφωνεί με την αλλαγή της
στόχευσης της δράσης υπέρ των ανέργων (περίοδος 2016-2017), ενώ από αυτούς το 90% των
ανέργων τάσσονται υπέρ αυτής της αλλαγής.
4. Σημαντική θεωρείται η συμβολή της δράσης στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα
εκπαίδευσης/κατάρτισης.
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5. Θετική απεδείχθη η συμβολή της δράσης τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν.
6. Η δράση από μόνη της και παρά την επάρκεια των χαρακτηριστικών της, δεν επαρκεί να
δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας των ανέργων.
7. Διαπιστώθηκε η ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα που
συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν,
αφορούν κυρίως:
1. τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από πλευράς ωφελούμενων.
2. τη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών στις δομές (αφορά κατά βάση τους ωφελούμενους και
σε μικρότερο βαθμό τις δομές).
Σε σχέση με τη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών τα προβλήματα εντοπίστηκαν:
1. στην ανάγκη συστηματικής αναζήτησης δομής έως την εύρεση διαθέσιμης θέσης.
2. στην αποστολή του παιδιού σε δομή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές επειδή δεν υπήρχαν
αλλού θέσεις.
3. στην επιβάρυνση με κόστος μετακίνησης επειδή οι δομές που ήταν κοντά δεν είχαν διαθέσιμες
θέσεις.

2.2.5 Μελέτη για Κίνητρα - Εμπόδια Συμμετοχής στην Διά Βίου Μάθηση
Την μελέτη αυτή εκπόνησε η ΓΣΕΕ/ΓΣΕΒΕ και αναφέρεται σε αυτήν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών (στο 4,5% το 2018 έναντι ΜΟ ΕΕ 11,1%), καθώς συμβάλλει
στην αναντιστοιχία παρεχόμενων δεξιοτήτων και ζήτησης από την αγορά (skills mismatch).
Παραμονές της μετάβασης σε μια νέα ψηφιακό πραγματικότητα, σημαντικός αριθμός Ελλήνων και
επιχειρήσεων είναι ψηφιακά «αποκλεισμένος», χωρίς πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου και παρά
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το ψηφιακό χάσμα παραμένει σημαντικό
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2.2.6 «Ενδιάμεση Αναθεώρηση και Αποτίμηση Προόδου ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΔΜ 2014-2020»
Η «Ενδιάμεση Αναθεώρηση και Αποτίμηση Προόδου ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΔΜ 2014-2020» εκπονήθηκε από
την εταιρεία Acronym Business Consultants κατά το 2019 (05/2018–09/2019). Το έργο αφορούσε
στην υποστήριξη της ΕΥΔ στην κατάρτιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος (2018), καθώς και στην αποτίμηση της προόδου του Ε.Π. Η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας εστίασε στην εξέταση της ποιότητας και της προόδου υλοποίησης του Ε.Π.,
καθώς και στην επικαιρότητα λογικής της παρέμβασης της Στρατηγικής του Ε.Π.
Στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης ήταν αφενός η εξέταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
με όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, η εξέταση του πλαισίου επιδόσεων και της
λογικής παρέμβασης και αφετέρου η εκπόνηση της πρότασης αναθεώρησης. Κατά την αποτίμηση
της πορείας υλοποίησης εξετάστηκαν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και έγινε αναφορά στους
λόγους που επηρεάζουν την εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας.
Το πρώτο και δεύτερο παραδοτέο αφορούσαν στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και
προτείνονταν τα κάτωθι:
1. Ενίσχυση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iv και 8vii στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 4, 5 και
1, 4, 5 κατά 100.000.000€ και 5.000.000€ αντίστοιχα.
2. Ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10ii στον Άξονα Προτεραιότητας 6 με πόρους ύψους
15.000.000€.
3. Τροποποίηση στην δομή των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8i, 8ii, 10i και 10ii, η οποία μείωνε
τους ειδικούς στόχους στις τρεις πρώτες και τους αύξανε στην τελευταία:
o της ΕΠ 8i, η οποία πλέον αποτελείται από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί τριών (3).
o της ΕΠ 8ii, η οποία πλέον αποτελείται από έναν (1) ειδικό στόχο, αντί δύο (2).
o της ΕΠ 10i, η οποία πλέον αποτελείται από τρεις (3) ειδικούς στόχους, αντί τεσσάρων (4).
o της ΕΠ 10ii, η οποία πλέον αποτελείται από δύο (2) ειδικούς στόχους, αντί ενός (1).
4. Επικαιροποίηση του πλαισίου επίδοσης με τροποποιήσεις, προσθήκες και αντικαταστάσεις
δεικτών και γενικότερες τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Από τα Παραδοτέα του έργου προέκυψε η πρόταση αναθεώρησης 2018 του ΕΠ και μετά τις αλλαγές
που έλαβαν χώρα τα συμπεράσματα ως προς τη λογική της παρέμβασης (3ο Παραδοτέο) ήσαν τα
ακόλουθα:
1. Η λογική παρέμβασης είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές σχεδιασμού των
προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.
2. Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους.
3. Όλοι οι Ειδικοί Στόχοι εντάσσονται και εξειδικεύουν τις Επενδυτικές Προτεραιότητες που
έχουν επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους Θεματικούς Στόχους.
4. Όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.
5. Όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι και οι
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους ενισχύουν τη λογική της παρέμβασης.
Σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ με όρους αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας (4ο Παραδοτέο), η αξιολόγηση κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
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1. Η συνολική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κρίθηκε έως την περίοδο αναφοράς
ικανοποιητική, χωρίς να υπάρχουν καταρχήν σημαντικές καθυστερήσεις.
2. Η τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας του Ε.Π. την περίοδο που ανήλθε σε 0,74, ο οποίος
θεωρήθηκε υψηλός, για το χρονικό σημείο αναφοράς που εξετάστηκε τότε το ΕΠ (έτος 2018)
3. Όσον αφορά την σε οικονομικούς όρους αποτελεσματικότητα, ο συνολικός βαθμός
απορρόφησης του Ε.Π. για την περίοδο αναφοράς (2018) που εξετάστηκε τότε το ΕΠ
βρισκόταν στο ικανοποιητικό 36,9%.
4. Η υψηλή απορρόφηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 και 6 (44,5% και 50% αντίστοιχα)
συνέβαλε στην ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος λόγω
της μεγάλης τους χρηματοοικονομικής βαρύτητας (62% συνδυαστικά). Στον αντίποδα,
ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός απορρόφησης παρατηρήθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 7
(8,9%), καθώς και στους Άξονες Τεχνικής Βοήθειας (10, 11, 12).
5. Μηδενική, στην πράξη, υπήρξε η υλοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9v, γεγονός το
οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερης σημασίας καθώς η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους στον Ανασχεδιασμό των
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και προτάθηκε να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της
αναθεώρησης του 2019.
6. Σε σχέση με το Πλαίσιο Επίδοσης του Ε.Π., καταγράφηκε στις 31-12-2018, πλήρης επίτευξη
στους στόχους που είχαν τεθεί έως 31-12-2018.
7. Η συνολική αποδοτικότητα στο πλαίσιο του ΕΠ, εκτός των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας,
ανήλθε σε 1,13 και αξιολογήθηκε ως αρκετά ικανοποιητική.
8. Η συμβολή των δράσεων των Επ. Προτ. 8vii και 10ii, για τις οποίες ισχύει ότι καταγράφεται
πρωθύστερα η φυσική ολοκλήρωση των έργων από την πρόοδο των δαπανών, στη
διαμόρφωση της τιμής του δείκτη αποδοτικότητας του ΕΠ, είναι σχετικά μικρή, δεδομένης
της μικρής χρηματοδοτικής τους βαρύτητας στο σύνολο του Προγράμματος.
9. Περισσότερο σημαντικές για τη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη αποδοτικότητας
θεωρήθηκε ότι είναι η πρόοδος υλοποίησης των ΑΠ 3 και 6, λόγω της μεγάλης
χρηματοδοτικής τους βαρύτητας και της οικονομικότητάς τους. Ειδικότερα, για τον ΑΠ 6
τονίστηκαν, επίσης, η υψηλή φυσική του ολοκλήρωση και η σχετικά υψηλή πρόοδος των
δαπανών επί των συμβασιοποιημένων έργων.
10. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική για την αποδοτικότητα του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ θεωρήθηκε η εξέλιξη
της τιμής του δείκτη αποδοτικότητας στον ΑΠ2, που έχει την μεγαλύτερη χρηματοδοτική
βαρύτητα στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων του ΕΠ.
Η Ενδιάμεση Αναθεώρηση και Αποτίμηση Προόδου ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 σε σχέση με την
προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων διαπίστωσε τα κάτωθι:
1. Οι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος είναι μετρήσιμοι και στις περισσότερες των
περιπτώσεων είναι άμεσα συνδεδεμένοι με εκροές. Ωστόσο όσον αφορά στους δείκτες
αποτελέσματος που θα υπολογιστούν μέσω έρευνας πεδίου ή ο υπολογισμός τους θα λάβει
χώρα δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να επιταχυνθούν
οι διαδικασίες συλλογής στοιχείων και ανάθεσης των συμβάσεων, ώστε να μην εντοπισθεί
το έργο του αξιολογητή κατά την αποτίμηση της διακριτής συμβολής των ΕΠ κυρίως σε
εθνικούς στόχους.
2. Τα δεδομένα που απαιτείται να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση επιπτώσεων θα πρέπει να
καταγραφούν αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού της
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συμβολής των δεικτών εκροής στα αποτελέσματα. Σημαντική στη συγκεκριμένη κατεύθυνση
θα πρέπει να θεωρείται η συμβολή τόσο των δικαιούχων όσο και των κεντρικών υπηρεσιών.
3. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών Εκροής και Αποτελέσματος.
4. Δεδομένου ότι οι στόχοι του Προγράμματος έχουν τεθεί για το 2023, ενώ οι αξιολογήσεις θα
πραγματοποιηθούν την περίοδο 2019-2022, υπάρχει ο κίνδυνο να μην συμπεριληφθούν
παρεμβάσεις που καθυστερούν στην υλοποίηση και δίνουν εκροή μόνο όταν ολοκληρωθούν.
5. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, προτάθηκε η αναζήτηση, συγκέντρωση και ταξινόμηση όλου
του διαθέσιμου υλικού, σχετικού με την παρακολούθηση του εκάστοτε δείκτη
αποτελέσματος από τον αρμόδιο φορέα.

2.2.7 Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030
Η “Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030” παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στο
Eurogroup της 27ης Απριλίου 2018. Στόχος αυτής είναι η μετάβαση σε ένα νέο δίκαιο, βιώσιμο και
χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακό υπόδειγμα, με όρους κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής,
μέσα από την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ενός πλέγματος μεταρρυθμίσεων και
πολιτικών για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της Ελλάδας, την τόνωση
των επενδύσεων, την υποστήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, τη
δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και την αναβάθμιση του Κράτους Πρόνοιας.
Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030 στηρίζεται στους εξής άξονες παρέμβασης:








Δημοσιονομική Σταθερότητα: Κύριος στόχος είναι η μακροοικονομική και δημοσιονομική
σταθερότητα, με σταθερή ανάπτυξη άνω του 2%, και η ανθεκτικότητα στις εξωτερικές
κρίσεις. Στο πλαίσιο του άξονα θα συνεχιστεί η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για
μειώσεις της γενικής φορολογικής επιβάρυνσης, θα στηριχθούν οι φορολογικές και
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις όπως επίσης και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου του
δημοσίων συμβάσεων.
Βιώσιμη ανάπτυξη: Κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η
αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), η
δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, η βελτίωση της
παραγωγικότητας και της καινοτομίας σε βασικούς κλάδους, η ενίσχυση των start–ups και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ποιοτικές και Προσβάσιμες Υποδομές για την Ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό θα αναπτυχθούν
και θα ολοκληρωθούν συγκεκριμένες στρατηγικές για τον τομέα της ενέργειας, των
μεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, της ψηφιακής οικονομίας, της διαχείρισης των
περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, της διαχείρισης των υδάτων, της προώθησης των
διασυνοριακών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και υποδομών κλπ. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη
αποσταλεί στην ΕΕ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η
κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας.
Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς, της κοινωνικής προστασίας, της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, της
κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
περιφερειακής και εδαφικής συνοχής και της ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των
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οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της συμπερίληψης της Νέας Γενιάς και της Πολιτικής για
το Παιδί.
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Για τη χρηματοδότηση της ολιστικής αναπτυξιακής
στρατηγικής, θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και όλες οι
επιλογές και δυνατότητες ενεργοποίησης περαιτέρω πόρων.

2.2.8 Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδος-Προβλέψεις (Ιούνιος
2020)
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε πρόσφατα έκθεση για τη νομισματική πολιτική, την οποία
υποβάλλει δύο φορές το χρόνο στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με
την εν λόγω Έκθεση η πανδημία του κορωνοϊού αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά κάποια από
τα προβλήματα (το υψηλό δημόσιο χρέος, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, το υψηλό ποσοστό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και το μεγάλο επενδυτικό κενό) που κληροδότησε στην Ελλάδα η κρίση
χρέους της δεκαετίας του 2010.
Τα προβλήματα αυτά προστίθενται στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε ήδη η ελληνική οικονομία και
οι οποίες περιορίζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της: τη χαμηλή διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα, τον αργό ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, το υψηλό επίπεδο
φοροδιαφυγής, τη φυγή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό, την κλιματική
αλλαγή και το κόστος μετάβασης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, τη μεταναστευτική-προσφυγική
κρίση, την προβλεπόμενη δημογραφική επιδείνωση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και τη
μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση5.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται
ότι θα υποχωρήσει σημαντικά το 2020, καταγράφοντας ρυθμό μεταβολής -5,8%. Το 2021 η
οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 5,6%, ενώ το 2022
θα σημειώσει αύξηση 3,7%. Σύμφωνα με το ήπιο σενάριο, το οποίο υποθέτει μια πιο σύντομη
μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,4% το 2020 και
θα αυξηθεί κατά 5,8% και 3,8% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο,
το οποίο συνδέεται με μια ενδεχόμενη αναζωπύρωση του κορωνοϊού, οι συνέπειες της πανδημίας
αναμένεται να είναι πιο έντονες και με μεγαλύτερη διάρκεια και η ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι
βραδύτερη: το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9,4% το 2020, ενώ θα αυξηθεί κατά 5,7% το 2021
και 4,5% το 2022.
Ως προς την αγορά εργασίας η έκθεση της ΤτΕ επισημαίνει το εξής πολύ σοβαρό εύρημα σε σχέση με
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Παρατηρήθηκε πολύ χαμηλή επίδοση του ισοζυγίου ροών μισθωτής
απασχόλησης το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού γεγονός που

5

Η διεθνής επενδυτική θέση αποτυπώνει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τέλος τριμήνου και τέλος έτους) το ύψος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος έναντι μη κατοίκων. Η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων δίνει την καθαρή επενδυτική θέση, η οποία, ανάλογα με το πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, χαρακτηρίζει τη
χώρα ως καθαρό πιστωτή η χρεώστη αντιστοίχως έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Η διεθνής επενδυτική θέση μεταβάλλεται
όχι μόνο από τις συναλλαγές (χρηματικές ροές) του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αλλά και από τις
μεταβολές των τιμών αγοράς με τις οποίες αποτιμώνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαμορφώνουν το ύψος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Βλέπε σχετικά : https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/diethnhsependytikh-thesh
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επηρεάζει δυσμενώς το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το Α ’πεντάμηνο
του 2020 (5.826 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 265.059 το αντίστοιχο διάστημα του 2019). Συνεπώς
απωλέσθηκαν περί τις 260 χιλ. νέες θέσεις εργασίας σε σχέση το ίδιο διάστημα το 2019.
Στις βασικές συστάσεις της Έκθεσης συμπεριλαμβάνονται:







2.2.9

Η αποτελεσματική και ευρεία αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων και των εθνικών δημοσιονομικών πόρων ώστε να
μεγιστοποιηθεί η επίδρασή τους στην οικονομική δραστηριότητα και να ελαχιστοποιηθεί το
δημοσιονομικό κόστος.
Να τονωθεί η δημόσια και ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα με αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων και με συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Να ενισχυθεί η μετάβαση σε ένα βιώσιμο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας
τους πόρους του νέου μέσου ανάκαμψης “Next Generation EU”. Το πρότυπο αυτό θα
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα ενσωματώνει τις αρχές
της πράσινης και κυκλικής οικονομίας και θα βασίζεται στη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Να αποφευχθεί μια μόνιμη αύξηση της ανεργίας με αξιοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης
της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην Ελλάδα- Βασικά
Ευρήματα και Συστάσεις Πολιτικής

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ και το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ το 2019 και αφορούσε βασικές
διαπιστώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα στους τομείς της εκπαίδευσης της
επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.
Στην μελέτη επισημαίνονται παρατίθενται δείκτες και συγκριτικά στοιχεία του ανθρώπινου
δυναμικού στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ και καταγράφονται μια σειρά από προβλήματα και
συστάσεις πολιτικής.
Μεταξύ αυτών επισημαίνεται:
1) Η ζήτηση εργασίας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη · για ορισμένα επαγγέλματα, είτε λόγω
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είτε λόγω αντικαταστάσεων, αν και το επίπεδο
δεξιοτήτων που απαιτείται δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφο σε όλους τους τομείς της
αγοράς εργασίας , καθώς οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες. Σχετική
έρευνα του ΣΕΒ προς επίρρωσιν του ανωτέρω ευρήματος επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση των
διαδικασιών των επιχειρήσεων καθιστά ολοένα και σημαντικότερες τις ψηφιακές δεξιότητες για
την πλειονότητα των επαγγελμάτων.6
2) Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει μεγάλες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων σε επίπεδο προσφοράς και
ζήτησης. Στην διατύπωση αυτή συγκλίνει και η κατωτέρω σχετική έρευνα του ΣΕΒ η οποία
επισημαίνει ότι δεν υφίσταται σύνδεση μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
και των αναγκών της αγοράς εργασίας.
6

Βλέπε Σχετικά : Έρευνα ΣΕΒ «Επιχειρήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαιδευτικό Σύστημα: Έρευνα σε Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις Προτάσεις Πολιτικής, 2019
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3) Μέχρι την περίοδο αναφοράς της έκθεσης (Νοέμβριος 2019) η αύξηση της απασχόλησης
βασίζονταν κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης σε θέσεις εργασίας με χαμηλή έως μεσαία
ειδίκευση – γεγονός που η μελέτη εκτιμά ότι δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό δεδομένης της
ανάγκης να μετατραπεί η ελληνική οικονομία σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με γνώμονα την
αξιοποίηση της τεχνολογίας με εξαγωγικό προσανατολισμό.
4) Διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και μεγάλο μερίδιο μακροχρόνια άνεργων
αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς
εργασίας.
5) Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή έλλειψη προσφοράς εργασίας λόγω προοδευτικής
γήρανσης του πληθυσμού (ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας μειώνεται κατά περίπου 0,5%
ετησίως, από το 2018 και μετά).
6) Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει ένα «κενό απασχολησιμότητας».
7) Δυσκολία στην κινητοποίηση των νέων ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων στο να επιτύχουν
πρόσβαση στην εργασία.
Οι σχετικές συστάσεις /προτάσεις της μελέτης επικεντρώνονται σε:
1) Αύξηση των μέτρων κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης και διά βίου μάθησης.
2) Σύνδεση με μέτρα επιδότησης της απασχόλησης.
3) Προώθηση μέτρων που ευνοούν την αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας με την
μείωση του κόστους δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξηση της απασχόλησης με
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

2.2.10 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Προσοχή στο ψηφιακό χάσμα
Η ανωτέρω μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
αξιοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα» της EUROSTAT2020 και καταλήγει ότι παραμονές της
πανδημίας και της μετάβασης σε μια νέα ψηφιακό πραγματικότητα, σημαντικός αριθμός Ελλήνων
και επιχειρήσεων είναι ψηφιακοί «αποκλεισμένοι», χωρίς πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου και
ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το ψηφιακό χάσμα παραμένει σημαντικό.
Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), για το 2019 η Ελλάδα κατατάσσεται
26η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται έλλειψη ψηφιακών
δεξιοτήτων του πληθυσμού, χαμηλή επίδοση στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις
επιχειρήσεις, ενώ σε ότι αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά
στην 27η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. O δείκτης ανθρώπινου κεφαλαίου, εμφανίζει την Ελλάδα
πολύ χαμηλά, συγκρινόμενη με τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 28η και τελευταία θέση σε θέματα εξειδικευμένου σε ΤΠΕ προσωπικού (Ειδικοί
ΤΠΕ 1,6% σε σχέση με Μ.Ο. ΕΕ 28 3,7%) και την 25η στις ψηφιακές δεξιότητες (τουλάχιστον βασικές
ψηφιακές δεξιότητες 46% σε σχέση με Μ.Ο. ΕΕ-28 57%).
Η αντιμετώπιση των ανωτέρω αδυναμιών αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να καταστεί
εφικτό να επιτευχθεί η μετάβαση στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία, σύμφωνα και με τις
κατευθύνσεις της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.
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Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο και κατ’ επέκταση και σε επίπεδο Περιφερειών,
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο τόσο για την Ελλάδα συνολικά όσον αφορά την αξιοποίηση των
ευκαιριών ανάπτυξης στο πλαίσιο μετάβασης στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία (σύμφωνα και
με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021).

2.2.11 Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021
Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016 – 2021 αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την
ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους
οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα, με ορίζοντα το 2021 να ενταχθεί
με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη.
Η ΕΨΣ εστιάζει σε επτά τομείς παρέμβασης με συγκεκριμένες προτεραιότητες για τον κάθε τομέα,
ως ακολούθως:
Τομείς Παρεμβάσεις
Προτεραιότητες
1. Ανάπτυξη εθνικών υποδομών 1.1 Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για
συνδεσιμότητας νέας γενιάς
ιδιωτικές επενδύσεις NGA.7
1.2 Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των
υποδομών NGA.
2. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της 2.1 Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των
οικονομίας
ΜΜΕ.
2.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού
εμπορίου.
2.3 Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση.
2.4 Συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την Ενιαία
Ψηφιακή Αγορά.
2.5 Δράσεις «lighthouse».
3. Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την 3.1 Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και
καινοτομίας σε ΤΠΕ.
της απασχόλησης
3.2 Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς
προτεραιότητας της οικονομίας.
3.3 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς
επιχειρήσεις ΤΠΕ.
3.4 Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων
& clusters.
3.5 Αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας Συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης.
4. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου 4.1 Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης.
δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες
4.2 Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία.
4.3 Έμφαση στη διά βίου μάθηση.
7

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA) Νational Broadband Next Generation
Access Plan αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα,
αλλά και την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Βλέπε σχετικά: http://nga.gov.gr/
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Τομείς Παρεμβάσεις
5. Ριζική αναθεώρηση του τρόπου
παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του
Δημοσίου

6. Άρση των αποκλεισμών και διάχυση
των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας

7. Ενίσχυση Ασφάλειας και εμπιστοσύνης

Προτεραιότητες
5.1 Ενιαίος σχεδιασμός και Αποτελεσματικό μοντέλο
υλοποίησης για τα νέα έργα.
5.2 Αξιοποίηση υποδομών νέφους (Cloud).
5.3 Ανάπτυξη δομικών στοιχείων των Ψηφιακών
Υπηρεσιών του Δημοσίου.
5.4 Επιβολή της διαλειτουργικότητας.
5.5 Βελτίωση των δημόσιων μητρώων και των
ανοικτών δεδομένων.
5.6 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και
επιχειρήσεις.
5.7 Οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα.
6.1 Εστίαση στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
6.2 Ανοικτή διακυβέρνηση.
6.3 Ώθηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς
γενικού ενδιαφέροντος καθώς και σε απομονωμένες
περιοχές – κοινωνικές ομάδες.
7.1 Θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας
και προστασίας της ιδιωτικότητας.
7.2 Υιοθέτηση πιστοποιητικού προστασίας δεδομένων
για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που στεγάζουν
υπηρεσίες του δημοσίου.
7.3 Θωράκιση των κρίσιμων συστημάτων της
Δημόσιας Διοίκησης.

Με βάση την προσέγγιση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής τίθενται συγκεκριμένες προτεραιότητες
που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας οι οποίες αφορούν όπως αποτυπώθηκε ζωτικούς
τομείς (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση) και ειδικότερα: 4.1 Υποστήριξη της
έρευνας και ανάπτυξης, 4.2 Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία, 4.3 Έμφαση στη διά βίου
μάθηση

2.2.12 Γνώμη Πρωτοβουλίας Ο.Κ.Ε. «Εκπαίδευση -Κατάρτιση»
Σύμφωνα με την διατύπωση του κειμένου μελέτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
Ελλάδος για τους τομείς εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης εκφράζονται μια σειρά από
προβλήματα και προτείνονται μια σειρά από δράσεις αντιμετώπισης.
Μεταξύ των προβλημάτων αναφέρονται:
Εκπαίδευση





Η μέση επίδοση των μαθητών σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΟΑΣΑ ( PISA) υπολείπεται του
μέσου όρου των χωρών του ΟΑΣΑ.
Περισσότερο από το μισό του ελληνικού πληθυσμού δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές
δεξιότητες.
Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης στο επίπεδο των σχολικών μονάδων και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Πολύ περιορισμένη η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία.
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Επαγγελματική Κατάρτιση






Η συμμετοχή στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση υπολείπεται κατά 17% σε σχέση με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τα προγράμματα σπουδών στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση χρήζουν αναμόρφωσης
και βελτίωσης με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Σοβαρή υστέρηση στην συνεργασία της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις.
Έλλειψη παροχής Οριζόντιων Γνώσεων και Δεξιοτήτων μέσω της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(διαχείριση έργου, ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων).
Χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης πτυχιούχων σε σχέση με την ΕΕ (55,8% το 2017 έναντι
84,9% στην ΕΕ).

2.2.13 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που θεσμοθετείται με τον ν. 4635/2019 (Α' 167) και αποτελεί
ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των
παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ), τα
οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους
στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου
φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του
αναλογούν.
Βασικές Προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
1. Έξυπνη Ανάπτυξη. Ο στόχος της έξυπνης ανάπτυξης εξειδικεύεται στους εξής τρεις ειδικούς
στόχους:
• Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
• Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός.
2. Πράσινη Ανάπτυξη Ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους
ειδικούς στόχους:
• Μετάβαση σε κυκλική οικονομία.
• Προστασία του περιβάλλοντος.
• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
3. Κοινωνική Ανάπτυξη Ο στόχος της κοινωνικής ανάπτυξης εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους
ειδικούς στόχους:
• Υγεία και Αθλητισμός.
• Απασχόληση.
• Παιδεία.
• Κοινωνική Συνοχή.
Κρίσιμος τομέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο για το ΕΠΑ
αποτελεί η μέριμνα για την τόνωση της απασχόλησης. Εδώ εντάσσονται οι πολιτικές απασχόλησης,
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οι οποίες αποσκοπούν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και τα
προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που έχουν τον στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι
δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργή παραμονή τους στην αγορά εργασίας στο ταχύτατα
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
Σημαντικές προτεραιότητες είναι και η στήριξη δράσεων για την ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην
ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.
Προοπτικές για αποτελεσματικότερη ενίσχυση της απασχόλησης και ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων
δημιουργούνται με τη θέσπιση εργαλείων συγχρηματοδότησης (ειδικά προγράμματα του άρθρου
130 του ν. 4635/2019) για την παροχή μικροπιστώσεων και προσωποποιημένης συμβουλευτικής
(mentoring). Ο βασικός σκοπός των μικροπιστώσεων είναι η βελτίωση της χρηματοδότησης (access
to finance) ευάλωτων ομάδων που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Οι δράσεις για την ανάπτυξη
εκπαίδευσης αποκτούν μεγάλη
τεχνολογιών στα σχολεία της
κατεύθυνση η ενίσχυση των
εκπαιδευτικών στη χρήση τους
εκπαίδευσης.

και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες
βαρύτητα μετά την πανδημία, όπου η χρήση των ψηφιακών
χώρας αναδείχθηκε ως απολύτως απαραίτητη. Σε αυτή την
ψηφιακών υποδομών και η ταυτόχρονη επιμόρφωση των
αποτελούν σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις για τον τομέα της

Τέλος, ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του διεθνούς
προσανατολισμού των ΑΕΙ, με την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών και καθηγητών σε ξενόγλωσσα
προγράμματα. Στη συγκεκριμένη δράση υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που
συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας, ειδικά σε πεδία όπως οι κλασσικές σπουδές, η φιλοσοφία, η αρχαιολογία
και οι τουριστικές σπουδές. Η συγκεκριμένη προτεραιότητα συνδέεται στενά με την ευρύτερη
προσπάθεια προσέλκυσης καταρτισμένων Ελλήνων, ερευνητών και μη, που ζουν στο εξωτερικό,
πολλοί εκ των οποίων έφυγαν τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης (brain gain). Εκτός
από σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης, αυτές οι δράσεις συμβάλλουν
σημαντικά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας.
Με βάση τα ανωτέρω προτεραιότητες αποτελούν:
 Τόνωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
 Δράσεις εκπαίδευσης - κατάρτισης εργαζομένων.
 Ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό.
 Κοινωνικές επενδύσεις (στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής).
 Διεθνοποίηση των ΑΕΙ.
 Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το εξωτερικό (brain gain).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 82

2.3 Μελέτες και Αξιολογήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις της
Πανδημίας στο περιβάλλον εφαρμογής του ΕΠ
2.3.1 Ειδική Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού για τις Οικονομικές Συνέπειες
του COVID-19 (Απρίλιος 2020)
Σύμφωνα με την Έκθεση για το Α τριμ.2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή,
οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να εκδηλωθούν πλήρως στη διάρκεια του
δεύτερου τριμήνου του 2020. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν μείωση του πληθωρισμού και
διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι ροές μισθωτής απασχόλησης
του συστήματος Εργάνη για τον Μάρτιο και Απρίλιο καταγράφουν μείωση των προσλήψεων που
αναμένεται να αποτυπωθεί στο ποσοστό ανεργίας των επόμενων μηνών. Σημαντική επιδείνωση
καταγράφουν και οι βραχυχρόνιοι δείκτες, ιδιαίτερα εκείνοι των προσδοκιών όπως ο δείκτης
οικονομικού κλίματος και ο PMI8.
Όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα Έκθεση, η πανδημία του COVID-19 φαίνεται να μπαίνει σε
φάση ύφεσης και οι περισσότερες χώρες ακολουθούν πολιτικές σταδιακού ανοίγματος των
οικονομικών δραστηριοτήτων και άρσης των περιοριστικών μέτρων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η
πρώτη φάση των οικονομικών παρεμβάσεων «έκτακτης ανάγκης» που κάλυψαν προσωρινά τις
εισοδηματικές απώλειες εργαζομένων και επιχειρήσεων και ανέστειλαν την πληρωμή φορολογικών
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η επερχόμενη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα
απαιτήσει ένα νέο κύκλο παρεμβάσεων, με στόχο το περιορισμό της έντασης και της διάρκειας της
ύφεσης. Ακόμα και μετά την υποχώρηση της πανδημίας ή/και με την εύρεση κατάλληλου φαρμάκουεμβολίου, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν θα εξαλειφθούν αυτόματα. Στις περιπτώσεις
μεγάλων διαταραχών, οι οικονομικές και κοινωνικές συμπεριφορές σπάνια επιστρέφουν γρήγορα
στις πρωτύτερες «φυσιολογικές» συνθήκες.
Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού για τις Οικονομικές Συνέπειες του
COVID-19 (Απρίλιος 2020), οι επιπτώσεις της πανδημίας τυποποιούνται σε τέσσερις βασικές
διαταραχές, μία από την πλευρά της προσφοράς και τρεις από την πλευρά της ζήτησης/δαπάνης:







Προσφορά: Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είτε έχει διακοπεί διοικητικά
η λειτουργία τους, είτε πλήττονται αντικειμενικά από την πανδημία, αφορούν περίπου το
60% της συνολικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.
Ζήτηση/Κατανάλωση: Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και η μείωση των
εισοδημάτων θα συρρικνώσουν την μη αναγκαία κατανάλωση που αποτελεί το 47,2% της
συνολικής κατανάλωσης των νοικοκυριών.
Ζήτηση/Επένδυση: Η αβεβαιότητα και η περιορισμένη ρευστότητα θα προκαλέσουν μια
αύξηση στο πριμ κινδύνου (risk premium) για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης.
Ζήτηση/Εξαγωγές: Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της κρίσης θα μειώσει τα εισοδήματα στους
εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και κατά συνέπεια τις εξαγωγές.

Η έκταση της αναμενόμενης οικονομικής ύφεσης, που θα εισέλθει εκ νέου η Ελληνική Οικονομία το
2020 (όπως και το σύνολο της Παγκόσμιας Οικονομίας), μετά την παρέλευση μια 5ετους

8

Σύνθετος οικονομικός δείκτης που δείχνει την επικρατούσα κατεύθυνση των οικονομικών τάσεων στους τομείς της
μεταποίησης και των υπηρεσιών.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 83

συνεχιζόμενης σταθερής κατ’ έτος οικονομικής ανάπτυξης, δεν μπορεί στην ακόμα να υπολογιστεί
λόγω της παρούσας διάρκειας του φαινομένου της πανδημίας και της απροσδιόριστης προς το παρόν
λήξης του εντός του 2020.
Η εκτιμώμενη ύφεση έχει ήδη επιφέρει πρώτες ενδείξεις για σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο
επιχειρηματικό περιβάλλον (επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, μείωση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και επιδείνωση της λειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους). Σε κάθε
περίπτωση αναμένεται αύξηση της ανεργίας λόγω της υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας
και της μείωσης του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία θα βρεθεί εκ νέου
αντιμέτωπη με προβλήματα που θα ενσκήψουν στην αγορά εργασίας, όπως πριν από μια δεκαετία.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ο κίνδυνος σοβαρού πλήγματος στον ελληνικό τουρισμό, εν όψει της
εφετινής θερινής περιόδου και των αλυσιδωτών συνεπειών στην οικονομία και την αγορά εργασίας,
ενώ αντίστοιχα ο μεταποιητικός τομέας, οι εξαγωγές και το εμπόριο πλήττονται άμεσα από τις
συνέπειες επιβεβλημένων μέτρων ως προς την κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων τόσο στην
Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
Σύμφωνα με την 6η Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας από την ΕΕ που παρουσιάστηκε στις
20/05/2020, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία
COVID-19, καταγράφεται ότι η ανεργία θα αυξηθεί κοντά στο 20% το 2020 από 17,3% το 2019 και
αυτό θα πλήξει ιδιαίτερα τους απασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, κάτι που θα οδηγήσει
τα νοικοκυριά σε μικρότερα εισοδήματα εν μέσω κρίσης. Σημειώνεται δε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν
σε αύξηση της φτώχειας και η πτωτική τάση του σχετικού δείκτη που ήταν στο 31% το 2019 (πολύ
πάνω από τον μέσο όρο του 21% της ΕΕ) θα ανατραπεί δυσμενώς. Η έκθεση προβλέπει ότι το ΑΕΠ
θα μειωθεί κατά 10% το 2020 και θα ανακάμψει ισχυρά το 2021.

2.3.2 Μελέτη με θέμα: Πανδημία COVID-19 - Επιπτώσεις στην Απασχόληση και στην
Εργασία-Διεθνώς και στην Ελλάδα –ΕΙΕΑΔ Απρίλιος 2020
Η συνοπτική μελέτη του ΕΙΕΑΔ (Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) έχει λάβει
υπόψη το βαθμό επίδρασης της υγειονομικής κρίσης στην οικονομική ανάπτυξη και την αγορά
εργασίας.
Στη χώρα μας, το ξέσπασμα της κρίσης του COVID-19 και της συνεπαγόμενης αναστολής της
οικονομικής δραστηριότητας σε μια σειρά κλάδους με μεγάλο αριθμό εργαζομένων,
αντιμετωπίστηκε με λήψη έκτακτων μέτρων για την προσωρινή προστασία της εργασίας από το
ενδεχόμενο πραγματοποίησης μαζικών απολύσεων και των επιχειρήσεων, οι οποίες είτε έκλεισαν με
κυβερνητική εντολή, είτε χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες δηλαδή είχαν μεγάλη μείωση του
κύκλου εργασιών τους.
Τα βασικότερα μέτρα ως γνωστόν ήταν η ένταξη των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής σύμβασης
εργασίας με παράλληλη χορήγηση σε αυτούς αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 Ευρώ για το
διάστημα από 15/3 έως 30/4 και 534 Ευρώ για το μήνα Μάιο 2020) και με ταυτόχρονη απαγόρευση
των απολύσεων σε όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο καθεστώς αυτό είτε με διοικητική εντολή, είτε
ως πληττόμενες.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 84

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ (01/06/2020) περίπου το 45% των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα εντάχθηκε στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, λαμβάνοντας τη
σχετική αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 Ευρώ από 15/3 30/4/2020 και 534 Ευρώ από 1/5/2020 και
κατά αναλογία των ημερών μη εργασίας) και ενώ ακόμα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε
μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής εργασία.
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΙΕΑΔ που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που
αντιμετωπίζεται, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά το 2019 ανερχόταν
σε 1.986.336 άτομα σε 265.212 επιχειρήσεις και την αποζημίωση ειδικού σκοπού έχουν ήδη λάβει
686.000 άτομα, στα οποία προστέθηκαν άλλες 105.875 μισθωτοί και λίγο αργότερα ακολούθησαν
150.000 μισθωτοί που εντάχθηκαν στους πληγέντες κλάδους (ΚΑΔ). Οι επιπτώσεις στην αγορά
εργασίας ήταν σημαντικές καθώς το μήνα Μάρτιο του 2020 απωλέσθηκαν οι νέες προσλήψεις και
υπολείποντο κατά 41.903 θέσεις εργασίας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Οι νέες
προσλήψεις μηνός Απριλίου 2020 ήταν επίσης συγκριτικά πολύ μικρότερες σχέση με το 2019: μόλις
48.555 έναντι 282.181 του μηνός Απριλίου 2019. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται μια σημαντική
συγκράτηση του ισοζυγίου προσλήψεων.
Στην ειδική έκθεση του ΕΙΕΑΔ συνεκτιμάται και αναλύεται και η πανευρωπαϊκή έρευνα σε 27 χώρες
που διεξήγαγε το Eurofound (Μάρτιος Απρίλιος 2020)9 αναφορικά με τη διαβίωση και την εργασία
των πολιτών κατά τη διάρκεια της κρίσης, των μέτρων υγειονομικού περιορισμού και της αναστολής
της οικονομικής δραστηριότητας. Σε ότι αφορά τους τομείς της αγοράς εργασίας και της
απασχόλησης, στην έρευνα του Eurofound αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω ευρήματα, όπως
αυτά αποτυπώθηκαν από τους ερωτηθέντες:
1) Ως προς την απώλεια των θέσεων εργασίας 10 :Το 5,3% των εργαζομένων στην ΕΕ-27 έχασε
οριστικά τη δουλειά του, ενώ το ποσοστό της προσωρινής απώλειας της θέσης εργασίας
ανέρχεται σε 23,2%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,7% (κάτω του μέσου
ευρωπαϊκού όρου) και 41,8% (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ–27). Ωστόσο, το ζήτημα της
προσωρινής ανεργίας είναι σχετικά περίπλοκο ως προς την προσέγγισή του, διότι αφενός μεν
αυτή είναι ακόμα σε στάδιο εφαρμογής σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα παρά τη μερική
επανεκκίνηση της οικονομίας, αφετέρου δε, αναμένεται να υπάρξει (τουλάχιστον
μεσοπρόθεσμα) μια χρονική περίοδος εκτεταμένων αναπροσαρμογών στην αγορά εργασίας,
σημαντικό μέρος των οποίων θα περιλαμβάνει μακράς διάρκειας μείωση των ωρών εργασίας σε
συνδυασμό και με την αναδιάρθρωση που θα υποστούν μια σειρά κλάδοι της οικονομικής
δραστηριότητας. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση αναμένεται σημαντική αύξηση της μερικής και εκ
περιτροπής εργασίας, το εύρος και η έκταση της οποίας θα καταγραφεί τους επόμενους μήνες.
2) Ως προς τις ανησυχίες για απώλεια της θέσης εργασίας: Το 15,6% των εργαζομένων στην ΕΕ–27
εκφράζει ισχυρούς φόβους («πολύ πιθανόν» και «μάλλον πιθανόν») για οριστική απόλυση στο
άμεσο μέλλον λόγω της κρίσης, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στη Βουλγαρία
(34%), στην Ελλάδα (26,6%) και στην Πορτογαλία (22,3%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά
καταγράφουν η Αυστρία (2,3%), Λουξεμβούργο (5,6%) και Δανία (5,7%).
3) Ως προς τη μείωση του εργάσιμου χρόνου: Η έρευνα καταγράφει ότι το 50% και πλέον του
εργατικού δυναμικού στην ΕΕ υπέστη μικρότερη (16%) ή μεγαλύτερη (34%) μείωση του χρόνου

9

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20058en.pdf
Πηγή: https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking
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εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία δηλώνουν την πλέον υψηλή
μείωση του εργάσιμου χρόνου: στην Ελλάδα το ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσε μεγάλη
μείωση των ωρών εργασίας ανέρχεται σχεδόν στο 42%. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
μείωση του χρόνου εργασίας (κάτι που δεν διευκρινίζεται στην εν λόγω έρευνα) μπορεί να
περιλαμβάνει και τη χορήγηση υποχρεωτικής αδείας άνευ αποδοχών και επομένως ευθεία
μείωση του μισθολογικού εισοδήματος, εκτός του πλαισίου των νομοθετημένων ρυθμίσεων.
Με βάση τα ευρήματα



Παρατηρείται μεγάλη μείωση του αριθμού νέων προσλήψεων σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους .
Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα11 που έλαβε το Υπουργείο Εργασίας λειτούργησαν ως ανάχωμα
στο ενδεχόμενο εκτεταμένων μαζικών απολύσεων12 λόγω κρίσης αρχίζει ήδη να διαφαίνεται
μια αύξηση στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής εργασία.
Αυτή η τάση αναμένεται να γενικευτεί με την πρόσφατη νομοθέτηση του Μηχανισμού
Στήριξης «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»13 , δηλαδή της δυνατότητας εφαρμογής εκ περιτροπής εργασίας σε
ποσοστό 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με την κάλυψη μέρους του
60% του υπολειπόμενου καταβαλλόμενου μισθού και με χρηματοδότηση μέσω του
ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Οι εκτιμήσεις για την μετά την πανδημία εποχή εστιάζουν, σύμφωνα με την μελέτη, σε πρόσθετες
ανισότητες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες στην αγορά εργασίας και ειδικότερα:








Ανισότητες φύλου: οι γυναίκες εργάζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά σε κλάδους και
επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά λόγω κρίσης (εστίαση, τουρισμός, εμπόριο πλην
τροφίμων, προσωπικές υπηρεσίες).
Ανισότητες ηλικίας: οι νέοι με ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας επίσης
απασχολούνται σε μεγάλο ποσοστό σε κλάδους και επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά
λόγω κρίσης (εστίαση, τουρισμός, εμπόριο πλην τροφίμων.
Ανισότητες σε σχέση με τη μορφή απασχόλησης: οι εποχιακά εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι σε κλάδους π ου ανέστειλαν τη
λειτουργία τους θα πληγούν περισσότερο (ιδίως στη νότια Ευρώπη).
Ανισότητες σε σχέση με την ειδίκευση, τα προσόντα και τις δεξιότητες: οι εργαζόμενοι με
δυνατότητα τηλεργασίας, θεωρούνται και ως εργαζόμενοι υψηλότερων προσόντων και
αναμένεται να έχουν μικρότερες επιπτώσεις σε σχέση με τους ανειδίκευτους εργάτες όλων
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

11 Υ.Α.

12997/231/2020 του Υπουργού Εργασίας με θέμα «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων
με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
12 60.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αίτηση για τα μέτρα στήριξης (μέσα σε μία ημέρα)
σύμφωνα με δήλωση του Υπ Εργασίας Γ. Βρούτση στις 26.03.2020 στα ΜΜΕ. Τα μέτρα αφορούν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την μείωση
των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά).
13 Με το πρόγραμμα χορηγείται η δυνατότητα του εργοδότη να εφαρμόζει εκ περιτροπής εργασία με επιδότηση μέρους του
μισθού από το κράτος. Οι εργοδότες θα μπορούν ενταχθούν σε αυτό μέσω εφαρμογής εκ περιτροπής εργασίας θα μπορούν
να μειώνουν το χρόνο εργασίας κατά 50%, είτε για μέρος. είτε για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης,
καταβάλλοντας το 50% του μισθού. Από το υπόλοιπο 50% του μισθού το κράτος θα καταβάλλει στον εργαζόμενο το 60% και
χωρίς ο τελικός μισθός να υπολείπεται του εθνικού κατώτατου μισθού.
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Ανισότητες μισθών: οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι υψηλών προσόντων σε κλάδους με
δυνατότητα τηλεργασίας έχουν καλύτερες εργασιακές προοπτικές σε σχέση με
ανειδίκευτους εργάτες σε κλάδους και επιχειρήσεις με μικρή δυνατότητα τηλεργασίας.
Σε γενικές γραμμές μπορεί κάποιος με σχετική ασφάλεια να συμπεράνει ότι οι περισσότερο
αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους λόγω της αναστολής της οικονομικής
δραστηριότητας θα επισυμβούν στις πιο ευάλωτες και επισφαλείς εργασιακές ομάδες:
χαμηλόμισθους ανειδίκευτους, νέους και νέες, γυναίκες και κυρίως σε όσους εργάζονται σε
επιχειρήσεις και κλάδους που έβαλαν υποχρεωτικό λουκέτο κατά τη διάρκεια της κρίσης ή
λειτούργησαν μερικώς (εστίαση, τουρισμός, ψυχαγωγία, εμπόριο πλην τροφίμων,
προσωπικές υπηρεσίες).

Τα ανωτέρω δεδομένα τονίζουν την αναγκαιότητα το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 να συμβάλλει με
δράσεις που θα υλοποιηθούν να επιδράσουν αποτρεπτικά ως προς την αποτροπή δυσμενών
τετελεσμένων στην αγορά εργασίας και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

2.3.3 Μελέτη: Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής
κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων.
Η έρευνα αποτελεί μέρος των ερευνών που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία
MARC για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (περίοδος
διεξαγωγής Ιούνιος 2020).
Σύμφωνα με την έρευνα σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Το ζήτημα της ρευστότητας των
επιχειρήσεων που είχε επισημανθεί, στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του
2020, ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι
πλέον εμφανές. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
φαίνεται πως δεν επαρκούν για να καλύψουν την πλειονότητα των επιχειρήσεων που παλεύουν για
την επιβίωση τους μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά μειωμένης ζήτησης γεγονός το οποίο δημιουργεί
πολύ σοβαρούς κινδύνους αύξησης της ανεργίας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας που αποτυπώνουν την δυσμενή αυτή κατάσταση είναι τα εξής:
1) 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,7%) δήλωσαν πως ο τζίρος τους ήταν μειωμένος το προηγούμενο
διάστημα (μήνα) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο
μέσος όρος μείωσης του τζίρου είναι 46%.
2) 2 στις 10 επιχειρήσεις (21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό το προσωπικό τους να
μειωθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ μόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις.
Εκτιμάται, με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα πως μέχρι το τέλους του
έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου 190.000 θέσεις εργασίας.
3) 1 στις 3 (33,9%) επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της
δραστηριότητας τους το επόμενο διάστημα.
4) Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%) δήλωσαν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
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5) 1 στις 3 επιχειρήσεις (33,4%) δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις.
6) Σχεδόν 6 στις 10 (55,1%) επιχειρήσεις είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένες με τα μέτρα που
έχει λάβει η κυβέρνηση για την στήριξη των επιχειρήσεων.

2.3.4 Η επίδραση της Πανδημίας COVID-19 στην ερευνητική δραστηριότητα –ΕΚΤ
2020
Η μελέτη διεξήχθη από την Μονάδα Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ / Τμήμα Δεικτών και Δράσεων
ΕΤΑΚ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η έρευνα διεξήχθη
με ηλεκτρονικό τρόπο σε δείγμα 4.557 επιστημόνων που διεξάγει ερευνητική δραστηριότητα
προκειμένου, να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση τεκμηριωμένης εικόνας για το πώς
αντιμετωπίστηκε η πρώτη φάση της πανδημίας που συνοδεύτηκε από το κλείσιμο των
Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων.
Ο πληθυσμός στον οποίο απεστάλη το ερωτηματολόγιο είναι το σύνολο των ωφελούμενων των
κύκλων προκηρύξεων των ακόλουθων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020, με
συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο):






Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας (δυο κύκλοι
προκηρύξεων, είδος ωφελούμενων: υποψήφιοι διδάκτορες).
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών (ένας κύκλος προκήρυξης, είδος
ωφελούμενων: μεταδιδακτορικοί ερευνητές).
Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
(ένας κύκλος προκήρυξης, είδος ωφελούμενων: υποψήφιοι διδάκτορες).
Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ένας κύκλος προκήρυξης, είδος
ωφελούμενων: μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες).
«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού (τρεις κύκλοι προκηρύξεων, είδος ωφελούμενων: διδάκτορες).

Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν 4.557 μοναδικοποιημένοι ωφελούμενοι ερευνητές, ενώ αυτές
αποτελούν τη μεγαλύτερη δημόσια παρέμβαση στο επίπεδο της χρηματοδότησης και του αριθμού
των ωφελούμενων ερευνητών κατά τα πρόσφατα χρόνια στη χώρα μας.
Αποτελεί την Πρώτη μεγάλης κλίμακας έρευνα προσδιορισμού της επίδρασης της πανδημίας COVID19 στην ερευνητική δραστηριότητα Ελλήνων ερευνητών στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
Τα βασικότερα ευρήματα – συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
1) Κρίσιμες δημόσιες υποδομές, όπως η διαθέσιμη στους φορείς έρευνας πληροφοριακή και
ψηφιακή υποδομή, απολαμβάνουν υψηλή αποδοχή και εμπιστοσύνη από την ερευνητική
κοινότητα, όσον αφορά την πρόσβαση και την αξιοπιστία χρήσης (65,1%).
2) Η διοικητική υποστήριξη που παρασχέθηκε το διάστημα αυτό από τα ελληνικά πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα αξιολογείται πολύ θετικά για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας
της ερευνητικής δραστηριότητας (46,7%).
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3) Ο περιορισμός στη χωρική μετακίνηση επέδρασε καταλυτικά στη δυνατότητα πρόσβασης στην
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και στη δυνατότητα εκτέλεσης έρευνας πεδίου. Αυτό
ισχύει για τους ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων (41,7% πολύ μεγάλη και μεγάλη
αδυναμία πρόσβασης), και ιδιαίτερα για αυτούς που η πρόσβαση στον μηχανολογικό ή/και
εργαστηριακό εξοπλισμό είναι απολύτως απαραίτητη, π.χ. 54,3% για τους ερευνητές της Ιατρικής
και των Επιστημών Υγείας.
4) Το 36,6% των ερευνητών δηλώνει ότι η πανδημία έχει προκαλέσει μεγάλη και πολύ μεγάλη
χρονική καθυστέρηση στο ερευνητικό τους έργο, ενώ το 43,2% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μεγάλη
και πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις επιστημονικές του εκροές. Η επίδραση, ωστόσο, δεν είναι
όμοια στα επιμέρους επιστημονικά πεδία και αυτό έχει να κάνει με το ότι κάποιες εκροές της
έρευνας απαιτούν φυσική παρουσία, ενώ κάποιες άλλες όχι.
5) Ένα σημαντικό ποσοστό, σχεδόν το 60% (59,6%) των ερευνητών αξιολογεί την κρίση ως έχουσα
και στοιχεία ενός παραθύρου ευκαιρίας στην άσκηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Η
επίδραση της πανδημίας δημιούργησε ένα πιο πρόσφορο έδαφος για την ερευνητική κοινότητα
και το πώς η κοινωνία προσλαμβάνει τον ρόλο της. Αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο, σήμανε
την τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας στις επιστήμες υγείας, αλλά και την
αύξηση της χρηματοδότησης για τη μελέτη των κοινωνικοοικονομικών αλλά και ψυχολογικών
επιπτώσεων της πανδημίας.

2.4 Συστάσεις της ΕΕ - Κείμενα Πολιτικής - Εκθέσεις ΕΕ για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και την
Εκπαίδευση
2.4.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 - Έκθεση για την Ελλάδα
Στο παράρτημα Δ της Έκθεσης της ΕΕ για την Ελλάδα παρουσιάζονται οι απόψεις των υπηρεσιών της
Επιτροπής σχετικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα καθώς
και για τους όρους αποτελεσματικής υλοποίησης των επενδυτικών αυτών προτεραιοτήτων σε σχέση
με τους πέντε (5) στόχους πολιτικής της πολιτικής συνοχής 2021-2027. Συνοπτικά έχουν ως
ακολούθως:

Στόχος πολιτικής 1: Μια Εξυπνότερη Ευρώπη — Καινοτόμος και έξυπνος βιομηχανικός
μετασχηματισμός
Προσδιορίζονται επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας προκειμένου:
 Να ενισχυθούν οι ικανότητες έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων
τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων νέων δομών μεταφοράς τεχνολογίας – διασύνδεσης
ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας
καινοτομίας (Γραφεία Μεταφοράς
Τεχνολογίας).
 Να γεφυρωθεί το χάσμα σε σχέση με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ώστε να
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο
τομέα.
 Να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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Να επιτευχθεί ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση
και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – δίκαιη
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, κυκλική οικονομία,
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων
Προσδιορίζονται επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας για:
 Την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 Την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 Την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης
των πόρων και της διαχείρισης των αποβλήτων.
 Την προώθηση της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.
Στόχος πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη με ενίσχυση της κινητικότητας και των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε περιφερειακό επίπεδο
Προσδιορίζονται επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας για:
 Την ανάπτυξη βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και διατροπικών
μεταφορών.
 Την προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.
 Την ανάπτυξη βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και διατροπικών
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.
 Τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και την ενίσχυση της ψηφιακής της
συνδεσιμότητας.
Στόχος πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη – Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων
Προσδιορίζονται επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας για:
 Την αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία,
ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.
 Την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.
 Τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων και των υπηρεσιών της αγοράς
εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες.
 Την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
 Την αύξηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 Τη στήριξη της απόκτησης βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών
δεξιοτήτων.
 Την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής της.
 Την προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης, ευέλικτης αναβάθμισης των δεξιοτήτων και
επανειδίκευσης για όλους.
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Την προώθηση της ενεργητικής ένταξης.
Την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών,
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των υπηκόων τρίτων χωρών.
Τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και αποτελεσματικές υπηρεσίες και
κοινωνική προστασία.
Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.

Οι Ειδικοί στόχοι του Στόχου Πολιτικής 4 αφορούν στα εξής:
i. βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία,
ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων,
προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.
ii. εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση
και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και
εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
των μεταβάσεων και της κινητικότητας.
iii. Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας
της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην
παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής
των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και
υγιής γήρανση.
iv. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης
βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.
v. προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση
ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους.
vi. προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την
καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την
επαγγελματική κινητικότητα.
vii. προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και
της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.
viii. προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.
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Στόχος πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και των τοπικών
πρωτοβουλιών
Προσδιορίζονται επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας για:
 Την προώθηση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλέον ευάλωτων περιοχών, ιδίως των μικρών νησιών, των
ορεινών ζωνών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που πλήττονται από
συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αδυναμίες.

2.4.2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Α εξάμηνο 2020 - Έκθεση για την Ελλάδα
Στις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Έκθεση για την Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό
εξάμηνο 2020. Στο παράρτημα Δ της έκθεσης, παρουσιάζονται οι απόψεις των υπηρεσιών της
Επιτροπής σχετικά με τους επενδυτικούς τομείς προτεραιότητας και το πλαίσιο προϋποθέσεων για
την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την περίοδο
2021-2027 στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, οι επενδύσεις του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
συμπληρώνουν τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, για τις
οποίες δόθηκε καθοδήγηση υπό τη μορφή του παραρτήματος Δ στην έκθεση του 2019 για την
Ελλάδα.
Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα συνδέονται με τη δέσμευση για την πλήρη
παύση λειτουργίας του κλάδου του λιγνίτη έως το 2028, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των μη
αποδοτικών και ιδιαίτερα ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από βαρύ πετρέλαιο και ντίζελ
στα νησιά. Ακολουθούν οι προτάσεις της ΕΕ για τις περιοχές της χώρας που επηρεάζονται
περισσότερο από τις ανωτέρω δεσμεύσεις.

Δυτική Μακεδονία:
 παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, που
οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή.
 ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας.
 ανάπλαση και απολύμανση των χώρων, αποκατάσταση του εδάφους και έργα
αναπροσαρμογής.
 αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των εργαζομένων.
 συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε άτομα που αναζητούν εργασία.
 ενεργητική ένταξη των ατόμων που αναζητούν εργασία.
Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται απώλειες θέσεων εργασίας οι οποίες στην πράξη ενδέχεται να
μην αντισταθμιστούν εξ ολοκλήρου με τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ. Επομένως, θα
μπορούσε να εξεταστεί η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
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Μεγαλόπολη:
 παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, που
οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή.
 ανάπλαση και απολύμανση των χώρων, αποκατάσταση του εδάφους και έργα
αναπροσαρμογής.
 αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των εργαζομένων.
Κρήτη και νησιά του Αιγαίου:
 ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας.
 αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των εργαζομένων.

2.4.3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Τον Ιανουάριο 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με «Μια ισχυρή Ευρώπη
για δίκαιες μεταβάσεις», η οποία εστιάζει στα ακόλουθα:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ








Η Ευρωπαϊκή ήπειρος έχει να επιδείξει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, τις
καλύτερες συνθήκες εργασίας και την αποτελεσματικότερη κοινωνική προστασία
παγκοσμίως.
Ωστόσο η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επιβάλουν προσαρμογές
στην οικονομία, τη βιομηχανία, τον τρόπο μετακίνησης και εργασίας κλπ. Η Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία αντανακλά τη φιλοδοξία της Ευρώπης να γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.
Η ψηφιακή οικονομία του σήμερα και του αύριο πρέπει να έχει ως επίκεντρό της τον
άνθρωπο. Σύμφωνα με υπολογισμούς μόνο η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα
δημιουργήσουν περίπου 60 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως τα επόμενα 5
έτη, ενώ πολλές θέσεις εργασίας θα αλλάξουν ή ακόμη και θα εξαφανιστούν. Πλέον με την
εμφάνιση της πανδημίας είναι προφανές ότι απαιτείται να δοθεί από τις χώρες κράτη μέλη
έμφαση στην τηλεργασία και σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας καθώς μεγάλο μέρος των
εργαζομένων πρέπει να είναι έτοιμο να συνεχίσει την παραγωγική διαδικασία μέσω
ηλεκτρονικής εργασίας. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες
δεξιότητες. Είναι όμως ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα είναι επίσης
ποιοτικές και ότι θα υπάρχουν εργαζόμενοι με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να τις
καταλάβουν.
Η δημογραφία της Ευρώπης αλλάζει χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς της
ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Η οικονομική δραστηριότητα στους τομείς της τρίτης
ηλικίας και της περίθαλψης δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για πολλούς, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παραμένουν ενεργά ή ότι λαμβάνουν τη
φροντίδα που χρειάζονται. Ωστόσο, λόγω της γήρανσης και της αστυφιλίας, ο πληθυσμός σε
πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης φθίνει. Το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών διευρύνεται και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.
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Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες να προοδεύσουν. Σήμερα στην
ΕΕ έχουν θέση εργασίας 241 εκατ. άτομα, γεγονός που αποτελεί ιστορικό κατόρθωμα.
Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αντανακλά μία μόνο πλευρά της πραγματικότητας. Η άλλη πλευρά
είναι ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και ότι δεν επωφελούνται όλοι από τις
θετικές αυτές εξελίξεις.
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση σε
αυτές τις θεμελιώδεις φιλοδοξίες. Η κοινωνική στρατηγική είναι να διασφαλιστεί ότι οι
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από κοινωνική δικαιοσύνη.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
Ενίσχυση των πολιτών μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων










Οι δεξιότητες έχουν κομβική σημασία για το μέλλον. Σημειώνεται ότι διαφορά ύψους 28%
χωρίζει τα ποσοστά απασχόλησης των εργαζομένων χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης. Το μισό
εργατικό δυναμικό σήμερα θα χρειαστεί να επικαιροποιήσει τις δεξιότητές του εντός της
επόμενης πενταετίας. Επίσης, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός νέων δεν διαθέτει βασικές
και ψηφιακές δεξιότητες και πολύ λίγοι έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος
μετά το πέρας των σχολικών σπουδών τους.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν κομβικό ρόλο για τις δεξιότητες. Τα κράτη μέλη
πρέπει να προσαρμόσουν τα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την
Ευρώπη για να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση από νεαρή ηλικία,
χωρίς αποκλεισμούς, και να υποστηρίξουν τους πολίτες, καθώς αναλαμβάνουν την ευθύνη
για τη συνεχή επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Σημειώνεται δε,
ότι μόνον 1 στους 25 εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχει σε διά βίου μάθηση.
Για να δώσει προτεραιότητα στις δεξιότητες, την απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο
κεφάλαιο, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2020, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης σύστασης για μια
ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).
1 στους 5 15χρονους έχει δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες. Η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση προωθούν την ισότητα ευκαιριών
και μπορούν να σπάσουν τον κύκλο των χαμηλών επιδόσεων.
Η ανεργία των νέων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες κυμαίνεται μεταξύ 62 % και 4 %. Με σκοπό
να εντείνει τη μάχη κατά της ανεργίας των νέων, η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες προτάσεις
της για την ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία».

Στήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας και της οικονομικής μετατροπής




Όλοι στην Ευρώπη, νέοι ή ηλικιωμένοι, πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε έγκαιρη και
εξατομικευμένη υποστήριξη, όπως και σε κατάρτιση, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις ευκαιρίες
τους να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας ή να ιδρύσουν μια επιχείρηση.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της μετάβασης την οποία
καλείται να πραγματοποιήσει η Ευρώπη. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί ο Μηχανισμός
Δίκαιης Μετάβασης, στον οποίο περιλαμβάνεται ένα ειδικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ο
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μηχανισμός αυτός θα στηρίξει τις περιφέρειες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από
τη μετάβαση ώστε καμία να μην μείνει στο περιθώριο.
Επιπλέον, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα επιτρέψει μια δίκαιη μετάβαση για τις περιφέρειες
με εξάρτηση από τον άνθρακα, έτσι ώστε να υποστηριχθούν η αναδιάταξη, ο
επαναπροσανατολισμός και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η εκπαίδευση,
οι πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις.
Τέλος, για να υπάρξει αλληλεγγύη και στήριξη προς τους εκτοπισμένους εργαζομένους και
τους αυτοαπασχολούμενους, μπορεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση.

Δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας
Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις της ΕΕ που ακολουθούν έχουν διατυπωθεί πριν το ξέσπασμα της
πανδημίας στα κράτη μέλη της και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που αυτή έχει επιφέρει.







Η ευρωπαϊκή οικονομία διένυε το έβδομο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης μέχρι πριν την
εμφάνιση της πανδημίας. Είναι προφανές ότι πλέον οι αναπτυξιακές προοπτικές της έχουν
αποδυναμωθεί. Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει την ισχυρή αυτή βάση για να εξασφαλίσει
ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη θα συνεχίσει να δημιουργεί
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους τα επόμενα χρόνια.
Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού θα είναι μια βιομηχανική στρατηγική που θα
παρουσιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μια ειδική στρατηγική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Σημειώνεται ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 85 % των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν την τελευταία πενταετία. Η προώθηση της καινοτομίας, η εξασφάλιση
χρηματοδοτικών πόρων και η μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ είναι ζωτικής
σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
Η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από την ανάπτυξη. Αυτό
ισχύει ακόμη περισσότερο για την κοινωνική οικονομία, η οποία εξυπηρετεί κοινωνικές
ανάγκες. Περίπου 13,6 εκατ. άτομα εργάζονται στην κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Η
Επιτροπή θα εγκαινιάσει το 2021 ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία για να
βελτιώσει τις κοινωνικές επενδύσεις και τις κοινωνικές καινοτομίες και για να προωθήσει το
δυναμικό των κοινωνικών επιχειρήσεων να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ιδίως για όσα
άτομα είναι περισσότερο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας

Προώθηση της ισότητας




Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή της στην ένταξη και την ισότητα σε όλες τις
εκφάνσεις της, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η ισότητα αποτελεί
πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής, καθώς για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ξεχωριστό
χαρτοφυλάκιο και μια νέα ειδική ομάδα δράσης για θέματα ισότητας.
Η κατάσταση των γυναικών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης
είναι επιβλαβή για την οικονομία αλλά και για τις ίδιες τις γυναίκες. Το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται σε 16 %. Το συνταξιοδοτικό σε 35 %. Το πρώτο τρίμηνο του
2020, η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων .
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Μια οικονομία στην υπηρεσία του ανθρώπου είναι μια οικονομία στην υπηρεσία και των
ατόμων με αναπηρία. Μόνο το 50 % των ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να εργαστούν
έχει εργασία. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει
μια ενισχυμένη στρατηγική για την αναπηρία το 2021, με βάση τα αποτελέσματα της εν
εξελίξει αξιολόγησης σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020.
Ταχύτερες και αποτελεσματικότερες μέθοδοι και πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης των
υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τους ΥΤΧ, αλλά και την αγορά
εργασίας στις χώρες υποδοχής. Πολλά κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις
δεξιότητες τους εφόσον προωθήσουν την χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασή τους σε ποιοτική
εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ












Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη πρέπει να αμείβονται με δίκαιο κατώτατο μισθό, που να
τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Σημειώνεται δε, ότι στην ΕΕ 1 στους 10 εργαζομένους
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.
Νέες μορφές εργασίας αναπτύσσονται ραγδαία χάρη κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία, οι
οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση και προάγουν καινοτόμους
υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευελιξία και ευκαιρίες σε εργαζομένους,
αυτοαπασχολούμενους, πελάτες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, μπορούν επίσης να οδηγήσουν
και σε νέες μορφές επισφαλούς εργασίας.
Για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και για να αξιοποιηθεί
πλήρως το δυναμικό του, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα απαιτούν σαφέστερους κανόνες
που να προλαμβάνουν τις καταχρήσεις, να διατηρούν υψηλά πρότυπα για την υγεία και την
ασφάλεια και να διασφαλίζουν μεγαλύτερη κάλυψη κοινωνικής προστασίας.
Μια νέα πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια του
δεύτερου εξαμήνου του 2020, θα αναβαθμίσει τους κανόνες σχετικά με την ευθύνη και την
ασφάλεια των ψηφιακών πλατφορμών, υπηρεσιών και προϊόντων, και θα ολοκληρώσει την
ψηφιακή ενιαία αγορά. Παράλληλα, η Επιτροπή θα διοργανώσει και μια σύνοδο υψηλού
επιπέδου για την εργασία σε πλατφόρμες ώστε να συζητηθούν θέματα προτεραιότητας και
πιθανές λύσεις, όπως για παράδειγμα το καθεστώς απασχόλησης, οι συνθήκες εργασίας και
η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, η πρόσβασή
τους σε συλλογική εκπροσώπηση και διαπραγματεύσεις, καθώς και διασυνοριακές πτυχές
της εργασίας σε πλατφόρμες.
Η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν επίσης τον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι
στην ΕΕ απολαμβάνουν υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Τα νέα χαρακτηριστικά της
εργασίας ―όπως η διαρκής συνδεσιμότητα, η αυξημένη ηλεκτρονική και κινητή εργασία, οι
διεπαφές ανθρώπου-μηχανής, η παρακολούθηση, η πρόσληψη και η διαχείριση των
εργαζομένων μέσω αλγορίθμων, κλπ. - θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να αποφεύγονται νέες μορφές διακρίσεων ή αποκλεισμού ή νέοι κίνδυνοι για τη σωματική
και την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Οι δίκαιες συνθήκες εργασίας απαιτούν επίσης εύρυθμο κοινωνικό διάλογο: οι εργαζόμενοι
και οι εργοδότες μπορούν να βρουν κοινές λύσεις που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
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ανάγκες τους. Οι ισχυρές, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και η έγκαιρη συμμετοχή τους στη
χάραξη πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικές.
Η Επιτροπή θα διερευνήσει τρόπους ώστε να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο και τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αυξήσει την ικανότητα των συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών.
Για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν ή εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι δίκαιες
συνθήκες εργασίας σημαίνουν δίκαιη κινητικότητα. Σημειώνεται ότι 17,5 εκατ. Ευρωπαίοι
πολίτες ζουν ή εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται
στον σκοπό τους, έτσι ώστε όλα να λειτουργούν με δικαιοσύνη και διαφάνεια, να
εξασφαλίζεται ο δίκαιος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, να προστατεύονται τα δικαιώματα
των εργαζομένων και να αποφεύγεται η καταβολή διπλών εισφορών και το κοινωνικό
ντάμπινγκ. Η νεοπαγής Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) θα αποτελέσει καίριο εργαλείο για
τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ΕΕ στον τομέα αυτό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
Εξασφάλιση υψηλής κοινωνικής προστασίας:






Μόνον 1 στους 3 βραχυχρόνια ανέργους καλύπτεται από παροχές ανεργίας. Η Επιτροπή θα
προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας για να προστατεύσει τους
πολίτες της και να μειώσει την πίεση στα δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών
κλονισμών. Η εφαρμογή της σύστασης για την πρόσβαση σε κοινωνική προστασία θα
εξασφαλίσει σε όλους προστασία σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας, γήρατος, αναπηρίας ή
εργατικού ατυχήματος, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους.
Το 40% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην καταπολέμηση του καρκίνου. Τον Φεβρουάριο του 2020 η Επιτροπή θα
δρομολογήσει διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να παρουσιάσει, κατά το τέταρτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του
καρκίνου, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των δεινών που προξενεί η εν λόγω νόσος.
Η γήρανση του πληθυσμού απειλεί την επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας. Σήμερα αντιστοιχούν 3 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Εάν δεν αλλάξει κάτι
έως το 2050 η αναλογία θα είναι 2 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Επίσης, οι νέες μορφές
νοικοκυριών, όπως ο υψηλότερος αριθμός νοικοκυριών ενός μόνο ατόμου, η αστυφιλία που
οδηγεί στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, η διαρροή εγκεφάλων ή ακόμη και οι
μεταναστευτικές ροές συμβάλλουν όλα στη μεταβολή του δημογραφικού τοπίου στην
Ευρώπη. Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2020, θα υποβληθεί από την ΕΕ μια πράσινη
βίβλος σχετικά με τη γήρανση.

Καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού:




110 εκατ. Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. 7 εκατ. λιγότεροι
σε σύγκριση με 10 έτη πριν. Ως εκ τούτου επιβάλλεται ένας ευρύς προβληματισμός που να
λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές και συνυφασμένες αιτίες της φτώχειας, να εξετάζει τον
αντίκτυπο των διαφόρων μέσων πολιτικής και να επανεξετάζει τη μελλοντική πορεία.
1 στα 4 παιδιά αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2021 η
Επιτροπή θα παρουσιάσει μια Εγγύηση για τα Παιδιά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι
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διαθέτουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται και ότι λαμβάνουν στήριξη έως ότου
να ενηλικιωθούν.
Πολλοί Ρομά στην ΕΕ αποτελούν θύματα προκαταλήψεων και κοινωνικού αποκλεισμού,
παρά την απαγόρευση των διακρίσεων στις χώρες της ΕΕ. Ο αποκλεισμός που βιώνουν
απαιτεί την ανάληψη δεσμεύσεων σε όλα τα επίπεδα. Το πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τις
εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά έως το 2020 έχει να επιδείξει ορισμένα θετικά
αποτελέσματα. Στη βάση των πορισμάτων από την αξιολόγηση του εν λόγω πλαισίου, θα
αναληφθεί, μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες του 2020, πρωτοβουλία με αντικείμενο την
ισότητα και την ενσωμάτωση των Ρομά.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική και οικονομική επιρροή της για να προωθήσει
την κοινωνική δικαιοσύνη στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να τηρήσει αυστηρή
στάση σχετικά με την επιβολή των υφιστάμενων συμφωνιών ή εμπορικών ρυθμίσεων για την
προώθηση και την προστασία των διεθνώς συμφωνημένων προτύπων όσον αφορά τα δικαιώματα
των εργαζομένων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η ανακοίνωση της ΕΕ δρομολογεί μια ευρεία συζήτηση με όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ
καθώς και με όλους τους εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, προσδιορίζει μια σειρά από πρωτοβουλίες
που θα πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ τους προσεχείς μήνες, οι οποίες θα συμβάλουν στην
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

2.4.4 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από κοινού τον Ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων14 στην κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση
και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου. Η διακήρυξη αυτή
αντανακλά την ομόφωνη υποστήριξη που παρέχουν όλα τα όργανα της ΕΕ στις αρχές και τα
δικαιώματα που ορίζει ο πυλώνας. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει σκοπό να εξασφαλίσει
νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα στους πολίτες. Βασίζεται σε 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες
σε τρεις κατηγορίες, ως ακολούθως:
i.

Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας

1. Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση: Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να αποκτήσει και να
διατηρήσει δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να
διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.
14

Πηγή:
ιστότοπος
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής/
Ευρωπαϊκός
πυλώνας
κοινωνικών
δικαιωμάτων
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-socialrights_el)
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2. Ισότητα των φύλων: Η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες πρέπει να
διασφαλίζονται και να προωθούνται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή
στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την επαγγελματική εξέλιξη.
Γυναίκες και άνδρες έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.
3. Ίσες ευκαιρίες: Ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση
και ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό. Προάγονται οι ίσες ευκαιρίες για τις
υποεκπροσωπούμενες ομάδες.
4. Ενεργός στήριξη της απασχόλησης: Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε έγκαιρη και εξατομικευμένη
βοήθεια με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών του για απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Στη
βοήθεια αυτή περιλαμβάνονται η στήριξη με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, η κατάρτιση και η
επανειδίκευση. Οι νέοι έχουν δικαίωμα σε συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή
προσφορά εργασίας ικανοποιητικού επιπέδου εντός 4 μηνών από την απώλεια της δουλειάς τους ή
από την έξοδό τους από το σύστημα εκπαίδευσης. Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα σε εξατομικευμένη,
αδιάλειπτη και συνεπή στήριξη. Οι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα σε εμπεριστατωμένη
ατομική αξιολόγηση το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας.
ii.

Δίκαιοι όροι εργασίας

5. Ασφαλής και ευπροσάρμοστη απασχόληση: Ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους
απασχόλησης, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση. Προωθείται η μετάβαση
σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου. Προωθούνται καινοτόμες μορφές εργασίας οι οποίες
διασφαλίζουν ποιοτικούς όρους εργασίας. Ενθαρρύνονται η επιχειρηματικότητα και η
αυτοαπασχόληση. Διευκολύνεται η επαγγελματική κινητικότητα. Αποτρέπονται οι σχέσεις
απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλή εργασία, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση της κατάχρησης
των άτυπων συμβάσεων. Κάθε δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια.
6. Αποδοχές: Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιες αποδοχές που επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές
επίπεδο διαβίωσης. Διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστες αποδοχές που επιτρέπουν την κάλυψη των
αναγκών του εργαζομένου και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις εθνικές οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, και παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση στην απασχόληση και η παροχή
κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας. Αποτρέπεται η φτώχεια των εργαζομένων. Όλες οι αποδοχές
καθορίζονται με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με σεβασμό
της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.
7. Ενημέρωση για τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απόλυσης: Οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς, στην αρχή της σχέσης απασχόλησής τους,
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου. Σε περίπτωση απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν
δικαίωμα να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους λόγους και να λαμβάνουν έγκαιρη
προειδοποίηση. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό
επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, έχουν δικαίωμα επανόρθωσης,
περιλαμβανομένης και της καταβολής εύλογης αποζημίωσης.
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8. Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων: Ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων
όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών στους τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης
και των κοινωνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Οι κοινωνικοί εταίροι
ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για τα ζητήματα που
τους αφορούν, με σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος συλλογικής δράσης. Εφόσον
κρίνεται σκόπιμο, οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων εφαρμόζονται στο
επίπεδο της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους έχουν
δικαίωμα έγκαιρης ενημέρωσης και διαβούλευσης για ζητήματα που τους αφορούν, και ιδίως σε
περιπτώσεις μεταβίβασης, αναδιάρθρωσης και συγχώνευσης επιχειρήσεων, καθώς και σε
περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Ενθαρρύνεται η παροχή στήριξης με στόχο την ενίσχυση της
ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να προάγουν τον κοινωνικό διάλογο.
9. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Οι γονείς και τα άτομα με ευθύνες
παροχής φροντίδας έχουν δικαίωμα σε ανάλογη άδεια, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και πρόσβαση
σε υπηρεσίες φροντίδας. Γυναίκες και άνδρες έχουν ίση πρόσβαση σε ειδικές άδειες προκειμένου να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για παροχή φροντίδας και ενθαρρύνονται να κάνουν
ισορροπημένη χρήση αυτών.
10. Υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και προστασία
δεδομένων: Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και της
ασφάλειάς τους στην εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε εργασιακό περιβάλλον που είναι
προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες τους και τους επιτρέπει να παρατείνουν την παραμονή
τους στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε προστασία των προσωπικών τους
δεδομένων στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.
iii.

Κοινωνική προστασία και ένταξη

11. Φροντίδα και στήριξη των παιδιών: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή και
ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία τους από
τη φτώχεια. Τα παιδιά από μειονεκτικό περιβάλλον έχουν δικαίωμα σε ειδικά μέτρα για την ενίσχυση
της ισότητας των ευκαιριών.
12. Κοινωνική προστασία: Ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι
εργαζόμενοι και, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, οι αυτοαπασχολούμενοι, έχουν δικαίωμα σε επαρκή
κοινωνική προστασία.
13. Παροχές ανεργίας: Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα σε επαρκή στήριξη από τις δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης με σκοπό την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και σε επαρκή
επιδόματα ανεργίας, εύλογης διάρκειας, σύμφωνα με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς
κανόνες επιλεξιμότητας. Οι παροχές αυτές δεν συνιστούν αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή
στην απασχόληση.
14. Ελάχιστο εισόδημα: Κάθε άτομο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα σε παροχές
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση σε όλα τα στάδια της
ζωής και ικανοποιητική πρόσβαση στα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες. Για όσους μπορούν να
εργαστούν, οι παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα
για (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας.
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15. Εισόδημα ηλικιωμένων και συντάξεις: Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν
συνταξιοδοτηθεί έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ανάλογη προς τις εισφορές τους που θα τους
διασφαλίζει επαρκές εισόδημα. Γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Κάθε ηλικιωμένο άτομο έχει δικαίωμα σε πόρους που διασφαλίζουν
αξιοπρεπή διαβίωση.
16. Υγειονομική περίθαλψη: Κάθε άτομο δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και
ποιοτική προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη.
17. Ένταξη ατόμων με αναπηρία: Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη
που τους διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην
αγορά εργασίας, και στην κοινωνία και σε εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
18. Μακροχρόνια φροντίδα: Κάθε άτομο δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και
ποιοτικές μακροχρόνιες υπηρεσίες φροντίδας, ιδίως σε υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης και σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.
19. Στέγαση και βοήθεια για τους αστέγους: α. Τα άτομα σε κατάσταση ανάγκης έχουν πρόσβαση σε
ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες ή σε στεγαστική βοήθεια. β. Τα ευάλωτα άτομα έχουν δικαίωμα σε
κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της αναγκαστικής έξωσης. γ. Στους αστέγους παρέχονται
κατάλληλα καταλύματα και υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.
20. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες: Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές, ποιοτικές
υπηρεσίες, όπως μεταξύ άλλων η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ψηφιακές επικοινωνίες. Στα άτομα σε κατάσταση ανάγκης,
παρέχεται στήριξη για την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες.

2.4.5 Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019
Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 καταρτίστηκε από την
ΕΕ και συγκεντρώνει ευρύ φάσμα στοιχείων για να καταδείξει την εξέλιξη των εθνικών συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Η Έκθεση παρακολούθησης διατυπώνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη στις οποίες
τα Εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της
κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η έκθεση βοηθά στον εντοπισμό των τομέων στους
οποίους πρέπει να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις
δεξιότητες μέσω του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).
Η περίοδος αναφοράς της έκθεσης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας δεκαετίας από την έναρξη του
στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Τα ευρήματα της έκθεσης καταδεικνύουν σοβαρές προκλήσεις για την Ελλάδα στον
τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Συμπεράσματα για τον τομέα Εκπαίδευσης


Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως μερίδιο του ΑΕΠ ανήλθαν σε 3,9% το 2017
(μέσος όρος της ΕΕ: 4,6%). Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση συγκαταλέγονται μεταξύ
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των χαμηλότερων στην ΕΕ και αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη μισθοδοσία. Σε πραγματικούς
(προσαρμοσμένους με βάση τον πληθωρισμό) όρους, οι δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν
μειωθεί κατά 2,1% από το 2016 και σωρευτικά κατά 14,3% από το 2010. Το 2019 το
Συμβούλιο της ΕΕ απηύθυνε ειδική σύσταση στην Ελλάδα στην οποία την καλούσε να
προβεί σε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες (Συμβούλιο της ΕΕ, 2019).
Ο αριθμός των μαθητών σχολείου στην Ελλάδα ενδέχεται να μειωθεί σχεδόν κατά ένα
πέμπτο εντός των επόμενων 20 ετών. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 3-18
ετών θα συρρικνωθεί κατά 12 % έως το 2030 και σχεδόν κατά 20 % έως το 2046. Το στοιχείο
αυτό θα μπορούσε να παράσχει μια ευκαιρία για βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει να
επενδύσει στην παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης ώστε να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά
επίπεδα δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Η παροχή οικονομικά προσιτής και ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για τα
παιδιά ηλικίας έως 4 ετών είναι ανεπαρκής. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και
φροντίδα των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 ετών και ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης αυξήθηκε από 79,8% το 2016 σε 81,5% το 2017, αλλά εξακολουθεί να
υπολείπεται πολύ του μέσου όρου της ΕΕ (95,4%).
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό στις αγροτικές περιοχές
αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα μεταξύ των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
Το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, το οποίο
ανήλθε σε 4,7% το 2017, συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ (μέσος όρος:
10,6%). Παρότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου σημείωσε περαιτέρω μείωση από το
2016, από 5,4% σε 3,9% μεταξύ των γηγενών, αυξήθηκε μεταξύ των ατόμων που έχουν
γεννηθεί στο εξωτερικό από 16,9% σε 17,9%.
Πραγματοποιούνται αλλαγές με σκοπό την προώθηση μιας πιο συνεργατικής νοοτροπίας στο
σχολείο, αλλά απουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχει ξεκινήσει η κατάρτιση του
προσωπικού που υπηρετεί στα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ),
σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίστηκε το 2018. Ωστόσο, εξακολουθεί να απουσιάζει μια
ολοκληρωμένη και βασιζόμενη στην έρευνα προσέγγιση για την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη του σχολείου η οποία να
καθιστά δυνατή την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου και τη λογοδοσία.
Το ψηφιακό σχολείο δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν
έχουν αναπτυχθεί επαρκώς15.Το ποσοστό των σχολείων που εφαρμόζουν ισχυρή πολιτική
και λαμβάνουν ισχυρή στήριξη όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση είναι χαμηλότερο στην
Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2019a).
Η ένταξη των προσφάτως αφιχθέντων μεταναστών στην εκπαίδευση μέχρι στιγμής έχει
επικεντρωθεί κυρίως στα σχολεία. Την περίοδο 2018/2019 καταβλήθηκαν σημαντικές
προσπάθειες για την παροχή σχολικής εκπαίδευσης σε 12.867 παιδιά πρόσφυγες, από τα
οποία 8.290 φοίτησαν σε κανονικές τάξεις με παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη και 4.577 σε
χωριστές σχολικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν το απόγευμα. Ωστόσο, για την ένταξη των

15

Υψηλή ευρυζωνική ταχύτητα (>100 mbps) παρέχεται στο 11 % των ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο
15 % της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο 19 % της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση εξακολουθούν να απαιτούνται επίπονες προσπάθειες,
δεδομένου ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα ζουν κατ’ εκτίμηση 28.000 παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες (UNICEF, 2019).
Οι προοπτικές απασχόλησης έχουν βελτιωθεί για τους πρόσφατους αποφοίτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε περαιτέρω το 2018, καθώς ανήλθε σε 44,3% (έναντι
43,7% το 2017). Υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (40,7%) και τον εθνικό στόχο για το 2020
(40%). Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ανήλθε σε 59 % το 2018,αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό του 2015, παρότι
εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ. Ωστόσο, η κατοχή πτυχίου βελτιώνει την
απασχολησιμότητα: το αντίστοιχο ποσοστό για τους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας
και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σημαντικά χαμηλότερο, της τάξης του 45,2%.
Η κατεύθυνση της κινητικότητας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κυρίως
προς το εξωτερικό. Το χαμηλό ποσοστό προγραμμάτων προπτυχιακού επιπέδου που
διδάσκονται στα αγγλικά και η έλλειψη συνεκτικού εθνικού σχεδίου για τη διεθνοποίηση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν στον χαμηλό βαθμό διεθνοποίησης (Βρετανικό
Συμβούλιο, 2019).
Η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται ότι δεν αντανακλά τις
προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η νομοθεσία που ψηφίστηκε την άνοιξη του
2019 προβλέπει την αναβάθμιση των εναπομενόντων τεχνολογικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (ΤΕΙ) σε πανεπιστήμια στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε το 2018. Μέσω
της νομοθεσίας αυτής δημιουργούνται νέα τμήματα και θέσεις φοίτησης σε επίπεδο
πτυχίου. Δεν έχει εκπονηθεί προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων, ενώ δεν ανατέθηκε μελέτη
από την αρχή διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης ή από άλλους
ανεξάρτητους φορείς.
Αναμένεται μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσης εξειδίκευσης (Cedefop, 2018) η
οποία, σε συνδυασμό με τη γενικά χαμηλή ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (ΕΕΚ), και την ανωτέρω αναδιάρθρωση φαίνεται να επιδεινώνει την
υφιστάμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται να προωθηθούν διετή προγράμματα σπουδών για
αποφοίτους ΕΕΚ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Συμπεράσματα για τον τομέα Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( ΕΕΚ)




Έχουν θεσπιστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις αλλά η ελκυστικότητα του τομέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( ΕΕΚ) παραμένει περιορισμένη. Το ποσοστό
των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εγγράφονται στην ΕΕΚ ήταν 28,8% το 2017
(μέσος όρος της ΕΕ: 47,8%) και μειώνεται αργά αλλά σταθερά από το 2013, ενώ ο μέσος όρος
της ΕΕ είναι γενικά σταθερός σε ποσοστό περίπου 48%. Το ποσοστό απασχόλησης για τους
αποφοίτους ΕΕΚ, παρότι παραμένει χαμηλό, αυξήθηκε από το χαμηλότερο ποσοστό όλων
των εποχών του 37,5% το 2015 σε 50,5% το 2018 (μέσος όρος της ΕΕ: 79,5%).
Χαμηλό Ποσοστό Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων. Η συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων το 2018
παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος όρος της ΕΕ: 11,1%). Κατά τη διάρκεια
του 2017 περίπου 1.000 ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω απέκτησαν τίτλο σπουδών
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ένα σύνολο σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ενηλίκων
με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
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2.4.6 Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα από το 2020», Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ]
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], στα πλαίσια της επερχόμενης
προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, εκπόνησε τη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική για
την Ελλάδα από το 2020», η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους εκθέσεις:
–
–
–

Έκθεση 1η: «Κοινωνικοοικονομικές Τάσεις, δυναμικότητα ανάπτυξης και ευκαιρίες»
Έκθεση 2η: «Πολιτικές και Στρατηγικές για την Ανάπτυξη και την Ασυμβατική Ανάπτυξη με
βάση την Αγορά»
Έκθεση 3η: «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Ακολουθεί αποδελτίωση η της εν λόγω μελέτης, με έμφαση στη 2η Έκθεση η οποία πραγματεύεται
κατά κύριο λόγο ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης που αφορούν το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Απασχόληση και δεξιότητες –Κατευθύνσεις Πολιτικής
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ κύριες προκλήσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών κατευθύνσεων της
νέας προγραμματικής περιόδου επισημαίνονται οι παρακάτω:
A. Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων η οποία προϋποθέτει μια σφαιρική
στρατηγική δεξιοτήτων με στόχο τη μελλοντική εξέλιξη, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη
αντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι στο σχολείο και εκείνων που
απαιτούνται στην αγορά εργασίας:
o Υλοποίηση δράσεων προκειμένου οι νέοι να αναπτύξουν δεξιότητες και εργαλεία
προς εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
o Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων start up επιχειρήσεων για τους νέους.
o Ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού απ’ τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης.
o Λήψη κατάλληλων μέτρων προς αντιμετώπιση των φραγμών από πλευράς ζήτησης
εργασίας για την απασχόληση νέων με χαμηλή ειδίκευση – ενθάρρυνση των
εργοδοτών να αναπτύξουν ποιοτικά προγράμματα μαθητείας και πρακτικής
άσκησης.
B. Βελτίωση των αντιστοιχιών προσόντων. Η καλύτερη αντιστοίχιση των αναζητούντων
εργασία με τους εργοδότες μπορεί να μειώσει την ανεργία και να υποστηρίξει την
παραγωγικότητα της εργασίας και την σταθερή ανάπτυξη .Μεταξύ αυτών προτείνονται:
o βελτίωση της καταχώρισης κενών θέσεων και της πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων και των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την
καλύτερη συμμετοχή των ανέργων μέσω των γραφείων απασχόλησης, είναι ζωτικής
σημασίας. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας
υπηρεσίας απασχόλησης [ http://www.oaed.gr/e-yperesies ] να ταιριάζει με άτομα
που αναζητούν εργασία με θέσεις μέσω ενισχυμένων εργαλείων δημιουργίας
προφίλ και καλά εκπαιδευμένων συμβούλων.
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o

C.

D.

E.
F.

Ανάπτυξη καλύτερων γνώσεων και συλλογής δεδομένων για τις αγορές εργασίας σε
τοπικό επίπεδο. Μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της περιφερειακής αγοράς
εργασίας και, γενικότερα, πιο ισχυρές ενέργειες για τη συγκέντρωση περιφερειακών
δεδομένων και πληροφοριών (π.χ. για τον εντοπισμό των διαθέσιμων δεξιοτήτων και
των αναγκών των επιχειρήσεων σε μια περιοχή ή τοποθεσία), μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πιο στοχοθετημένων και αποτελεσματικών
πολιτικών.
Διευκόλυνση της αυτοαπασχόλησης. Η υποστήριξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη της
απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
o Την κατάρτιση των ενδιαφερομένων για αυταπασχόληση σε βασικά θέματα
επιχειρηματικότητας.
o Την καθοδήγηση και συμβουλευτική των νεών επιχειρηματιών στα πρώτα στάδια
λειτουργίας.
o Τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση εκκίνησης και δίκτυα
επιχειρηματικότητας.
o Την ανάπτυξη ειδικών μαθημάτων για την δημιουργία επιχειρηματικότητας στα
πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συνεργασία μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα παραμένει κάτω από τις περισσότερες άλλες χώρες του
ΟΟΣΑ. Ένα καλύτερο πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να βελτιώσει την
εμπιστοσύνη και την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου και των αποτελεσμάτων για τους
εργαζόμενους και τους εργοδότες στην Ελλάδα.
Μείωση του κόστους εργασίας για τις ΜΜΕ. Η μείωση του κόστους εργασίας για τις
επιχειρήσεις αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας.
Προσαρμογή πολιτικών δεξιοτήτων. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι πολιτικές δεξιοτήτων
πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της περιφερειακής οικονομίας. Αυτό αφορά τα
πανεπιστήμια-φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν προγράμματα
κατάρτισης τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των περιφερειακών
εργοδοτών για εξειδικευμένες δεξιότητες συμβατές με τις περιφερειακές ανάγκες.

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός -Κατευθύνσεις Πολιτικής
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ κύριες προκλήσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών κατευθύνσεων της
νέας προγραμματικής περιόδου στον τομέα επισημαίνονται οι παρακάτω:




Περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση της
φτώχειας. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) λειτουργεί
από το 2017 στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα πέραν της άμεσης οικονομικής συμβολής συνδέει
τους δικαιούχους με τις κοινωνικές υπηρεσίες και δευτερευόντως με την αγορά εργασίας. Τα
Κέντρα Κοινότητας παρέχουν επίσης κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να ενισχυθούν με
πρόσθετες / εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης συμπληρωματικά με τους πόρους της ΕΕ.
Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσω της κοινωνικής οικονομίας.. Η οικοδόμηση ενός
ευνοϊκού συστήματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνει:
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o



Παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθ' όλη τη
φάση ανάπτυξής τους. Η στοχοθετημένη δημόσια στήριξη για δομές όπως Κέντρα
Στήριξης, Θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας μπορούν να διευκολύνουν την
ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.
o Υποστήριξη της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης. Οι κύριοι
χρηματοδότες ή οι επενδυτές θεωρούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις - ιδιαίτερα στα
πρώιμα στάδια - ως πελάτες υψηλού κινδύνου και επομένως είναι απρόθυμοι να
επενδύσουν σε αυτές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προωθήσουν νέα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία, για παράδειγμα μέσω συστημάτων εγγυήσεων,
μικροπιστώσεων κλπ.
o Ευαισθητοποίηση και προβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων [εκστρατείες
επικοινωνίας ή υποστήριξη δικτύων που συνδέουν τους κοινωνικούς επιχειρηματίες
με τους επενδυτές και τους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα].
Εξασφάλιση θεσμικών/χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη των κοινωνικών
επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις πολιτικής που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να
υποστηρίξουν τον ρόλο δημιουργίας απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να προωθήσουν:
o Δημόσιες συμβάσεις. Να χρησιμοποιηθούν κοινωνικές ρήτρες ή δεσμευμένες
συμβάσεις και να εφαρμοστεί ο καλύτερος λόγος ποιότητας / τιμής στις δημόσιες
συμβάσεις, ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνιστούν κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
o Επιδοτήσεις απασχόλησης. Παροχή επιδοτήσεων απασχόλησης για κοινωνικές
επιχειρήσεις που απασχολούν μειονεκτούντα άτομα για να αντισταθμίσουν το
κόστος που προκύπτει από την απώλεια παραγωγικότητας που συνδέεται με την
πρόσληψη ατόμων με απόδοση εργασίας μικρότερη από την κανονική.

Με βάση την σύνθεση των ευρημάτων των μελετών στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται
σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στους τομείς παρέμβασης
του ΕΠ:
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Πίνακας 4: Σύνθεση κύριων διαπιστώσεων/συστάσεων που μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της
αναθεώρησης ΕΠ

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΗΓΗ
Τομέας Εκπαίδευσης

Παρότι η πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου σημείωσε περαιτέρω μείωση
από το 2016, από 5,4 % σε 3,9 % μεταξύ
των γηγενών, αυξήθηκε μεταξύ των
ατόμων που έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό από 16,9 % σε 17,9 % ,

Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Το ψηφιακό σχολείο δεν έχει γίνει
ακόμη πραγματικότητα και οι ψηφιακές
δεξιότητες δεν έχουν αναπτυχθεί
επαρκώς

Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Εξακολουθεί να απουσιάζει μια
ολοκληρωμένη και βασιζόμενη στην
έρευνα
προσέγγιση
για
τον
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και
την ανάπτυξη του σχολείου η οποία να
καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και
τη λογοδοσία.
Το ποσοστό των σχολείων που
εφαρμόζουν ισχυρή πολιτική και
λαμβάνουν ισχυρή στήριξη όσον αφορά
την ψηφιακή εκπαίδευση είναι
χαμηλότερο στην Ελλάδα σε όλα τα
επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019
H χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα
σχολεία της χώρας αναδεικνύεται πλέον
ως απολύτως αναγκαία διαδικασία

Έκθεση

για

την

Εκπαίδευση

και



Έμφαση σε δράσεις κοινωνικής
και σχολικής ένταξης παιδιών
μεταναστών και προσφύγων



Έμφαση σε δράσεις περαιτέρω
προώθησης
του
ψηφιακού
σχολείου και της απόκτησης
ψηφιακών δεξιοτήτων εκ μέρους
του μαθητικού πληθυσμού



Έμφαση σε δράσεις επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών και αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου



Έμφαση σε δράσεις ανάπτυξης
ψηφιακών
δεξιοτήτων
των
μαθητών



Δράσεις ενίσχυσης της ψηφιακής
τεχνολογίας σε σχολικές και
εκπαιδευτικές μονάδες

την

Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Έκθεση

για

την

Εκπαίδευση

και

την

Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Βελτίωση των αντιστοιχιών προσόντων.

Έκθεση ΟΑΣΑ 2020


Αναμόρφωση/επικαιροποίηση
των
προγραμμάτων σπουδών των (ΙΕΚ), και ο
γενικότερος
εξορθολογισμός
των
ειδικοτήτων
Το ποσοστό απασχόλησης για τους
αποφοίτους ΕΕΚ, παρότι παραμένει
χαμηλό, αυξήθηκε από το χαμηλότερο
ποσοστό όλων των εποχών του 37,5 % το
2015 σε 50,5 % το 2018 (μέσος όρος της
ΕΕ: 79,5 %).
Χαμηλό Ποσοστό Προσφοράς θέσεων
Μαθητείας από τις επιχειρήσεις ( 48%
επί του συνόλου) για αποφοίτους ΕΕΚ
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ
και των εκπαιδευτών συνιστά σημαντικό
πρόβλημα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,

Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019
Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Έμφαση
σε
δράσεις
συμβουλευτικής
καθοδήγησης,
ενίσχυσης της απασχόλησης των
αποφοίτων ΕΕΚ
Έμφαση
σε
δράσεις
εκσυγχρονισμού
και
επιστημονικής βελτίωσης των
προγραμμάτων
σπουδών
ειδικοτήτων στην ΕΕΚ με βάση την
αντιστοίχιση με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας



Έμφαση
σε
δράσεις
συμβουλευτικής
καθοδήγησης,
ενίσχυσης της απασχόλησης των
αποφοίτων ΕΕΚ



Έμφαση σε δράσεις κινητοποίησης
των επιχειρήσεων για την αύξηση
των θέσεων Μαθητείας σε
αποφοίτους ΕΕΚ



Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ΕΕΚ
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του
Χαμηλού Ποσοστού Διά Βίου Μάθησης
Ενηλίκων. (Η συμμετοχή στη μάθηση
ενηλίκων το 2018 παρέμεινε στο πολύ
χαμηλό ποσοστό του 4,5 % (μέσος όρος
της ΕΕ: 11,1 %).
Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), για το
2019 η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο
σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Μεταξύ άλλων, καταγράφεται έλλειψη
ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού,
χαμηλό ποσοστό ειδικών σε ΤΠΕ κλπ.
γεγονός που δημιουργεί σοβαρά
αναπτυξιακά προβλήματα
Όλοι στην Ευρώπη, νέοι ή ηλικιωμένοι,
πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε
έγκαιρη
και
εξατομικευμένη
υποστήριξη, όπως και σε κατάρτιση, έτσι
ώστε να ενισχύσουν τις ευκαιρίες τους
να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας ή
να ιδρύσουν μια επιχείρηση.

ΣΧΟΛΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΗΓΗ


Ενίσχυση Δράσεων Διά Βίου
Μάθηση
του
Ενήλικου
Πληθυσμού. Το μοναδιαίο κόστος
της δράσης «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης
(ΚΔΒΜ)»,
που
συνδέεται με το δείκτη T4961,
ανέρχεται σε 111,35 € ανά
ωφελούμενο



Έμφαση σε δράσεις ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων
του
ενήλικου
άνεργου
και
εργαζόμενου πληθυσμού



Ενίσχυση Δράσεων Διά Βίου
Μάθηση του Ενήλικου Πληθυσμού
με έμφαση και σε οριζόντιες
δεξιότητες



Έμφαση σε δράσεις μαθητείας,
διασύνδεσης
εκπαιδευτικού
συστήματος με την αγορά
εργασίας



Προώθηση
προγραμμάτων
κατάρτισης για την απόκτηση
οριζόντιων δεξιοτήτων



Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης με έμφαση σε
προγράμματα
δημιουργίας
άμεσων θέσεων εργασίας
Έμφαση
σε
προγράμματα
διατήρησης της απασχόλησης
μέσω κινήτρων

Έκθεση για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος
2019

Ψηφιακός Μετασχηματισμός –Προσοχή στο
Ψηφιακό Χάσμα, ΕΙΕΑΔ, 2020

Ανακοίνωση της ΕΕ Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις»,
Ιανουάριος 2020

Σοβαρή υστέρηση στην συνεργασία της
εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις

Γνώμη της ΟΚΕ για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση 2019

Έλλειψη παροχής Οριζόντιων Γνώσεων
και Δεξιοτήτων μέσω της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
(διαχείριση
έργου,
ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση
προβλημάτων

Γνώμη της ΟΚΕ για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση 2019

Απασχόληση – Αγορά Εργασίας
Να αποφευχθεί μια μόνιμη αύξηση της
ανεργίας με αξιοποίηση του μηχανισμού
ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ως προς την απώλεια των θέσεων
εργασίας16 :Το 5,3% των εργαζομένων
στην ΕΕ-27 έχασε οριστικά τη δουλειά
του, ενώ το ποσοστό της προσωρινής
απώλειας της θέσης εργασίας ανέρχεται
σε 23,2%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 4,7% (κάτω του μέσου
ευρωπαϊκού όρου) και 41,8% (το
υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ–27).
Υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και
μεγάλο μερίδιο μακροχρόνια άνεργων
αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν
την ανάπτυξη
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή
έλλειψη προσφοράς εργασίας λόγω
προοδευτική γήρανση του πληθυσμού
(ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας
μειώνεται κατά περίπου 0,5% ετησίως,
από το 2018 και μετά.

16

Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας
Ελλάδος-Προβλέψεις (Ιούνιος 2020)

Μελέτη με θέμα: Πανδημία COVID-19 Επιπτώσεις στην Απασχόληση και στην
Εργασία-Διεθνώς και στην Ελλάδα –ΕΙΕΑΔ
Απρίλιος 2020

Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Κεφαλαίου στην Ελλάδα- Βασικά Ευρήματα
και Συστάσεις Πολιτικής, ΚΕΠΕ –ΚΑΝΕΠ
ΓΣΕΕ 2019
Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Κεφαλαίου στην Ελλάδα- Βασικά Ευρήματα
και Συστάσεις Πολιτικής, ΚΕΠΕ –ΚΑΝΕΠ
ΓΣΕΕ 2019





Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης με έμφαση σε νέους
και μακροχρόνια ανέργους



Δράσεις για την προώθηση της διά
βίου μάθησης των μεγαλύτερης
ηλικίας εργαζομένων

Πηγή: https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών
διαδικασιών, η ψηφιοποίηση και η
τεχνητή νοημοσύνη έχουν σημαντικές
συνέπειες για την απασχόληση και την
ανταγωνιστικότητα
πολλών
οικονομικών δραστηριοτήτων

Το ποσοστό των ωφελούμενων της ΠΑΝ
που έλαβαν προσφορά εργασίας
κινήθηκε σχετικά χαμηλά ανάμεσα στο
15% με 20%.

8 στους 10 ωφελούμενες αναφέρουν
πως η αποδέσμευσή τους από τη
φροντίδα του παιδιού τους, τους
βοήθησε να διατηρήσουν τη θέση
εργασίας που είχαν
Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει ένα
«κενό
απασχολησιμότητας»,
που
εντοπίζεται από το
δυσκολίες στην κινητοποίηση των νέων
ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων
στο να επιτύχουν πρόσβαση στην
εργασία
Χαμηλότερο Ποσοστό Απασχόλησης
πρόσφατων Αποφοίτων 20-34 ετών σε
σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (
55,3% έναντι 81,% στην ΕΕ)

ΣΧΟΛΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΗΓΗ


Δράσεις για την ενίσχυση των
ψηφιακών
δεξιοτήτων
του
παραγωγικού πληθυσμού



Βελτίωση
των
διαδικασιών
σύζευξης θέσεων πρακτικής με
τους
ωφελούμενους
των
προγραμμάτων της ΠΑΝ
Βελτίωση
των
ενεργειών
συμβουλευτικής καθοδήγησης
Σύνδεση
με
προγράμματα
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,

Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των
παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ 2014-2020

Η «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στον
ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ»

Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου
στην Ελλάδα- Βασικά Ευρήματα και Συστάσεις
Πολιτικής , ΚΕΠΕ –ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 2019






Συνέχιση
των
δράσεων
εναρμόνισης προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής



Βελτίωση
των
μηχανισμών
υποστήριξης και κινητοποίησης
των ανέργων για πρόσβαση στην
αγορά εργασίας



Ενεργητικές
Πολιτικές
Απασχόλησης
–Στοχευμένες
δράσεις για την απασχόληση
Αποφοίτων ΑΕΙ –ΤΕΙ
Ενεργητικές
Πολιτικές
Απασχόλησης
–Στοχευμένες
δράσεις για την απασχόληση
Αποφοίτων
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με επαγγελματική
εκπαίδευση

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,


Ποσοστό
Αποφοίτων
Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
με
επαγγελματική εκπαίδευση 62% το 2017
έναντι 79% στην ΕΕ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχει
επιφέρει στην απασχόληση η ταχεία
εξάπλωση της τηλεργασίας με βάση και
τις επιπτώσεις του COVID-19

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί
στην ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ και των
μεταναστών στην απασχόληση και την
κοινωνική ένταξη
Να
ελεγχθούν
οι
πρακτικές
προσέλκυσης
ωφελουμένων
των
παρόχων κατάρτισης οι οποίες πολλές
φορές εμπίπτουν στο πλαίσιο του
αθέμιτου ανταγωνισμού.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία για το 2018, το 31,8% των
νοικοκυριών
στην
Ελλάδα
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού, από 36,0% το
2014 και 28,1% το 2008. Με βάση τον
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση
στην ΕΕ, καλύτερα μόνο σε σύγκριση με
τη Ρουμανία (32,5%) και τη Βουλγαρία
(32,8%).



Εκπαίδευση
εργαζομένων
τηλεργασίας



Δράσεις ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης για ΑμεΑ και
δράσεις
ενίσχυσης
συμβουλευτικής καθοδήγησης και
κοινωνικής ένταξης μεταναστών
(πχ ελληνομάθεια)



Βελτίωση
του
διαδικασιών
επιλογής παρόχων κατάρτισης
από ωφελούμενους /σύστημα
ελέγχου των αθέμιτων πρακτικών



Έμφαση σε δράσεις ενίσχυσης των
δομών/φορέων ενίσχυσης της
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
με παράλληλες ενέργειες που θα
στοχεύουν στην μείωση της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,

Μελέτη Αξιολόγησης ΠΑΝ 2016

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ,
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2.4.7 Συνοπτικά Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις
Mε βάση την εξέταση, αποδελτίωση, αποτίμηση προκύπτουν μια σειρά από ευρήματα:


Οι δράσεις της ΠΑΝ μέχρι πρόσφατα δεν φαίνεται να είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα
στην εξυπηρέτηση στόχων εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας (Το ποσοστό των
ωφελούμενων που λαμβάνουν προσφορά εργασίας κινείται ανάμεσα στο 15% με 20%) και
απαιτούν βελτίωση του σχεδιασμού και σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και με
λοιπές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (πχ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,
προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, εγγυημένη απασχόληση κτλπ). Επίσης ποιοτικά
χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ, δεν
αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά (περιορισμένος αριθμός θέσεων, σχετικά μικρής
διάρκειας και με βασικό μισθό).



Η ανεργία των νέων παρά την μείωση που έχει συντελεστεί τα προηγούμενα έτη παραμένει
σε υψηλά επίπεδα. Παραμένει ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση
της βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με έμφαση στους νέους και σε αυτή την κατεύθυνση
απαιτείται οι εξειδικεύσεις δράσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ να εγκρίνονται κυρίως με βάση
την προϋπόθεση να δημιουργούν άμεσες ευκαιρίες εργασίας και ιδίως τοποθέτηση σε
επιχειρήσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση μέρος των νεών εξειδικεύσεων πρέπει να
συμπεριλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τον ΟΑΕΔ ο οποίος δύναται να δημιουργήσει άμεσες
θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Απόκτησης Εργασίας
Εμπειρίας. Ήδη έχουν σχεδιαστεί με βάση σχετικά στοιχεία αντίστοιχες δράσεις από τον
ΟΑΕΔ οι οποίες αφορούν το ΕΠ και προτείνεται να εξεταστούν17 από την ΕΥΔ.



Όλες οι μελέτες συντείνουν ότι απαιτείται να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στην
ενίσχυση της διά βίου μάθησης ενηλίκων, καθώς η συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων το 2018
παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος όρος της ΕΕ: 11,1%) και η χαμηλή
συμμετοχή αντικατοπτρίζεται και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας καθώς χωρίς
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποδυναμώνεται κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια που
αποσκοπεί στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος για την χώρα.



Όλες οι εκτιμήσεις μελετών που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τις
επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας (Τράπεζα της Ελλάδας, Βουλή των Ελλήνων, ΙΟΒΕ κτλπ) .
είναι εξαιρετικά ανησυχητικές ως προς την εκτιμώμενη ύφεση για το 2020 (7,5-8% έως
10,5%) γεγονός που συνάγεται ότι θα υπάρξουν κατά το β εξάμηνο του έτους σημαντικές
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας (αύξηση της ανεργίας, αύξηση των
απολύσεων κτλπ). Οι επιπτώσεις ήδη είναι ορατές καθώς από τα μέτρα προστασίας για την
πανδημία και την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων επηρεάστηκε η κανονική
λειτουργία της αγοράς (60% της απασχόλησης σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2020). Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι

17 Βλέπε σχετικά Έντυπα Εξειδίκευσης Δράσεων του ΟΑΕΔ για τις δράσεις: Πρόγραμμα Προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Απασχόλησης 6.000 πτυχιούχων ανέργων ηλικίας 22-29 ετών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 110

σύμφωνα με στοιχεία του Eurofound 5,3% των εργαζομένων στην ΕΕ-27 έχασε οριστικά τη
δουλειά του, ενώ το ποσοστό της προσωρινής απώλειας της θέσης εργασίας ανέρχεται σε
23,2%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,7% (κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου)
και 41,8% (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ–27). Tα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι
απαιτούνται άμεσα να δρομολογηθούν δράσεις στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας (ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με έμφαση στην καταπολέμηση και συγκράτηση
της ανεργίας).


Η αύξηση της ανεργίας (με βάση κυρίως τις επιπτώσεις του COVID 19 στην αγορά εργασίας
και το οικονομικό περιβάλλον) αποτελεί πλέον ένα πραγματικό γεγονός και αντίστοιχα
κίνδυνο μεγάλης σημασίας, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσω του ΕΠ. Ειδικότερα
σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία σε 1.095.997 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο του 2020 έναντι 1.126.173 ατόμων τον Ιούνιο του 2020
(ποσοστιαία μεταβολή -2,68%) και έναντι 970.201 ατόμων τον Ιούλιο του 2019 (ποσοστιαία
μεταβολή +12,97% δηλαδή + 125.976 νέοι άνεργοι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019),
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε
σε 1.040.852 άτομα. Τα ανωτέρω δεδομένα δημιουργούν το εύλογο συμπέρασμα ότι ο
πληθυσμός στόχος που απευθύνεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i του ΕΠ αυξάνεται,
και οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει το ΕΠ διευρύνονται άρα το θέμα που πρέπει να
εξεταστεί είναι αν απαιτείται να ενισχυθεί χρηματοδοτικά το ΕΠ με την προσθήκη πόρων και
από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.



Η ενίσχυση μέσω του ΕΠ δράσεων για την απόκτηση εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού
σύγχρονων δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες
αναπτυξιακές προοπτικές όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κτλπ είναι κρίσιμης
σημασίας. Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση έχουν
σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα πολλών οικονομικών
δραστηριοτήτων. Η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις επερχόμενες
διαρθρωτικές αλλαγές (τεχνολογικές, ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κτλπ.)
αλλά και στην αντιμετώπιση και διαχείριση αλλαγών/ έκτακτων κρίσεων στην αγορά
εργασίας (όπως αυτή που βιώνεται σήμερα λόγω της πανδημίας) καθίσταται πλέον πολύ
σημαντικό ζήτημα, που επηρεάζει τόσο την διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας όσο και
την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομίας.



Η επιτυχία στην υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ θα έχει ιδιαίτερη σημασία
για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής που περιλαμβάνει το
Πρόγραμμα καθώς περιλαμβάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας με νέα εργαλεία και μεθοδολογίες προς όφελος του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας. Απαιτείται να επιταχυνθεί η υλοποίηση τους και να προσαρμοσθούν
οι αναμενόμενες εκροές των παρεμβάσεων και με βάση τα νέα δεδομένα αντιμετώπισης
των συνεπειών της πανδημίας στην ελληνική αγορά εργασίας και τις ευάλωτες ομάδες. Στις
δε περιπτώσεις που υπάρχει υποεπίτευξη λόγω καθυστερήσεων, θεσμικών προβλημάτων
κτλπ απαιτείται επανασχεδιασμός του Σχεδίου δράσης από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής
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(πχ Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv) προκειμένου να τροποποιηθεί η στοχοθεσία και να μην
υπάρξει αστοχία των παρεμβάσεων και απώλεια πόρων.


Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα για το Α Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 συστήνεται
ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη θα συνεχίσει να δημιουργεί
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους τα επόμενα χρόνια και οι
προσπάθειες στον τομέα θα πρέπει να ενταθούν. Με βάση τα ανωτέρω απαιτείται η
διαμόρφωση ευνοϊκών όρων και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί η
τροποποίηση της στρατηγικής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό θεσμικό πλαίσιο
(Ν4430/2016) και τις νεότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας.



Oι δράσεις εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που υλοποιούνται μέσω του
ΕΠ έχει αποδειχθεί διαχρονικά μέσω όλων των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί ότι
επιφέρουν αναμφισβήτητα αποτελέσματα στην διατήρηση της απασχόλησης των
ωφελουμένων και στην συντριπτική πλειονότητα των γυναικών.. Απαιτείται κατά την
επόμενη περίοδο υλοποίησης του ΕΠ να εξεταστεί η εφαρμογή πρόσθετων κινήτρων για τις
άνεργες ωφελούμενες των δράσεων (πχ. προγράμματα κατάρτισης ) προκειμένου να
εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εύρεσης εργασίας παράλληλα με την αποδέσμευση τους από
την φροντίδα παιδιών. Με βάση τις δυσμενείς επιπτώσεις



Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρά την σημαντική συμβολή του ΕΠ στον τομέα παρουσιάζει
ακόμα ελλείψεις και προβλήματα στα οποία πρέπει να υπάρξει ένταση των προσπαθειών
καθώς ο τομέας μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την παραγωγή νέων θέσεων εργασίας και την
διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Το ποσοστό απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ είναι
χαμηλό, 50,5% το 2018 (μέσος όρος της ΕΕ: 79,5%) ενώ χαμηλό είναι και το Ποσοστό
Προσφοράς θέσεων Μαθητείας από τις επιχειρήσεις (48% επί του συνόλου) για αποφοίτους
ΕΕΚ ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι δράσεις
μαθητείας, πρακτικής άσκησης, διασύνδεσης των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις
προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να βελτιωθεί η πρόσβαση τους στην
αγορά εργασίας.
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3 Αποτίμηση της Πορείας Υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
3.1 Η Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ όσον αφορά τα βασικά του μεγέθη
Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ τόσο συνολικά όσο και σε
επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας.
Με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (έως 30/06/2020) διαπιστώνονται τα εξής:


Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν στο 91% της συνολικής διαθέσιμης
δημόσιας δαπάνης του ΕΠ ποσοστό υψηλό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του
Προγράμματος (τελευταίο προγραμματικό έτος).



Οι εντάξεις έργων ανέρχονται στο 74% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης,
επίδοση που χαρακτηρίζεται ως ασφαλής για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 68% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.



Οι δαπάνες ανέρχονται στο 49% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. Οι εν
λόγω επιδόσεις κρίνονται ως πολύ καλές για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Συνολικά η πορεία υλοποίησης του ΕΠ κρίνεται ως ικανοποιητική για το χρονικό διάστημα
εφαρμογής του.
€ 1.200.000.000

60-80%, €
794.718.963 / 584

€ 1.000.000.000

ΕΡΓΑ

€ 800.000.000
0-20%, €
208.367.255 /
4013 ΕΡΓΑ

€ 600.000.000

80-100%, €
940.549.618 /
2503 ΕΡΓΑ

20-40%, €
98.405.936 / 312
ΕΡΓΑ

€ 400.000.000

40-60%, €
207.073.750 / 382

€ 200.000.000

ΕΡΓΑ

€0

1
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4

5

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Σχήμα 2: Αριθμός Έργων και συνολικός Π/Υ ανά κλάση απορρόφησης (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία
Συμβούλου)
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Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ αναφέρονται και τα εξής:




Περισσότερα από τα μισά ενταγμένα έργα (4013 εκ των 7794) έχουν πολύ χαμηλή
απορρόφηση κάτω από 20%. Τα έργα αυτά δεσμεύουν συνολικά σχετικά χαμηλό π/υ
(208εκ.€ ΔΔ) του ΕΠ και είναι κατά βάση πολύ μικρά έργα (Μ.Ο. π/υ ανά έργο 52.000 €).
Παρατηρείται ένας σημαντικός αριθμός έργων (454) που έχουν μηδενικές νομικές
δεσμεύσεις.
€ 76.000.744
€ 66.918.331

415 ΕΡΓΑ
ΠΡΟ 18ΜΗΝΟΥ

39 ΕΡΓΑ
ΠΛΕΟΝ 18ΜΗΝΟΥ
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

Σχήμα 3: Αριθμός Έργων χωρίς ΝΔ και συνολικός Π/Υ (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3048/Β/2016 και το ΦΕΚ 51/Β/2018 έγινε εκχώρηση στον ΟΑΕΔ και στην
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας αντιστοίχως ως Ενδιάμεσων Φορέων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2014-2020».
Η πορεία υλοποίησης σε σχέση με τους Ενδιάμεσους Φορείς έχει ως εξής:



Ο ΟΑΕΔ από το αρχικό ποσό εκχώρησης (138.035.821 €, ΦΕΚ 3048/Β/2016 ) έχει εξειδικεύσει
χαμηλό ποσοστό (23,6%) και η απορρόφηση είναι αντίστοιχα χαμηλή στο 41%.
Από το αρχικό ποσό εκχώρησης (38.217.586 €, ΦΕΚ 51/Β/2018) έχει εντάξει 17 έργα και έχει
0% απορρόφηση.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

€ 32.641.479

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

€ 1.396.982

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ"

€ 2.215.077.060

€-

€ 1.000.000.000 € 2.000.000.000

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Σχήμα 4: Συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις ανά φορέα Πρόσκλησης
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Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΟΑΕΔ)
ΜΑΘΗΣΗ"
ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Σχήμα 5: Αριθμός Έργων και ποσοστό απορρόφησης ανά φορέα Πρόσκλησης

Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων από τις
συνολικά 7.794 ενταγμένες πράξεις είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα:


Σε ότι αφορά στον τομέα Εκπαίδευσης σε σχέση με εκείνον της Απασχόλησης:
o ο αριθμός Προσκλήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος,
o τα ενταγμένα έργα είναι λιγότερα αριθμητικά,
o ο π/υ εκάστου έργου είναι αναλογικά μεγαλύτερος.
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Σε ότι αφορά στον τομέα Απασχόλησης: Ενώ η συνολική απορρόφηση του τομέα είναι
αντίστοιχη με εκείνη του τομέα Εκπαίδευσης, παρατηρείται μεγάλη υστέρηση στην πορεία
απορρόφησης πολλών μικρών έργων (βλ. Σχήμα 5, κλάση 1 0-20%). Για την παραπάνω
αποτύπωση, τα έργα χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες – κλάσεις αναλόγως του ποσοστού
απορρόφησης.

Πίνακας 5: Πορεία υλοποίησης Τομέα Απασχόλησης

1

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΔ
26.649.792

2

981.044.531

904.221.448

693.383.031

5.223*

3

345.063.883

335.522.638

207.636.249

270

4

61.365.466

55.565.384

40.592.190

241

5

18.253.876

16.196.457

9.708.162

83

ΣΥΝΟΛΟ

1.432.377.549

1.334.982.300

963.982.874

5.874

ΑΠ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

23.476.373

12.663.242

57

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
* αφορούν σε μία Πρόσκληση

Πίνακας 6: Πορεία υλοποίησης Τομέα Εκπαίδευσης

ΑΠ
6

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ
736.769.369

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
675.819.863

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
530.095.685

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1.209

7

161.880.085

144.455.261

60.620.788

70

8

52.400.071

49.520.805

39.611.760

85

9

23.077.594

21.434.931

16.280.445

80

ΣΥΝΟΛΟ

974.127.120

891.230.860

646.608.679

1.444

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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3.2 4η Αναθεώρηση – Πορεία ανά Θεματικό Στόχο
Κατά την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ που έγινε λόγω των συνεπειών της πανδημίας τον Ιούνιο του 2020,
πραγματοποιήθηκε μεταφορά πόρων μεταξύ των θεματικών στόχων και των αξόνων
προτεραιότητας, καθώς επίσης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα και μία νέα επενδυτική προτεραιότητα
(9iv) για τη χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Πίνακας 7: Μετακινήσεις πόρων 4ης Αναθεώρησης ανά ΘΣ

ΘΣ

Προγραμματικοί Πόροι ΚΣ

Νέοι Προγραματικοί Πόροι ΚΣ

Μεταβολή

ΘΣ 8

1.536.796.639

1.456.378.694

-80.417.945

ΘΣ 9

44.399.592

279.649.217

235.249.625

ΘΣ 10

1.000.188.456

856.032.043

-144.156.413

35.584.223

24.908.956

-10.675.267

2.616.968.910

2.616.968.910

0

ΤΒ
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

Πίνακας 8: Μετακινήσεις πόρων 4ης Αναθεώρησης ανά κατηγορία Περιφέρειας

ΕΚΤ

ΛΑΠ

Προγραμματικοί
Πόροι ΚΣ
1.242.909.707

ΕΚΤ

ΜΕΤ

467.519.179

500.748.106

33.228.927

ΕΚΤ

ΠΑΠ

396.316.310

487.806.585

91.490.275

ΠΑΝ

Δεν εφαρμόζεται

510.223.714

510.223.714

0

2.616.968.910

2.616.968.910

0

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓ. ΠΕΡΙΦ.

Νέοι Προγραμματικοί
Πόροι ΚΣ
1.118.190.505

Μεταβολή
-124.719.202

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ



Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 μειώθηκε κατά 80.417.945€ (μείωση 5,3% σε
σχέση με την προηγούμενη Δ.Δ.). Ο συγκεκριμένος Θ.Σ. βρίσκεται σε ικανοποιητικό ποσοστό
απορρόφησης 67,4% έως την ημερομηνία αναφοράς (30/6/2020). Επιπρόσθετα, από τις
Επ.Προτ. του Θ.Σ.8 την καλύτερη επίδοση εμφανίζει η 8iv στην οποία τα ποσοστά
απορρόφησης (στους ΑΠ2, ΑΠ4 και ΑΠ5) ανέρχονται σχεδόν στο 100%.



Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 9 αυξήθηκε λόγω της ένταξης της Επ.Προτ. 9iv για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η Επ. Προτ. 9v, μοναδική
ως τώρα για τον Θ.Σ.9, έχει 0% απορρόφηση.



Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 10 μειώθηκε κατά 144.156.413€, μείωση 14,4%. Ο
συγκεκριμένος ΘΣ βρίσκεται σε ικανοποιητικό ποσοστό απορρόφησης 66,4% έως την
ημερομηνία αναφοράς (30/6/2020). Επιπρόσθετα, από τις Επ.Προτ. του Θ.Σ.8 την καλύτερη
επίδοση εμφανίζει η 10i όπου παρουσιάζονται ποσοστά απορρόφησης (στους ΑΠ6, ΑΠ8 και
ΑΠ9) σχεδόν στο 90%.
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Πίνακας 9: Συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΑΠ

ΑΠ

ΘΣ 8

1

26.649.792

2

979.774.549

3

345.063.883

4

61.238.466

5

18.253.876

ΘΣ 9

ΘΣ 10

1.269.982
127.000

6

736.769.369

7

161.880.085

8

52.400.071

9

23.077.594

ΣΥΝΟΛΟ

1.430.980.566

1.396.982

974.127.120

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Σημειώνεται ότι η προγραμματική περίοδος 2014–2020 βαίνει προς ολοκλήρωση, συνεπώς θα
πρέπει να επισπευσθούν οι ενέργειες ένταξης έργων προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος
ολοκλήρωσης αυτών και αποφυγή απώλειας πόρων του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό το 2020 αποτελεί
κρίσιμο έτος για την ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων / πόρων του ΕΠ και την ένταξη των
αναγκαίων για το σκοπό αυτό έργων. Ωστόσο ο σχεδιασμός του ΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί από
τον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας σε ότι αφορά τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας.
Πέραν των ανωτέρω επισημάνσεων, ακολούθως γίνεται παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ
ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα βάσει των στοιχείων ΟΠΣ
(30/06/2020).
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12
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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8
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100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000
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Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

1
€ 12.663.242

2
€ 693.383.031

3
€ 207.636.249

4
€ 40.592.190

5
€ 9.708.162

6
€ 530.095.685

7
€ 60.620.788

8
€ 39.611.760

9
€ 16.280.445

10
€ 8.715.545

11
€ 475.068

12
€ 140.803

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 23.476.373

€ 904.221.448

€ 335.522.638

€ 55.565.384

€ 16.196.457

€ 675.819.863

€ 144.455.261

€ 49.520.805

€ 21.434.931

€ 21.484.600

€ 1.093.841

€ 323.921

Π/Υ Έργων

€ 26.649.792

€ 981.044.531

€ 345.063.883

€ 61.365.466

€ 18.253.876

€ 736.769.369

€ 161.880.085

€ 52.400.071

€ 23.077.594

€ 27.932.779

€ 1.434.987

€ 427.130

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 34.666.999

€ 1.229.913.601 € 414.917.796

€ 80.702.113

€ 22.606.153

€ 822.850.933

€ 288.509.375

€ 64.862.392

€ 27.073.647

€ 33.510.338

€ 1.994.138

€ 583.524

Π/Υ ΑΠ

€ 22.775.815

€ 1.128.549.951 € 510.223.714

€ 51.834.665

€ 22.643.766

€ 607.920.026

€ 199.440.951

€ 37.546.994

€ 11.124.072

€ 23.544.239

€ 1.055.477

€ 309.240

Σχήμα 6: Συγκεντρωτικό γράφημα πορείας υλοποίησης ΕΠ (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)
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3.3 Η Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας
Πίνακας 10: Πορεία Υλοποίησης ανά ΑΠ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Κωδικός
ΑΠ

Π/Υ ΑΠ (€)

Aριθμός

Π/Υ
Προσκλήσεων
(€)

Ποσοστό
Ενεργοποίησης
(%)

Αριθμός

Π/Υ Έργων (€)

Ποσοστό
Ενεργοποίησης
(%)

Νομικές
Δεσμεύσεις
(Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

Ποσοστό
Συμβασιοποίησης
(%)

Πληρωμές
(Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

Ποσοστό
Απορρόφησης
(%)

1

28.469.771

30

34.666.999

122%

57

26.649.792

94%

23.476.373

82%

12.663.242

44%

2

1.410.687.441

88

1.229.913.601

87%

5223

981.044.531

70%

904.221.448

64%

693.383.031

49%

3

585.001.559

18

414.917.796

71%

270

345.063.883

59%

335.522.638

57%

207.636.249

35%

4

103.669.330

37

80.702.113

78%

241

61.365.466

59%

55.565.384

54%

40.592.190

39%

5

45.287.532

33

22.606.153

50%

83

18.253.876

40%

16.196.457

36%

9.708.162

21%

6

759.900.035

260

822.850.933

108%

1209

736.769.369

97%

675.819.863

89%

530.095.685

70%

7

249.301.190

63

288.509.375

116%

70

161.880.085

65%

144.455.261

58%

60.620.788

24%

8

75.093.988

92

64.862.392

86%

85

52.400.071

70%

49.520.805

66%

39.611.760

53%

9

22.248.144

83

27.073.647

122%

80

23.077.594

104%

21.434.931

96%

16.280.445

73%

10

29.430.301

39

33.510.338

114%

286

27.932.779

95%

21.484.600

73%

8.715.545

30%

11

2.110.954

13

1.994.138

94%

95

1.434.987

68%

1.093.841

52%

475.068

23%

12

618.480

13

583.524

94%

95

427.130

69%

323.921

52%

140.803

23%

ΣΥΝΟΛΟ

3.311.818.725

769

3.022.191.009

91%

7794

2.436.299.564

74%

2.249.115.522

68%

1.619.922.970

49%

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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Πίνακας 11: Πορεία υλοποίησης ανά ΑΠ και ΕΠ

Α.Π
Ε.Π.

Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€)
28.469.771

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ
ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΩΝ (€)
26.649.792

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€)
23.476.373

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€)
12.663.242

26.649.792

23.476.373

12.663.242

981.044.531

904.221.448

693.383.031

8i

757.467.118

681.325.545

478.075.266

8iv

222.307.431

221.625.921

215.307.764

9v

1.269.982

1.269.982

-

345.063.883

335.522.638

207.636.249

345.063.883

335.522.638

207.636.249

61.365.466

55.565.384

40.592.190

8i

47.413.481

41.570.451

30.665.347

8iv

12.632.514

12.835.546

9.388.088

8vii

1.192.470

1.032.386

538.755

9v

127.000

127.000

-

18.253.876

16.196.457

9.708.162

8i

13.104.267

10.845.070

4.467.116

8iv

4.879.962

5.115.025

5.115.060

8vii

269.647

236.361

125.985

736.769.369

675.819.863

530.095.685

10i

525.734.852

500.462.041

453.638.286

10ii

211.034.518

175.357.822

76.457.399

161.880.085

144.455.261

60.620.788

10iii

36.930.671

35.425.660

10.285.234

10iv

124.949.414

109.029.601

50.335.554

1
8vii
2

1.410.687.441

3

585.001.559
8iiY

4

103.669.330

5

45.287.532

6

759.900.035

7

249.301.190

8

52.400.071

49.520.805

39.611.760

10i

75.093.988

38.422.575

37.071.966

33.997.657

10ii

4.377.846

4.377.846

2.109.264

10iii

2.920.867

2.758.212

1.132.878

10iv

6.678.783

5.312.780

2.371.962

23.077.594

21.434.931

16.280.445

10i

14.247.720

13.760.957

13.108.319

10ii

3.434.453

3.434.453

1.535.799

10iii

1.045.320

986.987

408.789

10iv

4.350.101

3.252.534

1.227.537

27.932.779

21.484.600

8.715.545

27.932.779

21.484.600

8.715.545

1.434.987

1.093.841

475.068

1.434.987

1.093.841

475.068

427.130

323.921

140.803

427.130

323.921

140.803

2.436.299.564

2.249.115.522

1.619.922.970

9

10
11
12
ΣΥΝ

22.248.144

29.430.301
2.110.954
618.480
3.311.818.725

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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Πίνακας 12: Προσκλήσεις ενταγμένων έργων ανά ΑΠ και Επενδυτική Προτεραιότητα

Α.Π.
10i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΣΥΝΟΛΟ

10ii

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
10iii
10iv
8i
8iiY 8iv 8vii
10
13
6
13

9v

ΤΒ

ΣΥΝΟΛΟ
/ ΕΠ. ΠΡΟΤ.
10
20
13
1

1
1

38

19
4

38

19

57
17

13

4

13

13

13

6

10

2

6

6

6

124

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Κάτωθι παρουσιάζεται πίνακας με τις ΚΕ ανά Πρόσκληση και Επενδυτική Προτεραιότητα:

Πίνακας 13: ΚΕ ανά Πρόσκληση και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΑΠΚΟ 01

9v

11

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€)
1.396.982

ΟΑΕΔ_01

8i

5.386

31.832.199

31.832.199

13.147.888

ΟΑΕΔ_02

8iiY

163

535.680

535.680

172.728

ΟΑΕΔ_03
ΣΥΝΟΛΟ

8iiY

90
5.650

273.600

273.600

-

34.038.461

13.320.616

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠ.
ΠΡΟΤ.

ΑΡ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

34.038.461

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€)
1.396.982

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€)
-

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Κάτωθι παρουσιάζεται πίνακας με τις Εξειδικεύσεις του ΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα:

Πίνακας 14: Εξειδικεύσεις ΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Π/Υ (€)

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ
Π/Υ (ΔΔ)

% Εξειδίκευσης

8i
8ii
8iv
8vii
9iv

20
29
8
9
5

1.249.491.208,31
742.206.910,00
355.876.221,00
40.460.819,00
434.620.660,00

887.761.727
585.001.559
306.826.221
30.393.500
360.809.992

141%
127%
116%
133%
120%
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ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Π/Υ (€)

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ
Π/Υ (ΔΔ)

% Εξειδίκευσης

9v
10i
10ii
10iii
10iv

4
37
14
12
17

29.804.637,00
783.544.586,33
318.153.451,00
124.216.050,00
490.666.444,50

2.322.635
627.657.816
206.243.339
53.340.830
219.301.372

1.283%
125%
154%
233%
224%

Πηγή: στοιχεία 36η Επ.Πα., 19/6/2020

Πολλή θετική κρίνεται η πορεία των μέχρι τώρα εξειδικεύσεων του Προγράμματος. Συνολικά
ανέρχονται στα 4.569.040.987,14€, ενώ αναλυτικότερα ανά Επ. Προτ. βλ. άνωθεν Πίνακα. Αυτό το
ποσό εξασφαλίζει ότι η πρόβλεψη κλεισίματος (ή ακριβέστερα η εκτίμηση τελικής αθροιστικής
δαπάνης) θα είναι ομαλή, ενώ από την ποιοτική αξιολόγηση των προτάσεων έργων προκύπτει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε έργα που μπορούν να υλοποιηθούν εντός του περιορισμένου χρόνου
(έως το 2023) και να απορροφήσουν σημαντικό ποσό διατιθέμενων πόρων του Προγράμματος,
εφόσον οι Εντάξεις είναι άμεσες.

3.3.1 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 1
Ο ΑΠ 1 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:



ΕΣ i: Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας.
ΕΣ 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.
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Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ1 αποτυπώνεται στο Σχήμα 7 & στον Πίνακα 15 που ακολουθούν, και
καταγράφεται σχετικά μέτρια. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 1 ανέρχεται σε 28,4 εκατ. €. Ο π/υ των προσκλήσεων για την χρονική περίοδο αναφοράς
ανέρχεται στο 122% της ΣΔΔ του Άξονα. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 1 (εντάξεις) ανέρχεται σε 94%
ποσοστό που θεωρείται υψηλό στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης
είναι αντίστοιχα υψηλός και ανέρχεται σε ποσοστό 82%. Ο βαθμός απορρόφησης είναι σε ένα μέτριο
επίπεδο για το χρονικό σημείο υλοποίησης και ανέρχεται σε ποσοστό 44%.

Συγκεκριμένα:





Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 34.6 εκατ. €.
Έχουν ενταχθεί 57 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 26,6 εκατ. €.
Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 23,4 εκατ. €.
Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 12,6 εκατ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 12.663.242

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 23.476.373

Π/Υ Έργων

€ 26.649.792

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 34.666.999

Π/Υ ΑΠ

€ 22.775.815
€-

€ 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000

Σχήμα 7: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Παρακάτω αποτυπώνεται η εικόνα της πορείας υλοποίησης του ΑΠ1 για την επενδυτική
προτεραιότητα 8vii στις 3 κατηγορίες περιφερειών, όπου παρατηρείται μια μέτρια πορεία
απορρόφησης όσον αφορά τον αρχικό προϋπολογισμό της τάξης του 62% για τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες, ένα χαμηλότερο ακόμα ποσοστό της τάξης του 31% για της Περιφέρειες
μετάβασης και τέλος 41,5% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
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Πίνακας 15: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ. /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8vii
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΣΥΓ. ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

15.822.003

21.533.144

19.001.871

10.218.091

4.210.089

2.800.654

2.430.400

1.305.172

2.743.723

2.315.994

2.044.102

1.139.980

22.775.815

26.649.792

23.476.373

12.663.242

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.2 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 2
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.
Ειδικότερα, με τον εν λόγω ΑΠ εξυπηρετούνται οι 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.
Επίσης, υλοποιούνται 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.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ 2 είναι οι κάτωθι:





Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες
και άνεργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και άνεργους που
δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή
επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 αποτυπώνεται στο Σχήμα 8 και στον Πίνακα 16 που ακολουθούν
και κρίνεται σχετικά μέτρια για το χρονικό σημείο υλοποίησης του Προγράμματος.
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 1,4 δις €. Ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στο 87% της ΣΔΔ του Άξονα.
Σε αυτό το πλαίσιο η ενεργοποίηση του ΑΠ 2 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 70% και είναι
ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός συμβασιοποίησης του
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ΑΠ 2 ανέρχεται σε ποσοστό 64% και κρίνεται και αυτός ικανοποιητικός. Οι δαπάνες που έχουν
καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε ποσοστό 49%, ποσοστό που κρίνεται για το χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ ικανοποιητικό.

Συγκεκριμένα:





Έχουν εκδοθεί 20 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 1,2 δις €.
Έχουν ενταχθεί 5.223 πράξεις. Εξ’ αυτών για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8i έχουν ενταχθεί
5.196 Πράξεις Για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iv έχουν ενταχθεί 17 Πράξεις και για την
επενδυτική προτεραιότητα 9v έχουν ενταχθεί 10 Πράξεις.
Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 904,2 εκατ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 693.383.031

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 904.221.448

Π/Υ Έργων

€ 981.044.531

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 1.229.913.601

Π/Υ ΑΠ

€ 1.128.549.951
€-

€ 500.000.000

€ 1.000.000.000

€ 1.500.000.000

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

Σχήμα 8: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 693,4 εκατ. €. Για την Επενδυτική
Προτεραιότητας 8i ο βαθμός απορρόφησης σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε
74,7%, για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iv στο πολύ υψηλό ποσοστό του 94,5 % και μηδενικό
ποσοστό για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v.

Πίνακας 16: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8i
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση

757.467.118

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
681.325.545

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
478.075.266

383.059.761

448.366.050

404.280.954

289.482.703

136.164.265

150.992.726

134.831.078

93.225.254

Π/Υ ΣΥΓ. ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

639.268.912
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ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
8iv
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
9iv
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
9v
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΣΥΓ. ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

120.044.886

158.108.342

142.213.513

95.367.310

227.726.628

222.307.431

221.625.921

215.307.764

157.741.173

141.207.072

141.088.758

138.318.074

30.979.415

31.406.768

31.335.584

28.013.379

39.006.040

49.693.591

49.201.579

48.976.311

259.853.895

-

-

-

90.142.333

-

-

-

61.197.607

-

-

-

108.513.955

-

-

-

1.700.516

1.269.982

1.269.982

-

1.108.882

380.982

380.982

-

273.321

762.000

762.000

-

318.313

127.000

127.000

-

1.128.549.951

981.044.531

904.221.448

693.383.031

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.3 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 3
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 (Word 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, και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το «Σύστημα
Εγγυήσεων για τη Νεολαία».
Ο Ειδικός Στόχος του ΑΠ 3 σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018 τροποποιήθηκε σε:


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

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3, αποτυπώνεται στο Σχήμα 9 και στο Πίνακα 17 που ακολουθούν
και παρατηρείται υστέρηση για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αναλυτικά:

Ο π/υ του ΑΠ 3 ανέρχεται σε 585 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 3 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό
59 % που θεωρείται ικανοποιητικός στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Μέτριος είναι ο βαθμός
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συμβασιοποίησης του ΑΠ 3 που ανέρχεται σε 57 %. Ο βαθμός απορρόφησης είναι χαμηλός για το
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ με ποσοστό 35 %.
Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 414,9 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 270 Πράξεις και 253 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση
των δεξιοτήτων, στην απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και στην προώθηση στην απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοπασχόλησης των νέων ηλικίας 15 – 29 ετών εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 335,5 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 207,6 εκατ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 207.636.249

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 335.522.638

Π/Υ Έργων

€ 345.063.883

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 414.917.796

Π/Υ ΑΠ

€ 510.223.714
€-

€ 200.000.000 € 400.000.000 € 600.000.000

Σχήμα 9: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Για την Επενδυτική Προτεραιότητας 8iiY ο βαθμός απορρόφησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό
των εντάξεων ανέρχεται στο 60,1%.
Πίνακας 17: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8iiY

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

0-Δεν εφαρμόζεται

345.063.883

335.522.638

207.636.249

ΣΥΝΟΛΟ

345.063.883

335.522.638

207.636.249

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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3.3.4 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 4
Ο ΑΠ4 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ο ΑΠ 4
περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί από τους Θεματικούς
Στόχους 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού και 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης, για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της αγοράς εργασίας.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4, αποτυπώνεται στο Σχήμα 10 και στον Πίνακα 18 που ακολουθούν,
και κρίνεται συνολικά ως ικανοποιητική. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 4 ανέρχεται σε 103,6 εκατ. €. Η ενεργοποίηση (εντάξεις) του ΑΠ 4 ανέρχεται σε ποσοστό
59% και κρίνεται ικανοποιητική. Ο βαθμός συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 54% επίσης ο βαθμός
απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό σχεδόν σε 39 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης, και κρίνεται
χαμηλός.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 40.592.190

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 55.565.384

Π/Υ Έργων

€ 61.365.466

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 80.702.113

Π/Υ ΑΠ

€ 51.834.665
€-

€ 40.000.000

€ 80.000.000

Σχήμα 10: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 37 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 80,7 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 241 πράξεις και 200 πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Εξ ’αυτών: Για την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 205 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 47,4 εκατ. €.Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 6 συνολικού π/υ 12,6 εκατ. € . Για την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8vii έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικού π/υ 807 χιλ. €. Για την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9v, σημειώνεται 1 ένταξη συνολικού π/υ 127 χιλ. €
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- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 55,5 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 40,6 εκατ. €.
Πίνακας 18: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8i

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

35.284.294

47.413.481

41.570.451

30.665.347

8.642.741

12.632.514

12.835.546

9.388.088

807.153

1.192.470

1.032.386

538.755

7.022.673

-

-

-

2-Μετάβαση

77.804

127.000

127.000

-

ΣΥΝΟΛΟ

51.834.665

61.365.466

55.565.384

40.592.190

2-Μετάβαση
8iv
2-Μετάβαση
8vii
2-Μετάβαση
9iv
2-Μετάβαση
9v

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.5 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 5
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, Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και, 9, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών
του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5, αποτυπώνεται στο Σχήμα 11 και στον Πίνακα 19 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως μέτρια. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 5 ανέρχεται πλέον σε 45,2 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 5 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 40%, που θεωρείται μέτρια επίδοση, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 5, με
ποσοστό 36%. Ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό 21% της δημόσιας δαπάνης και κρίνεται
χαμηλός στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
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Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 9.708.162

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 16.196.457

Π/Υ Έργων

€ 18.253.876

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 22.606.153

Π/Υ ΑΠ

€ 22.643.766
€-

€ 10.000.000

€ 20.000.000

Σχήμα 11: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 22,6 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 83 Πράξεις και 45 Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων. Εξ ‘αυτών: Για την Επενδυτική
Προτεραιότητα 8vii έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 269 χιλ. €. Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8i έχουν ενταχθεί 59 πράξεις συνολικού π/υ 13,1 εκατ. € . Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής αξίας 2,4 εκατ. €. Για την
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v και 9ν, οι εντάξεις μέχρι και 30/6/2020 ήταν μηδενικές (βαθμός
ενεργοποίησης Επενδ. Πρ. 0%).
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 16,1 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 9,7 εκατ. €.

Πίνακας 19: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8i
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
8iv
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
8vii
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
9iv

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

9.053.499

13.104.267

10.845.070

4.467.116

2.441.227

4.879.962

5.115.025

5.115.060

154.711

269.647

236.361

125.985

-

-

-

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 131

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
9v
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

10.973.638

-

-

-

-

-

-

20.691

-

-

-

22.643.766

18.253.876

16.196.457

9.708.162

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.6 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 6
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 προσχολικής, της α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
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.
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Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6, αποτυπώνεται στο Σχήμα 12 και στον Πίνακα 20 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως ικανοποιητική. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 6 ανέρχεται σε 759,9 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 6 (εντάξεις) ανέρχεται σε
ποσοστό 97% και θεωρείται υψηλή στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα,
ικανοποιητικός είναι και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 6 που ανέρχεται σε 89%. Σε αυτό το
πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης είναι 70% και κρίνεται ως ικανοποιητικό.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 530.095.685

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 675.819.863

Π/Υ Έργων

€ 736.769.369

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 822.850.933

Π/Υ ΑΠ

€ 607.920.026
€-

€ 400.000.000

€ 800.000.000

Σχήμα 12: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Συγκεκριμένα:
-Έχουν εκδοθεί 57 προσκλήσεις με π/υ 822,8 εκατ.€.
- Έχουν ενταχθεί 1.209 πράξεις, με π/υ 736,7 εκατ.€. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10i, έχουν
ενταχθεί 195 δράσεις συνολικού π/υ 525,7 εκατ. €. Στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, έχουν
ενταχθεί 1.014 δράσεις συνολικής αξίας 211 εκατ. € .
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 675,8 εκατ.€.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 530 εκατ.€.

Πίνακας 20: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
10i
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες

525.734.852

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
500.462.041

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
453.638.286

291.721.231

323.269.215

306.787.881

278.229.901

88.327.344

115.766.182

111.506.509

100.309.028

77.861.635

86.699.454

82.167.651

75.099.358

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

457.910.210
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ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
10ii
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

211.034.518

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
175.357.822

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
76.457.399

64.488.800

109.846.024

93.026.647

43.070.595

32.623.616

44.450.761

38.275.133

16.614.013

52.897.400

56.737.733

44.056.042

16.772.792

607.920.026

736.769.369

675.819.863

530.095.685

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

150.009.816

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.7 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 7
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.
Οι Ειδικοί Στόχοι του ΑΠ7 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

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7, αποτυπώνεται στο Σχήμα 13 & στον Πίνακα 21 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως μη ικανοποιητική. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 7 ανέρχεται σε 249,3 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 7 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό
65% που θεωρείται σχετικά ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Μέτριος είναι ο
βαθμός συμβασιοποίησης για το χρονικό σημείο του ΕΠ καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 58%. Το δε
ποσοστό απορρόφησης 24 % (δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ) κρίνεται χαμηλό, για το εν
θέματι χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
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Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 60.620.788

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 144.455.261

Π/Υ Έργων

€ 161.880.085

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 288.509.375

Π/Υ ΑΠ

€ 199.440.951
€-

€ 100.000.000 € 200.000.000 € 300.000.000

Σχήμα 13: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 7 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου))

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 63 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 288,5 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 70 πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 161,8 εκατ. € . Εξ ‘αυτών,
για την επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, έχουν ενταχθεί 15 δράσεις συνολικού π/υ 36,9 εκατ. € και
για την επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, έχουν ενταχθεί 55 δράσεις συνολικού π/υ 124,9 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 144,4 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 60,6 εκατ. €.
Πίνακας 21: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 7 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
10iii
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
10iv
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
2-Μετάβαση
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

36.930.671

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
35.425.660

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
10.285.234

19.501.842

21.54.271

20.377.935

5.651.851

10.234.203

9.300.152

8.898.530

3.114.944

9.165.005

6.376.248

6.149.195

1.518.439

160.539.901

124.949.414

109.029.601

50.335.554

80.761.297

70.447.624

61.489.185

25.876.355

40.409.680

24.799.615

21.135.626

10.069.049

39.368.924

29.702.176

26.404.789

14.390.150

199.440.951

161.880.085

144.455.261

60.620.788

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

38.901.050

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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3.3.8 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 8
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 που έχουν επιλεγεί για τον
Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ6 «Βελτίωση της ποιότητας
και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της διά βίου
μάθησης και ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας».
Συγκεκριμένα στον ΑΠ 8, προσεγγίζονται συνολικά και οι τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές
προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ (10.1, 10.2 , 10.3 και 10.4), για την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της κατάρτισης, και της
επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων, με το σύνολο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των τεθέντων ειδικών στόχων.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 8, αποτυπώνεται στο Σχήμα 14 και στον Πίνακα 22 που ακολουθούν,
και συνολικά κρίνεται ως ικανοποιητική. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 8 ανέρχεται σε 75 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 8 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό
70% που θεωρείται ικανοποιητική επίδοση στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντιστοίχως, ο
βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 66% και ο βαθμός απορρόφησης
ανέρχεται σε ικανοποιητικό ποσοστό της τάξης του 53 %.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 39.611.760

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 49.520.805

Π/Υ Έργων

€ 52.400.071

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 64.862.392

Π/Υ ΑΠ

€ 37.546.994
€-

€ 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000

Σχήμα 14: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 8 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)
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Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 92 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 64,8 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 85 Πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 52,4 εκατ. €. Εξ ‘αυτών,
59 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i, συνολικού π/υ 38,4 εκατ. € , 11
Πράξεις έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής αξίας 4,3 εκατ. €, 4 Πράξεις
έχουν ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, συνολικής αξίας 2,9εκ. € και 11 Πράξεις έχουν
ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, συνολικής αξίας 6,6 εκ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 40,12 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται συνολικά στα 29,6 εκατ.

Πίνακας 22: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 8 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
10i

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

21.198.439

38.422.575

37.071.966

33.997.657

7.502.326

4.377.846

4.377.846

2.109.264

1.814.350

2.920.867

2.758.212

1.132.878

2-Μετάβαση

7.031.879

6.678.783

5.312.780

2.371.962

ΣΥΝΟΛΟ

37.546.994

52.400.071

49.520.805

39.611.760

2-Μετάβαση
10ii
2-Μετάβαση
10iii
2-Μετάβαση
10iv

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.9 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΑΠ 9
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 που έχουν επιλεγεί για τον
Θεματικό Στόχο 10 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ6 «Βελτίωση της ποιότητας
και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και ΑΠ7 «Ανάπτυξη της διά βίου
μάθησης και ενίσχυση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας».
Συγκεκριμένα στον ΑΠ9, προσεγγίζονται συνολικά και οι τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές
προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ, (10.1, 10.2 , 10.3 και 10.4) για την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της κατάρτισης, και της
επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων, με το σύνολο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των τεθέντων ειδικών στόχων.
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Σε συνέχεια της Αναθεώρησης 2018, το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας του Άξονα
Προτεραιότητας 9 ανέρχεται στο 0,78% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και στο
0,5% της Κοινοτικής Συνδρομής.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 9 αποτυπώνεται στο Σχήμα 15 και στον Πίνακα 23 που ακολουθούν
και κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική για το χρονικό σημείο υλοποίησης του Προγράμματος.
Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ 9 ανέρχεται σε 22,2 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ9 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό
104% που θεωρείται υψηλή, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με υψηλό ποσοστό 96%. Σε αυτό
το πλαίσιο, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται εξίσου σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 73% για το
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 16.280.445

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 21.434.931

Π/Υ Έργων

€ 23.077.594

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 27.073.647

Π/Υ ΑΠ

€ 11.124.072
€-

€ 10.000.000

€ 20.000.000

€ 30.000.000

Σχήμα 15: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 9 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Αναλυτικά:
- Έχουν εκδοθεί 83 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 27 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 80 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 23 εκατ. €. Εξ ‘αυτών, 58 Πράξεις έχουν
ενταχθεί στην επενδυτική Προτεραιότητα 10i, συνολικής αξίας 14,2 εκατ. € , 7 Πράξεις έχουν ενταχθεί
στην επενδυτική Προτεραιότητα 10ii, συνολικής αξίας 3,4 εκατ. €, 4 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην
επενδυτική Προτεραιότητα 10iii, συνολικής αξίας 1 εκατ. €, και 11 Πράξεις έχουν ενταχθεί στην
επενδυτική Προτεραιότητα 10iv, συνολικής αξίας 4,3 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 21,4 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 16,2 εκατ. €.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Πίνακας 23: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 9 ανά Επ. Προτ.

ΕΠ. ΠΡΟΤ /
ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
10i
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
10ii
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
10iii
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
10iv
3-Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΣΥΓ ΔΔ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

6.436.588

14.247.720

13.760.957

13.108.319

1.863.208

3.434.453

3.434.453

1.535.799

542.907

1.045.320

986.987

408.789

2.281.369

4.350.101

3.252.534

1.227.537

11.124.073

23.077.594

21.434.931

16.280.445

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου

3.3.10 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΠ10.
ΑΠ11. ΑΠ12)
Ο ΑΠ 10 περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της ΔΑ, καθώς και των
φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων του ΕΠ στην προετοιμασία, διαχείριση, υλοποίηση,
παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωση και επικοινωνία των παρεμβάσεων του ΕΠ.
Ειδικότερα, ο ΑΠ στοχεύει στην εξυπηρέτηση της άρτιας και αποτελεσματικής υλοποίησης των
παρεμβάσεων του συνόλου του ΕΠ, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκομένους
φορείς και την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Παράλληλα ο εν λόγω ΑΠ συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση,
πληροφόρηση και δημοσιότητα του Ε.Π.
Επισημαίνεται ο οριζόντιος χαρακτήρας των δράσεων (οι δράσεις δεν χωροθετούνται σε κατηγορίες
περιφερειών λόγω του χαρακτήρα τους και ομοίως οι τιμές των δεικτών του ΑΠ).
Περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο:
- Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ10 αποτυπώνεται στο Σχήμα 16 που ακολουθεί και καταγράφεται
σχετική υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 29,4 εκ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 10 (εντάξεις) ανέρχεται σε 95% και
κρίνεται υψηλές, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 10
ανέρχεται σε 73% και είναι ικανοποιητικός. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ
ανέρχονται σε 8,7 εκ. € και παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός απορροφητικότητας σε
ποσοστό που αναλογεί στο 30%.
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Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 33,5 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 286 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 27,9 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 21,4 εκατ. € και αντιστοιχούν στο
28,8% του π/υ του ΑΠ.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 8,7 εκατ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 8.715.545

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 21.484.600

Π/Υ Έργων

€ 27.932.779

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 33.510.338

Π/Υ ΑΠ

€ 23.544.239
€-

€ 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000

Σχήμα 16: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 10 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Ο ΑΠ11 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του ΑΠ 10.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ11 αποτυπώνεται στο Σχήμα 17 που ακολουθεί και καταγράφεται
σχετική υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 2,1 εκατ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 11 (εντάξεις) ανέρχεται σε 68% που
θεωρείται σχετικά ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 52%. Οι δε δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο
ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 475 χιλ € με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης στο 23%, για το
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
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Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 1,9 εκατ.€.
- Έχουν ενταχθεί 95 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται σχεδόν στο 1,4 εκατ. €.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1,09 εκατ.€.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 475 χιλ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 475.068

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 1.093.841

Π/Υ Έργων

€ 1.434.987

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 1.994.138

Π/Υ ΑΠ

€ 1.055.477
€-

€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000

Σχήμα 17: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 11 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Ο ΑΠ12 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του
διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του ΑΠ 10.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ12 αποτυπώνεται στου Σχήμα 18 που ακολουθεί, και καταγράφεται
σχετική υστέρηση. Αναλυτικά:
Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 618,4 χιλ. €. Η ενεργοποίηση του ΑΠ 12 (εντάξεις) ανέρχεται σε 69% που
θεωρείται ικανοποιητική όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με 52%. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν
καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 10 χιλ. € με ιδιαίτερα μικρό ποσοστό απορρόφησης στο
23% για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Αναλυτικά:
- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 583 χιλ. €.
- Έχουν ενταχθεί 95 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 427 χιλ.€.
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- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 323 χιλ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 475 χιλ. €.

Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 140.803

Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.) (€)

€ 323.921

Π/Υ Έργων

€ 427.130

Π/Υ Προσκλήσεων

€ 583.524

Π/Υ ΑΠ

€ 309.240
€-

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

Σχήμα 18: Πορεία υλοποίησης ΑΠ 12 (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 142

4 Επίτευξη στόχων σε επίπεδο δεικτών εκροής και δεικτών
άμεσου αποτελέσματος του ΕΠ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εξετάζεται η πρόοδος των επιχειρησιακών δεικτών εκροών του
ΕΠ καθώς και των δεικτών άμεσου αποτελέσματος. Η σχετική ανάλυση γίνεται ανά Άξονα
Προτεραιότητας και κατηγορία περιφερειών.
Για τους δείκτες εκροών πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσαν:





Το ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2020.
Τα απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ για τους κοινούς δείκτες εκροής με ημερομηνία
αναφοράς 31/07/2020. Τα εν λόγω στοιχεία αποτυπώνουν την πρόοδο των δεικτών και εντός
του 2020. Η αξιοποίηση των απογραφικών δελτίων κρίθηκε αναγκαία για τον υπολογισμό της
προόδου των δεικτών CO01, CO02, CO05 του ΕΠ, καθώς στο ΟΠΣ δεν καταγράφονται στοιχεία
με την πορεία υλοποίησης αυτών.
Επίσης, πρόσθετα στοιχεία με Συγκεντρωτικές Αναφορές/ Πίνακες Κανονισμών/ Δελτίων
επίτευξης και Απογραφικών.

Σε ότι αφορά τους δείκτες άμεσου αποτελέσματος, χρησιμοποιήθηκαν:




Τα Δελτία Ταυτότητας των εν λόγω δεικτών, σε ότι αφορά τον τρόπο μέτρησης αυτών.
Τα απογραφικά δελτία για κοινούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος (με τις ίδιες επισημάνσεις
που έγιναν και παραπάνω).
Λοιπές πηγές άντλησης στοιχείων όπως αναφέρονται στα ΔΤΔ και στο μεθοδολογικό
έγγραφο με την ανάλυση του συστήματος δεικτών του ΕΠ.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το σύστημα δεικτών του ΕΠ επηρεάστηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης
(4ης) αναθεώρησης, ως ακολούθως:




Λόγω της προσθήκης νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (9.iv) για τη χρηματοδότηση
δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, προστέθηκε νέος δείκτης
εκροών και αποτελέσματος στο ΕΠ. Πρόκειται για τους CV31 «Αριθμός συμμετεχόντων που
υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19» και «CVR3:
Αριθμός συμμετεχόντων που διατηρούν τη θέση εργασίας τους 2 μήνες μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους».
Λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης της νέας Επ.Προτ., έγιναν μετακινήσεις πόρων από άλλες
Επ.Προτ. του Προγράμματος. Ως εκ τούτου επηρεάστηκαν οι στόχοι των δεικτών (εκροών και
αποτελέσματος) σε αυτές τις Επ.Προτ.. Ειδικότερα υπήρξε μείωση των τιμών στόχου των
δεικτών, η οποία ήταν αναλογική της μείωσης των πόρων. Στην ανάλυση που ακολουθεί
γίνεται σχετική αναφορά στους δείκτες που επηρεάστηκαν στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης
του ΕΠ.

Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο στην παρούσα ενότητα να γίνει και μια συνοπτική αναφορά στο πλαίσιο
επίδοσης του ΕΠ, σε ότι αφορά τον στόχο του 2023.
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4.1 Πρόοδος επίτευξης στόχων δεικτών εκροής και δεικτών άμεσου
αποτελέσματος
4.1.1 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 1
Ο ΑΠ1 περιλαμβάνει την Επ.Προτ. 8vii και δύο Ειδικούς στόχους:



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 «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».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει δύο δείκτες εκροής και έναν δείκτη άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 24: Οι Δείκτες εκροών ΑΠ1
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
Τ4853

ΜΕΤ
ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών
της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

ΛΑΠ
CO20

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Αριθμός

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

7

9

5

71,43%

7

9

5

71,43%

7

9

5

71,43%

12

10

10

83,33%

12

10

10

83,33%

12

10

10

83,33%

Ο ειδικός δείκτης εκροής T4853 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται
από 9 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη διαπιστώνονται τα εξής:





Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (128,57%) τον στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος και στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται
στο 71,43% του προγραμματικού στόχου του δείκτη.
Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο δείκτης και στις λοιπές πράξεις για τις οποίες δεν
καταγράφεται υλοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την πρόοδο υλοποίησης του προγραμματικού στόχου του δείκτη
αναφέρεται ότι από τις 9 ενταγμένες πράξεις, πρόοδος στην υλοποίηση του δείκτη στο ΟΠΣ
καταγράφεται σε 5 εξ αυτών.

Ο κοινός δείκτης εκροής CO20 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο ii και τροφοδοτείται από
10 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων
έργων καλύπτει το 83,33% της τιμής στόχου σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση αποτελεί
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και τιμή επίτευξης του δείκτη (απόκλιση 16,67% από την πλήρη επίτευξη του στόχου). Για την πλήρη
επίτευξη του στόχου απαιτείται η ένταξη και άλλων έργων. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης
συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα. Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO20 επηρεάστηκε από
την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.
Πίνακας 25: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ1
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΑΠ
T4813

ΜΕΤ
ΠΑΠ

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

Αριθμός

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει υλοποίησης
[3=2-1]

12

-

-

12

-

-

12

-

-

Για το δείκτη άμεσου αποτελέσματος T4813, ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροής CO20, δεν
καταγράφεται πρόοδος. Με βάση την μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, τιμή επίτευξης
λαμβάνεται με την ολοκλήρωση της κάθε πράξης. Συνεπώς ο δείκτης θα εμφανίσει πρόοδο όταν
αρχίσουν να ολοκληρώνονται οι σχετικές πράξεις. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης
επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.

4.1.2 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 2
Ο ΑΠ2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:







Την Επ.Προτ. 8i με τον Ειδικό Στόχο 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)».
Την Επ.Προτ. 8iv με τον Ειδικό Στόχο i «Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας».
Την Επ.Προτ. 9iv με τον Ειδικό Στόχο i «Διασφάλιση της υγείας, της εργασίας και της
κοινωνικής ένταξης των πολιτών με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μέτρων μείωσης του
κινδύνου διασποράς και αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του
COVID-19». Η εν λόγω Επ.Προτ. και ο Ειδ. Στόχος προστέθηκαν στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4 ης
αναθεώρησης.
Την Επ.Προτ. 9v με τον Ειδικό Στόχο i «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει εννέα δείκτες εκροής και τέσσερις δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
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Πίνακας 26: Δείκτες εκροών ΑΠ2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

7.622

7.189

4.697

61,62%

2.709

2.435

895

33,04%

2.388

3.419

2.170

90,87%

57.162

53.016

44.565

77,96%

20.319

18.301

13.745

67,65%

17.913

30.615

22.753

127,02%

39.987

38.195

21.164

52,93%

14.275

13.477

7.286

51,04%

12.360

19.810

9.625

77,87%

133.192

135.202

106.681

80,10%

41.314

42.208

30.742

74,41%

ΠΑΠ

39.234

67.476

44.568

113,60%

ΛΑΠ

57.161

82.788

50.205

87,83%

20.319

18.242

15.251

75,06%

17.913

30.469

23.301

130,08%

46.348

63.148

63.387

136,76%

9.103

18.731

18.931

207,96%

11.461

23.669

24.038

209,74%

3

3

0

0,0%

6

6

0

0,0%

1

1

0

0,0%

3

3

0

0,0%

6

6

0

0,0%

1

1

0

0,0%

140.847

-

-

0,0%

95.621

-

-

0,0%

169.553

-

-

0,0%

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
11309

ΜΕΤ
ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

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

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

ΛΑΠ
T4854

ΜΕΤ

Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
Τ4850

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44
ετών

Αριθμός

ΛΑΠ
CO01

CO02

ΜΕΤ

ΜΕΤ

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
CO05

ΜΕΤ

Aπασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
11302

ΜΕΤ

Αριθμός Κέντρων Στήριξης
της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας οικονομίας
που δημιουργούνται

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
11301

ΜΕΤ

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
CV31

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός συμμετεχόντων που
υποστηρίζονται για την των
συνεπειών της πανδημίας
COVID-19 αντιμετώπιση

Αριθμός

* Για την τιμή υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ και για τους δείκτες CO01, CO02, CO05 στοιχεία από απογραφικά δελτία
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Ο ειδικός δείκτης εκροής 11309 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
δεκαοκτώ (18) πράξεις. Από αυτές:





Δέκα (10) πράξεις συνδέονται με την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα».
Τρεις (3) πράξεις συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε
κλάδους αιχμής.
Τέσσερις (4) πράξεις αφορούν «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης».
Μία (1) πράξη αφορά την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics
και του Εξαγωγικού Εμπορίου».

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:






Στις ΛΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 94,32% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται πρόοδος, με την επίτευξη να
ανέρχεται στο 61,62% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται ότι πρόοδος
υλοποίησης στο δείκτη καταγράφεται στις 10 από τις 18 ενταγμένες πράξεις.
Στις ΜΕΤ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 89,88% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υστέρηση με την επίτευξη να
ανέρχεται στο 33,04% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται ότι πρόοδος
υλοποίησης στο δείκτη καταγράφεται στις 7 από τις 18 ενταγμένες πράξεις.
Στις ΠΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (143,17%) το στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται ικανοποιητική πρόοδος με
την επίτευξη να ανέρχεται στο 90,87% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται
ότι πρόοδος υλοποίησης στο δείκτη καταγράφονται στις 8 από τις 18 ενταγμένες πράξεις.

Γενικά διαπιστώνεται ότι ο δείκτης παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε ΛΑΠ και ΜΕΤ, με κίνδυνο την
μη επίτευξη του στόχου για το 2023. Ακόμα και εάν αυξηθεί η πρόοδος της υλοποίησης, με βάση την
στόχευση των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η πλήρης επίτευξης του στόχου για το 2023 σε ΛΑΠ
και ΜΕΤ (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από τις δέκα
(10) ενταγμένες πράξεις, δεν καταγράφονται στοιχεία προόδου στον δείκτη σε πέντε (5) εξ αυτών.
Πρόκειται για τα έργα με MIS 5000366, 5001057 (εντάχθηκαν το 2016), 5007767 (εντάχθηκε το 2017),
5030756 (εντάχθηκε το 2018) και 5037598 (εντάχθηκε το 2019).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11309 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4854 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
5.159 πράξεις, εκ των οποίων οι 5.142 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 17 πλην
ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων,
κατάρτιση ανέργων ναυτικών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:
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Στις ΛΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 92,75% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 77,96% του στόχου του
δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται στις πράξεις πλην ΚΕ (στις
ΛΑΠ έχουν ενταχθεί και 3.106 πράξεις ΚΕ στις οποίες δεν καταγράφεται πρόοδος στον
δείκτη).
Στις ΜΕΤ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 90,07% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 67,65% του
προγραμματικού στόχου του δείκτη. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται στις πράξεις πλην ΚΕ (στις
ΜΕΤ έχουν ενταχθεί και 920 πράξεις ΚΕ στις οποίες δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη).
Στις ΠΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 170,9% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου
(127,02%) σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται στις πράξεις πλην ΚΕ
(στις ΠΑΠ έχουν ενταχθεί και 1.116 πράξεις ΚΕ στις οποίες δεν καταγράφεται πρόοδος στον
δείκτη).

Με εξαίρεση την ΠΑΠ στην οποία έχει επιτευχθεί ο στόχος σε επίπεδο προγράμματος, στις υπόλοιπες
δύο κατηγορίες περιφερειών ακόμα και εάν αυξηθεί η πρόοδος της υλοποίησης του δείκτης – βάσει
στόχευσης των ενταγμένων έργων – δεν αναμένεται η πλήρης κάλυψη του στόχου (κρίνεται αναγκαίο
να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ωστόσο δύναται να επιτευχθεί υψηλή επίδοση (>90%).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τ4854 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4850 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
5.154 πράξεις, εκ των οποίων οι 5.142 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 12 πλην
ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:






Στις ΛΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 95,5% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 52,93% του στόχου του
δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται και στις δύο κατηγορίες
πράξεων (ΚΕ και πλην ΚΕ).
Στις ΜΕΤ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 94,41% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 51,04% του στόχου του
δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται και στις δύο κατηγορίες
πράξεων (ΚΕ και πλην ΚΕ).
Στις ΠΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτεται (160,27%) ο στόχος του
δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 77,87% του
στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται και στις δύο
κατηγορίες πράξεων (ΚΕ και πλην ΚΕ).

Από τα ανωτέρω, καλύτερη επίδοση εμφανίζει ο δείκτης στην ΠΑΠ, όπου εάν αυξηθεί η πρόοδος της
υλοποίησης του δείκτη, βάσει της στόχευσης των ενταγμένων έργων δύναται να επιτευχθεί πλήρως
(ακόμα και να υπερεπιτευχθεί) το προγραμματικός του στόχος. Σε ότι αφορά τις ΛΑΠ, ΜΕΤ δεν
αναμένεται η πλήρης κάλυψη του στόχου, ωστόσο δύναται να επιτευχθεί υψηλή επίδοση (>90%) με
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την προϋπόθεση της ομαλής ολοκλήρωσης των έργων (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και
άλλες δράσεις).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τ4850 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO01 συνδέεται με τις Επ.Προτ. 8i / Ειδικό Στόχο i και 8iv/ Ειδικό Στόχο i.
Ειδικότερα:




Στο πλαίσιο της 8i ο δείκτης συνδέεται με το σύνολο των παρεμβάσεων (προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων, κατάρτιση άνεργων
ναυτικών, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων).
Στην 8iv ο δείκτης συνδέεται με τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής», η οποία υλοποιείται από το τομεακό ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και τα 13 ΠΕΠ (χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Θ.Σ.9) σε ετήσιους σχολικούς κύκλους.

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, σημειώνονται τα εξής:






Στις ΛΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (101,5%) το στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
επιτευχθεί το 80,10% του προγραμματικού στόχου του δείκτη (η αναλογία ανδρών και
γυναικών είναι 25% - 75%, αντίστοιχα). Στην εν λόγω επίδοση συμβάλλουν και οι δύο
Επ.Προτ., ωστόσο καλύτερη επίδοση καταγράφεται στην 8iv. Ειδικότερα, στην 8i έχει
επιτευχθεί το 62,71% του προγραμματικού στόχου και στην 8iv έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος
(125,15%).
Στις ΜΕΤ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (102,2%) το στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
επιτευχθεί το 74,41% του προγραμματικού στόχου του δείκτη (η αναλογία ανδρών και
γυναικών είναι 26% - 74%, αντίστοιχα). Στην εν λόγω επίδοση συμβάλλουν και οι δύο
Επ.Προτ., ωστόσο καλύτερη επίδοση καταγράφεται στην 8iv. Ειδικότερα, στην 8i έχει
επιτευχθεί το 57,18% του προγραμματικού στόχου και στην 8iv έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος
(159,1%).
Στις ΠΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (172%) το στόχο του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων)
καταγράφεται υπερεπίτευξη (113,60%) του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος (η
αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 30% - 70%, αντίστοιχα). Και οι δύο Επ.Προτ.
καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Ειδικότερα, στην 8i έχει επιτευχθεί το 98,24% του
προγραμματικού στόχου, και στην 8iv έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος (162,37%).

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO01 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις δύο Επ.Προτ.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO02 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
3.527 πράξεις, εκ των οποίων οι 3.509 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 18
πλην ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων, κατάρτιση ανέργων ναυτικών).
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Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:






Στις ΛΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (144,83%) το στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
επιτευχθεί το 87,83% του προγραμματικού στόχου του δείκτη.
Στις ΜΕΤ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 89,78% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 75,06% του
προγραμματικού στόχου του δείκτη.
Στις ΠΑΠ, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (170,09%) το στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει υπερκαλυφθεί (130,08%) ο στόχος
του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος.

Πέραν της ΠΑΠ όπου έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, και στη ΛΑΠ υπάρχει
δυνατότητα πλήρους κάλυψης (ίσως και υπερεπίτευξης) του προγραμματικού στόχου του δείκτη με
βάση την στόχευση των ενταγμένων έργων και λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική πρόοδο
υλοποίησης του δείκτη. Στη ΜΕΤ βάσει της στόχευσης των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η
πλήρης κάλυψη του δείκτη (δύναται ωστόσο να καλυφθεί έως και το 90% του προγραμματικού
στόχου), (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO02 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO05 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8iv / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
έξι (6) πράξεις που αφορούν τη δράση της Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σε
ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
υπερεπιτευχθεί ο προγραμματικός στόχος και στις 3 κατηγορίες περιφερειών (136,76% στη ΛΑΠ,
207,96% στη ΜΕΤ, 209,74% στην ΠΑΠ).
Αναφέρεται επίσης ότι ο CO05 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Επιπρόσθετα, ειδικά για την παρέμβαση της Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο ΟΠΣ παρακολουθείται σε επίπεδο έργων και ο ειδικός δείκτης
10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων». Πρόκειται για διακριτό
δείκτη για την παρακολούθηση της δράσης της Εναρμόνισης, αποτελεί δε επιχειρησιακό δείκτη στα
13 ΠΕΠ και πρόσθετο δείκτη στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Σε ότι αφορά την επίδοση του δείκτη 10501 στο
πλαίσιο των έξι (6) πράξεων που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, σημειώνονται τα
εξής:




Στις ΛΑΠ, η συνολική τιμή στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 116.958 άτομα εκ των οποίων τα
99,2% είναι γυναίκες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη έως 31/12/2019 ανέρχεται σε 116.198
άτομα (99,35% επί του συνολικού στόχου των έργων). Από αυτά το 99,2% είναι γυναίκες.
Στις ΜΕΠ, η συνολική τιμή στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 32.389 άτομα εκ των οποίων το
99,5% είναι γυναίκες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη έως 31/12/2019 ανέρχεται σε 31.851
άτομα (98,3% επί του συνολικού στόχου των έργων). Από αυτά το 99,6% είναι γυναίκες.
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Στις ΠΑΠ, η συνολική τιμή στόχος του δείκτη18 ανέρχεται σε 40.405 άτομα εκ των οποίων το
99,7% είναι γυναίκες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη έως 31/12/201819 ανέρχεται σε 40.124
άτομα (99,3% επί του συνολικού στόχου των έργων). Από αυτά το 99,8% είναι γυναίκες.

Οι ειδικοί δείκτες εκροής 11301 και 11302 συνδέονται με την Επ.Προτ. 9v / Ειδικό Στόχο i και
τροφοδοτούνται από 10 πράξεις. Ειδικότερα:




Οι 10 πράξεις χωροθετούνται 3 πράξεις σε επίπεδο ΛΑΠ, 6 σε επίπεδο ΜΕΤ, 1 σε επίπεδο
ΠΑΠ) με αντίστοιχη τιμή στόχο (και για τους δύο δείκτες).
Βάσει στοιχείων ΟΠΣ δεν καταγράφεται πρόοδος σε επίπεδο υλοποίησης στους εν λόγω
δείκτες.
Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν καταγράφεται απορρόφηση στο πλαίσιο των
σχετικών πράξεων, κρίνεται ως επισφαλής η επιτευξιμότητα του στόχου των δεικτών για το
2023.

Αναφέρεται επίσης ότι οι 11301 και 11302 επηρεάστηκαν από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος τους και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο δείκτης εκροής CV31 προστέθηκε στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης μαζί με την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9iv. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ενεργοποίησης του δείκτη στο ΟΠΣ (οι πρώτες
εντάξεις έργων αναμένονται το επόμενο διάστημα).
Πίνακας 27: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΑΠ
CR03

ΜΕΤ

συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Λόγος (%)

ΠΑΠ
ΛΑΠ
11308

ΜΕΤ
ΠΑΠ

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

Ποσοστό

ΛΑΠ
T4816

ΜΕΤ

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

Ποσοστό

ΠΑΠ
ΛΑΠ
Τ4817
ΜΕΤ

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, που συμμετέχουν σε
προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει υλοποίησης
[3=2-1]

65,00

38,00

-26,70%

65,00

35,00

-29,57%

65,00

25,00

-40,11%

90,00

77,00

-12,85%

90,00

42,00

-47,68%

90,00

438,00

348,38%

80,00

99,11

19,11%

80,00

99,55

19,55%

80,00

99,82

19,82%

33,00

10,00

-23,20%

33,00

10,00

-22,93%

Ποσοστό

18

Σημειώνεται ότι η πράξη για το σχολικό έτος 2019-2020 (MIS 5046055) συνδέεται μόνο με τις ΛΑΠ και ΜΕΤ. Ως εκ τούτου
τα στοιχεία προόδου του δείκτη για τις ΠΑΠ αφορούν σε πέντε πράξεις.
19 Σημειώνεται ότι για την πράξη που συνδέεται με το σχολικό έτος 2018-2019 (MIS 5030832) στοιχεία προόδου στο ΟΠΣ
υπάρχουν μέχρι και το έτος 2018.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει υλοποίησης
[3=2-1]

33,00

12,00

-20,88%

Απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

* Για την τιμή υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα απογραφικά δελτία και ΟΠΣ.

Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR03 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i / Ειδικό Στόχο i και τον δείκτη
εκροών CO01. Αναφορικά με την επίδοση του δείκτη καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με τον στόχο
που τεθεί. Μεταξύ των τριών κατηγοριών περιφέρειας, την καλύτερη επίδοση εμφανίζει η ΛΑΠ και
τη χειρότερη η ΠΑΠ.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος 11308 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i / Ειδικό Στόχο i και τον δείκτη
εκροών 11309. Αναφορικά με την επίδοση του δείκτη καταγράφεται υπερεπίτευξη στόχου στην ΠΑΠ,
ενώ σε ΛΑΠ και ΜΕΤ η επίδοση του δείκτη υπολείπεται του προγραμματικού στόχου.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος Τ4816 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8iv / Ειδικό Στόχο i και είναι
συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροών CO05. Η επίδοση του δείκτη και στις 3 κατηγορίες περιφερειών
υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με την δράση της εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και από την επίδοσή του διαπιστώνεται ότι η εν λόγω
παρέμβαση συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Ο δείκτης αποτελέσματος Τ4817 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8iv / Ειδικό Στόχο i και είναι
συνδεδεμένος με τον δείκτη εκροών CO01. Καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με τον προγραμματικό
στόχο και στις 3 κατηγορίες περιφερειών (με την λίγο καλύτερη επίδοση να καταγράφεται στην ΠΑΠ).

4.1.3 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 3
Ο ΑΠ3 συνδέεται με την πρωτοβουλία της ΠΑΝ και περιλαμβάνει την Επ.Προτ. 8ii και τον Ειδικό Στόχο
i «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των
δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών».
Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει έναν δείκτη εκροής και εννέα δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 28: Δείκτες εκροών ΑΠ3
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ. ΠΕΡΙΦ.

10301

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Συμμετέχοντες έως
29 ετών

Αριθμός

126.700

93.428

67.695

53,43%

Ο ειδικός δείκτης εκροής 10301 τροφοδοτείται από 260 πράξεις, εκ των οποίων οι 243 είναι ΚΕ
(επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων) και οι 17 πλην ΚΕ (επιταγή εισόδου στην
αγορά εργασίας, προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης, προγράμματα
μαθητείας κλπ.). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει
το 73,74% του στόχο του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί
το 53,43% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος.
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Από την πρόοδο του δείκτη καθώς και τη στόχευση των ενταγμένων έργων δεν διασφαλίζεται η
επίτευξη του στόχου για το 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα, συνεπώς η
πρόοδος του δείκτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πίνακας 29: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ3
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CR01

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR02

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR03

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR04

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR05

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR06

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR07

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR08

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR09

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
άνεργοι συμμετέχοντες που
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
άνεργοι συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία
ή πρακτική άσκηση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
άνεργοι συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν
την παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ
μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι
οποίοι ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από
την ΠΑΝ
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι
οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/
κατάρτιση, που αποκτούν

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

Λόγος (%)

93,00

88,00

-5,40%

Λόγος (%)

52,00

20,00

-31,52%

Λόγος (%)

44,00

55,00

10,51%

Λόγος (%)

93,00

104,00

11,15%

Λόγος (%)

52,00

31,00

-21,22%

Λόγος (%)

44,00

61,00

17,36%

Λόγος (%)

75,00

-

-75,00%

Λόγος (%)

30,00

-

-30,00%

Λόγος (%)

25,00

-

-25,00%
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

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

Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR01 σχετίζεται με τους συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην
πράξη ΠΑΝ ήταν άνεργοι (CO01) και που κατά την έξοδό τους από την πράξη ολοκλήρωσαν την
παρέμβαση/τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονταν για αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης. Καταγράφεται υψηλή επίδοση του δείκτη χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ο στόχος σε
επίπεδο προγράμματος.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR02 σχετίζεται με τους ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται
στην πράξη με την ιδιότητα του ανέργου) που λαμβάνουν την προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων και όσων την έλαβαν όσο
ακόμα υλοποιείται η πράξη της ΠΑΝ, είτε την αποδεχτούν αποχωρώντας από την πράξη, είτε δεν την
αποδεχτούν και συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στην πράξη. Από την επίδοση του δείκτη
καταγράφεται σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR03 σχετίζεται με τους ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται
στην πράξη με την ιδιότητα του ανέργου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ,
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή κατέχουν απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.
Καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου σε επίπεδο Προγράμματος.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR04 σχετίζεται με συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη
ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολα των δεικτών CR01. Καταγράφεται
υπερεπίτευξη του στόχου σε επίπεδο Προγράμματος.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR05 σχετίζονται με συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην
πράξη ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολα των δεικτών CR02. Από την
επίδοση του δείκτη καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο.
Ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR06 σχετίζονται με συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην
πράξη ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και είναι υποσύνολα των δεικτών CR03. Καταγράφεται
υπερεπίτευξη του στόχου σε επίπεδο Προγράμματος.
Για τους δείκτες άμεσου αποτελέσματος CR07, CR08 και CR09 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για
την επίδοση του δείκτη.

4.1.4 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 4
Ο ΑΠ4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:


Την Επ.Προτ. 8i με τον Ειδικό Στόχο 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
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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)».
Την Επ.Προτ. 8iv με τον Ειδικό Στόχο i «Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας».
Την Επ.Προτ. 8vii με τους Ειδικούς Στόχους i «Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας» και 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».
Την Επ.Προτ. 9iv με τον Ειδικό Στόχο i «Διασφάλιση της υγείας, της εργασίας και της
κοινωνικής ένταξης των πολιτών με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μέτρων μείωσης του
κινδύνου διασποράς και αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του
COVID-19». Η εν λόγω Επ.Προτ. και ο Ειδ. Στόχος προστέθηκαν στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4 ης
αναθεώρησης.
Την Επ.Προτ. 9v με τον Ειδικό Στόχο i «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει έντεκα δείκτες εκροής και τέσσερις δείκτες άμεσου
αποτελέσματος. Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 30: Δείκτες εκροών ΑΠ4
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11309

ΜΕΤ

T4854

ΜΕΤ

Τ4850

ΜΕΤ

CO01

ΜΕΤ

CO02

ΜΕΤ

CO05

ΜΕΤ

Τ4853

ΜΕΤ

CO20

ΜΕΤ

11302

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44
ετών
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
μακροχρόνια άνεργοι
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας που δημιουργούνται
ή αναβαθμίζονται
αριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις
Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Αριθμός

1.123

815

343

30,54%

Αριθμός

8.425

5.851

4.669

55,42%

Αριθμός

5.905

4.253

2.109

35,72%

Αριθμός

17.365

12.785

9.642

55,53%

Αριθμός

8.425

5.892

5.317

63,11%

Αριθμός

4.063

3.530

2.932

72,16%

Αριθμός

7

9

5

71,43%

Αριθμός

12

10

10

83,33%

Αριθμός

1

1

0

0,0%
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

οικονομίας που
δημιουργούνται
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
11301
ΜΕΤ
Αριθμός
1
1
0
0,0%
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
Αριθμός συμμετεχόντων που
υποστηρίζονται για την των
CV31
ΜΕΤ
Αριθμός
17.557
0,0%
συνεπειών της πανδημίας
COVID-19 αντιμετώπιση
* Για την τιμή υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ και για τους δείκτες CO01, CO02, CO05 στοιχεία από απογραφικά δελτία

Ο ειδικός δείκτης εκροής 11309 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
δεκαέξι (16) πράξεις. Από αυτές:





Οκτώ (8) πράξεις συνδέονται με την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα».
Τρεις (3) πράξεις συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε
κλάδους αιχμής.
Τέσσερις (4) πράξεις αφορούν «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης».
Μία (1) πράξη αφορά την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics
και του Εξαγωγικού Εμπορίου».

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 72,57% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υστέρηση, με την επίτευξη να
ανέρχεται στο 30,54% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται ότι πρόοδος
υλοποίησης στον δείκτη καταγράφεται στις 7 από τις 16 ενταγμένες πράξεις. Επίσης, σε 5
από τις 8 πράξεις που αφορούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα δεν καταγράφεται
κάποια πρόοδος υλοποίησης στο δείκτη.
Από την επίδοση του δείκτη εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023
(κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11309 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4854 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
214 πράξεις, εκ των οποίων οι 199 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 15
πλην ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων, κατάρτιση ανέργων ναυτικών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:


Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 69,45% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης η επίτευξη ανέρχεται στο 55,42% του
προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σημειώνεται ότι πρόοδος υλοποίησης στον δείκτη
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καταγράφεται στις 10 από τις 15 ενταγμένες πράξεις πλην ΚΕ, ενώ δεν καταγράφεται
πρόοδος του δείκτη στις πράξεις ΚΕ.
Από την επίδοση του δείκτη εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023
(κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο T4854 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4850 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
209 πράξεις, εκ των οποίων οι 199 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 10
πλην ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και κατάρτιση και
πιστοποίηση ανέργων σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 72,02% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υστέρηση με την επίτευξη να
ανέρχεται στο 35,72% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση
οφείλεται και στις δύο κατηγορίες πράξεων (ΚΕ και πλην ΚΕ).
Από την επίδοση του δείκτη εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023
(κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο T4850 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO01 συνδέεται με τις Επ.Προτ. 8i / Ειδικό Στόχο i και 8iv/ Ειδικό Στόχο i.
Ειδικότερα:




Στο πλαίσιο της 8i ο δείκτης συνδέεται με το σύνολο των παρεμβάσεων (προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων, κατάρτιση άνεργων
ναυτικών, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων).
Στην 8iv ο δείκτης συνδέεται με τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής».

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 73,63% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει επιτευχθεί το
55,53% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος (η αναλογία ανδρών και γυναικών
είναι 28% - 72%, αντίστοιχα). Στην εν λόγω επίδοση συμβάλλουν και οι δύο Επ.Προτ., ωστόσο
καλύτερη επίδοση καταγράφεται στην 8iv. Ειδικότερα, στην 8i έχει επιτευχθεί το 45,4% του
προγραμματικού στόχου και στην 8iv έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος (100%).
Από την επίδοση του δείκτη και ειδικότερα στην 8i, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη
του στόχου του 2023 τόσο στην εν λόγω Επ.Προτ. όσο και στο σύνολο του δείκτη (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO01 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις δύο Επ.Προτ.
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Ο κοινός δείκτης εκροής CO02 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
156 πράξεις, εκ των οποίων οι 140 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 16 πλην
ΚΕ (συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων,
κατάρτιση ανέργων ναυτικών). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 69,93% του στόχο του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει επιτευχθεί το
63,11% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος.
Από την επίδοση του δείκτη (και δη τη συνολική στόχευση των ενταγμένων έργων) εκτιμάται
ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν
και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO02 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις δύο Επ.Προτ.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO05 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8iv / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
πέντε (5) πράξεις που αφορούν τη δράση της Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων καλύπτει το 86,88% του
στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων)
έχει επιτευχθεί το 72,16% του προγραμματικού στόχου (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και
άλλες δράσεις).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO05 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις δύο Επ.Προτ.
Επιπρόσθετα, ειδικά για τον πρόσθετο ειδικό δείκτη 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της δράσης της
Εναρμόνισης, σημειώνονται τα εξής:



Η συνολική τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο των πέντε σχετικών πράξεων ανέρχεται σε
6.724 άτομα εκ των οποίων τα 99,7% είναι γυναίκες.
Η τιμή επίτευξης του δείκτη έως 31/12/2019 20 ανέρχεται σε 6.740 άτομα (υπερεπίτευξη
συνολικού στόχου ενταγμένων έργων). Από αυτά το 99,7% είναι γυναίκες.

Ο ειδικός δείκτης εκροής T4853 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται
από 9 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη διαπιστώνονται τα εξής:




Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (128,57%) τον στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται στο 71,43% του προγραμματικού
στόχου του δείκτη.
Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο δείκτης και στις λοιπές πράξεις για τις οποίες δεν
καταγράφεται υλοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.

Ο κοινός δείκτης εκροής CO20 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο ii και τροφοδοτείται από
10 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων
έργων καλύπτει το 83,33% της τιμής στόχου σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση αποτελεί
και τιμή επίτευξης του δείκτη (απόκλιση 16,67% από την πλήρη επίτευξη του στόχου).
20

Περιλαμβάνεται και η πράξη που συνδέεται με το σχολικό έτος 2019-2020 (MIS 5046055)
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Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO20 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Οι ειδικοί δείκτες εκροής 11301 και 11302 συνδέονται με την Επ.Προτ. 9v / Ειδικό Στόχο i και
τροφοδοτούνται από μία πράξη με τιμή στόχο 1 (και στους δύο δείκτες). Βάσει στοιχείων ΟΠΣ δεν
καταγράφεται πρόοδος σε επίπεδο υλοποίησης στους ανωτέρω δείκτες. Λαμβάνοντας υπόψη και το
γεγονός ότι δεν καταγράφεται απορρόφηση στο πλαίσιο της σχετικής πράξη, κρίνεται ως επισφαλής
η επιτευξιμότητα του στόχου των δεικτών για το 2023.
Αναφέρεται επίσης ότι οι 11301 και 11302 επηρεάστηκαν από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος τους.
Ο δείκτης εκροής CV31 προστέθηκε στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης μαζί με την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9iv. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ενεργοποίησης του δείκτη στο ΟΠΣ (οι πρώτες
εντάξεις έργων αναμένονται το επόμενο διάστημα).

Πίνακας 31: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ4
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Λόγος (%)

65,00

35,00

-29,76%

ΜΕΤ

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

Λόγος (%)

90,00

86,00

-4,25%

ΜΕΤ

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

Ποσοστό

80,00

99,69

19,69%

Ποσοστό

33,00

10,00

-23,10%

Αριθμός

12

-

-

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CR03

ΜΕΤ

11308

T4816

Τ4817

ΜΕΤ

T4813

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Άνεργες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
που συμμετέχουν σε προγράμματα
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των δεικτών άμεσου αποτελέσματος:







Σε 2 δείκτες καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο (CR03 ο οποίος
συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO01, Τ4817 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών
CO01).
Στον δείκτη 11308 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11309 καταγράφεται σημαντική
πρόοδος.
Στον δείκτη Τ4816 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO05, καταγράφεται
υπερεπίτευξη στόχου. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με την δράση της εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και από την επίδοσή του διαπιστώνεται ότι η εν
παρέμβαση συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για το δείκτη T4813, ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροής CO20, δεν καταγράφεται
πρόοδος. Με βάση την μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, τιμή επίτευξης λαμβάνεται με
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την ολοκλήρωση της κάθε πράξης. Συνεπώς ο δείκτης θα εμφανίσει πρόοδο όταν αρχίσουν
να ολοκληρώνονται οι σχετικές πράξεις. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης
επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.

4.1.5 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 5
Ο ΑΠ5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:









Την Επ.Προτ. 8i με τον Ειδικό Στόχο 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)».
Την Επ.Προτ. 8iv με τον Ειδικό Στόχο i «Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας».
Την Επ.Προτ. 8vii με τους Ειδικούς Στόχους i «Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της
πρόνοιας» και 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».
Την Επ.Προτ. 9iv με τον Ειδικό Στόχο i «Διασφάλιση της υγείας, της εργασίας και της
κοινωνικής ένταξης των πολιτών με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μέτρων μείωσης του
κινδύνου διασποράς και αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του
COVID-19». Η εν λόγω Επ.Προτ. και ο Ειδ. Στόχος προστέθηκαν στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4 ης
αναθεώρησης.
Την Επ.Προτ. 9v με τον Ειδικό Στόχο i «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της
σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει έντεκα δείκτες εκροής και τέσσερις δείκτες άμεσου
αποτελέσματος. Ακολουθεί σχετική ανάλυση.

Πίνακας 32: Δείκτες εκροών ΑΠ5
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11309

ΠΑΠ

T4854

ΠΑΠ

Τ4850

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις
εργασιακής και κοινωνικής
(επαν)ένταξης
Άνεργοι που δεν έχουν
ενταχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, 30-44
ετών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Αριθμός

288

336

72

25,00%

Αριθμός

2.162

3.085

1.530

70,77%

Αριθμός

1.514

1.891

945

62,42%
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CO01

ΠΑΠ

CO02

ΠΑΠ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

4.541

5.806

2.77

61,20%

μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

2.162

3.083

1.111

51,39%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
Αριθμός
1.148
2.510
2.932
255,40%
αυτοαπασχολουμένων
Συστημικές παρεμβάσεις για
την ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της
Τ4853
ΠΑΠ
Αριθμός
7
9
5
71,43%
πρόνοιας που δημιουργούνται
ή αναβαθμίζονται
αριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
CO20
ΠΑΠ
Αριθμός
12
10
10
83,33%
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις
Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
11302
ΠΑΠ
Αριθμός
0,0%
οικονομίας που
δημιουργούνται
Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων
11301
ΠΑΠ
Αριθμός
0,0%
κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
Αριθμός συμμετεχόντων που
υποστηρίζονται για την των
CV31
ΜΕΤ
Αριθμός
27.434
0,0%
συνεπειών της πανδημίας
COVID-19 αντιμετώπιση
* Για την τιμή υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ και για τους δείκτες CO01, CO02, CO05 στοιχεία από απογραφικά δελτία

CO05

ΠΑΠ

Ο ειδικός δείκτης εκροής 11309 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
δεκατέσσερις (14) πράξεις. Από αυτές:





Έξι (6) πράξεις συνδέονται με την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα».
Τρεις (3) πράξεις συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε
κλάδους αιχμής.
Τέσσερις (4) πράξεις αφορούν «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης».
Μία (1) πράξη αφορά την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics
και του Εξαγωγικού Εμπορίου».

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:


Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (116,67%) το στόχο του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται σημαντική υστέρηση, με την
επίτευξη να ανέρχεται στο 25,00% του στόχου του προγραμματικού στόχου. Σημειώνεται ότι
πρόοδος υλοποίησης στον δείκτη καταγράφεται σε 4 από τις 14 ενταγμένες πράξεις. Επίσης,
από τις 6 πράξεις που συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, πρόοδος στο
δείκτη καταγράφεται σε μια (1).
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Παρά το γεγονός ότι η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ξεπερνά τον στόχο του
προγράμματος, από την πρόοδο του δείκτη εκτιμάται ότι είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη του
στόχου του 2023.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11309 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4854 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
58 πράξεις, εκ των οποίων οι 45 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 13 πλην ΚΕ
(συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων,
κατάρτιση ανέργων ναυτικών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (142,69%) το στόχο του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης η επίτευξη ανέρχεται στο 70,77% του
στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Η πρόοδος υλοποίησης προέρχεται από 7 από
τις 13 ενταγμένες πράξεις (δεν καταγράφεται πρόοδος στις πράξεις ΚΕ). Επίσης, σε 4 από τις
6 πράξεις που συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα δεν καταγράφεται
κάποια πρόοδος στο δείκτη.
Η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση της αύξησης
της προόδου υλοποίησης του δείκτη και σε άλλα ενταγμένα έργα.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο T4854 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής T4850 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
52 πράξεις, εκ των οποίων οι 45 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 7 πλην ΚΕ (συνδέονται
με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής καθώς και σε ΤΠΕ).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (124,9%) το στόχο του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης η επίτευξη του δείκτη ανέρχεται στο 62,42% του
προγραμματικού στόχου. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται σε μια πράξη πλην ΚΕ (συνδέεται με
πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα) και σε 12 πράξεις ΚΕ.
Για τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου του 2023 ισχύει το ίδιο σχόλιο με τον Τ4854.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο T4850 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO01 συνδέεται με τις Επ.Προτ. 8i / Ειδικό Στόχο i και 8iv / Ειδικό Στόχο i.
Ειδικότερα:


Στο πλαίσιο της 8i ο δείκτης συνδέεται με το σύνολο των παρεμβάσεων (προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής,
κατάρτιση άνεργων ναυτικών, ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics και
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του Εξαγωγικού Εμπορίου, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων).
Στην 8iv ο δείκτης συνδέεται με τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής».

Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (127,86%) τον στόχο του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
επιτευχθεί το 61,20% του προγραμματικού στόχου (η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι
30% - 70%, αντίστοιχα). Στην εν λόγω επίδοση συμβάλλουν και οι δύο Επ.Προτ., ωστόσο
καλύτερη επίδοση καταγράφεται στην 8iv. Ειδικότερα, στην 8i έχει επιτευχθεί το 52% του
προγραμματικού στόχου και στην 8iv έχει επιτευχθεί σχεδόν πλήρως ο στόχος (99,47%).
Με την προϋπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη στην 8i (η τιμή στόχος
των ενταγμένων ξεπερνά τον προγραμματικό στόχο), δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του
δείκτη για το 2023.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα, συνεπώς η
επίδοσή του έχει ιδιαίτερη σημασία.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO01 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του και στις δύο Επ.Προτ.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO02 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8i/ Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
31 πράξεις, εκ των οποίων οι 17 είναι ΚΕ επιχειρηματικότητας (αφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών») και οι 14 πλην ΚΕ
(συνδέονται με προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε
κλάδους αιχμής, κατάρτιση ανέργων ναυτικών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται τα εξής:




Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (142,60%) το στόχο του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει απογραφικών δελτίων) έχει
επιτευχθεί το 52,31% του προγραμματικού στόχου.
Με την προϋπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη, δύναται να
επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη για το 2023.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO02 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο κοινός δείκτης εκροής CO05 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8iv / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται από
τέσσερις (4) πράξεις που αφορούν τη δράση της Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής21. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει
(218,64%) το στόχο του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Σε επίπεδο υλοποίησης (βάσει
απογραφικών δελτίων) έχει υπερεπιτευχθεί (255,40%) ο προγραμματικός στόχος.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO05 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.

21

Η τελευταία σχετική πράξη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ αφορούσε το σχολικό έτος 2017-2018.
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Επιπρόσθετα, ειδικά για τον πρόσθετο ειδικό δείκτη 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της δράσης της
Εναρμόνισης, σημειώνονται τα εξής:



Η συνολική τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο των τεσσάρων σχετικών πράξεων ανέρχεται
σε 3.568 άτομα εκ των οποίων το 99,3% είναι γυναίκες.
Η τιμή επίτευξης του δείκτη έως 31/12/2017 22 ανέρχεται σε 3.562 άτομα (υπερεπίτευξη
συνολικού στόχου ενταγμένων έργων). Από αυτά το 99,3% είναι γυναίκες.

Ο ειδικός δείκτης εκροής T4853 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο i και τροφοδοτείται
από 9 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη διαπιστώνονται τα εξής:




Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (128,57%) τον στόχο του δείκτη
σε επίπεδο Προγράμματος. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται στο 71,43% του στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος.
Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι λοιπές πράξεις για τις οποίες δεν
καταγράφεται υλοποίηση (έως 31/12/2019), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.

Ο κοινός δείκτης εκροής CO20 συνδέεται με την Επ.Προτ. 8vii / Ειδικό Στόχο ii και τροφοδοτείται από
10 οριζόντιες πράξεις. Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων
έργων καλύπτει το 83,33% της τιμής στόχου σε επίπεδο Προγράμματος. Η εν λόγω επίδοση αποτελεί
και τιμή επίτευξης του δείκτη (απόκλιση 16,67% από την πλήρη επίτευξη του στόχου).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο CO20 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Για τους ειδικούς δείκτες εκροής 11301 και 11302 που συνδέονται με την Επ.Προτ. 9v / Ειδικό Στόχο
i καταργήθηκε η τιμή στόχος στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης του ΕΠ. Σημειώνεται δε, ότι δεν είχε
ενταχθεί στον εν λόγω ΑΠ κάποια σχετική πράξη.
Ο δείκτης εκροής CV31 προστέθηκε στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης μαζί με την Επενδυτική
Προτεραιότητα 9iv. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ενεργοποίησης του δείκτη στο ΟΠΣ (οι πρώτες
εντάξεις έργων αναμένονται το επόμενο διάστημα).

Πίνακας 33: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ5
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CR03

ΠΑΠ

ΠΑΠ

11308

22

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ (ΟΠΣ)
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Λόγος (%)

65,00

23,00

-41,62%

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

Λόγος (%)

90,00

106,00

15,18%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνεται και η πράξη που συνδέεται με το σχολικό έτος 2017-2018 (MIS 5007969)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

T4816

ΠΑΠ

T4817

ΠΑΠ

T4813

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους 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
Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών
εταίρων ή και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ (ΟΠΣ)
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

Ποσοστό

80,00

99,25

19,25%

Ποσοστό

33,00

10,00

-22,52%

Αριθμός

12

-

-

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των δεικτών άμεσου αποτελέσματος:







Σε δύο δείκτες καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο (CR03 ο
οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO01, Τ4817 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη
εκροών CO01).
Στον δείκτη 11308 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών 11309 καταγράφεται
υπερεπίτευξη στόχου.
Στον δείκτη Τ4816 ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO05, καταγράφεται
υπερεπίτευξη στόχου. Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με την δράση της εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και από την επίδοσή του διαπιστώνεται ότι η εν
παρέμβαση συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για το δείκτη T4813, ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκροής CO20, δεν καταγράφεται
πρόοδος. Με βάση την μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, τιμή επίτευξης λαμβάνεται με
την ολοκλήρωση της κάθε πράξης. Συνεπώς ο δείκτης θα εμφανίσει πρόοδο όταν αρχίσουν
να ολοκληρώνονται οι σχετικές πράξεις. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης
επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.

4.1.6 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 6
Ο ΑΠ6 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:




Την Επ.Προτ. 10i με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ».
o 2. «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου–Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α’ βάθμιας και β’
βάθμιας εκπαίδευσης)».
o 3. «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών».
Την Επ.Προτ. 10ii με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
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o

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

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει εννέα δείκτες εκροής, ενώ δεν περιλαμβάνει δείκτες άμεσου
αποτελέσματος. Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 34: Δείκτες εκροών ΑΠ6
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

8.718

5.808

6.747

77,39%

2.633

3.756

4.282

162,63%

2.313

5.451

6.295

272,16%

36.046

63.663

26.317

73,01%

10.886

22.895

9.300

85,43%

9.563

25.886

10.028

104,86%

5.634

5.850

6.528

115,87%

1.701

3.693

3.336

196,12%

1.495

3.610

4.225

282,61%

2.551

1.290

1.386

54,33%

712

2.496

2.461

345,65%

625

1.583

1.678

268,48%

819

2.787

2.249

274,60%

259

1.021

866

334,36%

ΠΑΠ

255

1.224

1.179

462,35%

ΛΑΠ

5.603

9.119

4.479

79,94%

3.053

6.049

1.359

44,51%

4.596

4.634

2.237

48,67%

3.379

5.564

3.709

109,77%

1.841

2.504

1.633

88,70%

2.772

3.124

1.593

57,47%

6.546

7.343

3.408

52,06%

3.564

4.432

1.102

30,92%

5.369

2.438

976

18,18%

1.351

2.364

1.706

126,28%

737

1.099

658

89,28%

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΑΠ
11501*

ΜΕΤ

Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
11511

ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

11518

ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

11519

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία (συμμετοχές)
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου

Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

ΛΑΠ
Τ4951

Τ4955**

ΜΕΤ

ΜΕΤ

Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

Αριθμός

ΠΑΠ
ΛΑΠ
Τ4958

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Αριθμός

ΛΑΠ
Τ4957**

ΜΕΤ

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΠΑΠ
Τ4959

ΛΑΠ
ΜΕΤ

Αριθμός ωφελουμένων
γυναικών από δράσεις

Αριθμός
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

ενίσχυσης της έρευνας στην
1.109
1.420
716
64,56%
τριτοβάθμια εκπαίδευση
*Σημείωση: Στον πίνακα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης που αφορά την παρέμβαση της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης» με
την οποία συνδέεται ο δείκτης στο ΕΠ.
**Σημείωση: Με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο με την ανάλυση του συστήματος δεικτών για τους δείκτες εκροής Τ4955 και Τ4957 τιμή
στόχος έχει θεσπιστεί μόνο για τους ΑΠ6 και ΑΠ8, ενώ στον ΑΠ9 είναι «0» δεδομένου ότι δεν λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΠΑΠ

Ο ειδικός δείκτης εκροής Τ4951 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i/ Ειδικό Στόχο 10.i 1 και τροφοδοτείται
από 11 πράξεις (περιλαμβάνουν ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ στα δημοτικά σχολείαΤάξεις υποδοχής, Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων, Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών
ΡΟΜΑ, Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και
μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους). Σε ότι αφορά την πρόοδο του
δείκτη και στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών παρατηρείται σημαντική υπερεπίτευξη του
προγραμματικού στόχου (274,60% σε ΛΑΠ, 334,36% σε ΜΕΤ και 462,35% σε ΠΑΠ). Επιπρόσθετα,
αναφέρεται ότι ο Τ4951 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής 11501 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i/ Ειδικό Στόχο 10.i 2 και τροφοδοτείται
από 6 πράξεις και αφορά την παρέμβαση μόνο της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης». Σε ότι
αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνεται ότι παρατηρείται υπερεπίτευξη σε ΜΕΤ και ΠΑΠ (162,63%
και 272,16% αντίστοιχα) και σε ΛΑΠ η επίτευξη ανέρχεται σε 77,39% (κρίνεται αναγκαίο να
ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Σημειώνεται δε, ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ6.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11501 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής 11518 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i/ Ειδικό Στόχο 10.i 2 και τροφοδοτείται
από 8 πράξεις (αφορούν ολοήμερα δημοτικά σχολεία, ενιαίου τύπου δημοτικά σχολεία, στήριξη
σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη
και στις 3 Κατ ηγορίες Περιφερειών παρατ ηρείται υπερεπίτευξη του προγραμματικού
στόχου (115,87% σε ΛΑΠ, 196,12% σε ΜΕΤ και 282,61% σε ΠΑΠ). Σημειώνεται δε, ότι ο δείκτης
συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ6. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο 11518 επηρεάστηκε
από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου μειώθηκε ο στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής 11519 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i/ Ειδικό Στόχο 10.i2 και τροφοδοτείται
από 6 πράξεις (αφορούν το ολοήμερο νηπιαγωγείο και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:



Σε ΜΕΤ, ΠΑΠ καταγράφεται υπερεπίτευξ η του προγραμματικού στόχου σε
επίπεδο υλοποίησης (345,65% και 268,48%, αντίστοιχα).
Σε ΛΑΠ καταγράφεται μέτρια πορεία, με την τιμή στόχο των ενταγμένων να αντιστοιχεί στο
50,57% του προγραμματικού στόχου του δείκτη και την τιμή υλοποίησης στο 54,33%. Με
βάση τις επιδόσεις του δείκτη, στη ΛΑΠ δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος
του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις) .
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Ο ειδικός δείκτης εκροής 11511 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i/ Ειδικό Στόχο 10.i 3 και τροφοδοτείται
από 6 πράξεις (περιλαμβάνουν Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ, Παρεμβάσεις
επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, Επιμόρφωση
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ, Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και
των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς
εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:





Σε επίπεδο στόχευσης ενταγμένων έργων καταγράφεται και στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών
σημαντική υπερκάλυψη του στόχου (176,6% σε ΛΑΠ, 210,3% σε ΜΕΤ και 270,7% σε ΠΑΠ).
Σε επίπεδο υλοποίησης η επίτευξη του στόχου είναι 72,68% σε ΛΑΠ και 84,92% σε ΜΕΤ. Σε
ΠΑΠ καταγράφετε επίτευξη (104,16%). Σημειώνεται ότι η πρόοδος του δείκτη προέρχεται
από μια πράξη (MIS «5000065»/ Επιμόρφωση εκπαιδευτών Β επιπέδου ΤΠΕ) η οποία
εντάχθηκε το 2016.
Βάσει της στόχευσης των ενταγμένων έργων δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 σε
ΛΑΠ και ΜΕΤ, ωστόσο αυτό προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη
και στις λοιπές ενταγμένες πράξεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο 11511 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής Τ4955 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii/ Ειδικό Στόχο 10.ii (1) και
τροφοδοτείται από 28 πράξεις (αφορούν προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ΕΚΟ και υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:





Σε επίπεδο στόχευσης ενταγμένων έργων καταγράφεται και στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών
υπερκάλυψη του στόχου (162,75% σε ΛΑΠ, 198,13% σε ΜΕΤ και 100,83% σε ΠΑΠ).
Σε επίπεδο υλοποίησης, μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται σε ΛΑΠ (79,94%), ενώ σε ΜΕΤ
και ΠΑΠ η επίτευξη κυμαίνεται μεταξύ 44,5% και 48,7%, αντίστοιχα, του προγραμματικού
στόχου.
Βάσει της στόχευσης των ενταγμένων έργων δύναται μεν να επιτευχθεί ο στόχος του 2023,
ωστόσο αυτό προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους
πράξεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4955 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο ειδικός δείκτης εκροής Τ4957 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii/ Ειδικό Στόχο 10.ii (1) και
τροφοδοτείται από 28 πράξεις (αφορούν προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ΕΚΟ και υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:


Στις ΛΑΠ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (112,18%) το στόχο του δείκτη
στο ΕΠ. Σε επίπεδο υλοποίησης η επίτευξη ανέρχεται σε 52,06% σε σχέση με τον
προγραμματικό στόχο. Η εν λόγω επίδοση προέρχεται από 4 πράξεις σε σύνολο 10 που
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περιλαμβάνονται στις ΛΑΠ. Η επίτευξη του στόχου για το 2023 προϋποθέτει την αύξηση της
προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις.
Στις ΜΕΤ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (124,35%) το στόχο του δείκτη
στο ΕΠ. Ωστόσο σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υστέρηση, με την επίτευξη να
ανέρχεται σε 30,92% σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο. Η εν λόγω επίδοση προέρχεται
από 3 πράξεις σε σύνολο 9 που περιλαμβάνονται στις ΜΕΤ. Παρόλο που σε επίπεδο
στόχευσης των ενταγμένων έργων δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023, ωστόσο η
χαμηλή πρόοδος του δείκτη σε επίπεδο υλοποίησης το καθιστά δύσκολο.
Στις ΠΑΠ καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις τόσο στην κάλυψη του στόχου σε επίπεδο
στόχευσης των ενταγμένων έργων (45,41%), όσο και υλοποίησης (18,18% σε σχέση με τον
στόχο του ΕΠ). Συνακόλουθα, δεν αναμένεται επίτευξη του προγραμματικού στόχου για το
2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4957 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ6, αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο η βελτίωση της επίδοσής του και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο ειδικός δείκτης εκροής Τ4958 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii/ Ειδικό Στόχο 10.ii (2) και
τροφοδοτείται από 969 πράξεις (αφορούν Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση
του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα
Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών, Υποστήριξη
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:





Στις ΛΑΠ καταγράφεται υπερεπίτευξη (109,77%) του προγραμματικού στόχου.
Στις ΜΕΤ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (136%) το στόχο του δείκτη στο
ΕΠ. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται σημαντική πρόοδος όπου έχει ήδη επιτευχθεί το
88,70% του προγραμματικού στόχου. Βάσει της επίδοσης του δείκτη εκτιμάται ότι μπορεί να
επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Στις ΠΑΠ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (112,7%) το στόχο του δείκτη
στο ΕΠ. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται χαμηλότερος βαθμός προόδου συγκριτικά με
τις άλλες δύο κατηγορίες περιφερειών, με την επίτευξη να ανέρχεται στο 57,47% του
προγραμματικού στόχου του δείκτη. Η επίτευξη του προγραμματικού στόχου για το 2023,
προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4958 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ6 και ως εκ τούτου έχει
ιδιαίτερη σημασία η επίτευξη του προγραμματικού στόχου και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.
Ο ειδικός δείκτης εκροής Τ4959 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii/ Ειδικό Στόχο 10.ii (2) και
τροφοδοτείται από 740 πράξεις (αφορούν Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση
του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα
Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών, Υποστήριξη
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:
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Στις ΛΑΠ καταγράφεται υπερεπίτευξη (126,28%) του προγραμματικού στόχου.
Στις ΜΕΤ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (149%) το στόχο του δείκτη στο
ΕΠ. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται υψηλή επίδοση, όπου έχει ήδη επιτευχθεί το
89,28% του προγραμματικού στόχου. Από την επίδοση του δείκτη, εκτιμάται ότι μπορεί να
επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Στις ΠΑΠ η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει (128%) το στόχο του δείκτη στο
ΕΠ. Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται χαμηλότερος βαθμός προόδου συγκριτικά με τις
άλλες δύο κατηγορίες περιφερειών με την τιμή επίτευξης του δείκτη να καλύπτει το 64,56%
του προγραμματικού στόχου. Η επίτευξη του προγραμματικού στόχου για το 2023,
προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4959 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.

4.1.7 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 7
Ο ΑΠ7 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:




Την Επ.Προτ. 10iii με τον Ειδικό Στόχο 1 «Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με
πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης».
Την Επ.Προτ. 10iv με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας».
o 2. «Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει τέσσερις δείκτες εκροής και τρεις δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 35: Δείκτες εκροών ΑΠ7
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
11704

ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

Τ4963

ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

Τ4960*

ΜΕΤ
ΠΑΠ

11512

ΛΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός προγραμμάτων διά
βίου μάθησης που
υλοποιούνται
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας
Φοιτητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής
άσκησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

4.478

4.702

845

18,87%

2.350

1.578

452

19,23%

2.105

1.712

533

25,32%

9.453

11.395

9.510

100,60%

4.961

5.616

4.267

86,01%

4.443

3.391

2.728

61,40%

3.308

7.170

9.663

292,11%

504

504

3.165

627,98%

4.794

4.927

6.834

142,55%

29.680

13.463

9.011

30,36%
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Αριθμός μαθητών /
14.851
4.312
3.327
22,40%
σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
ΠΑΠ
14.469
4.714
4.150
28,68%
μαθητείας
*Σημείωση: ο δείκτης εκροής Τ4960 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 2. Με βάση το έγγραφο «ανάλυση συστήματος δεικτών»
αναφέρεται ότι για τον εν λόγω δείκτη σε επίπεδο ΕΠ τιμή στόχος έχει θεσπιστεί μόνο για τον ΑΠ7, ενώ στους ΑΠ8 και ΑΠ9 είναι «0»
δεδομένου ότι δεν είχε εκδοθεί σχετική πρόσκληση στους άξονες αυτούς.

ΜΕΤ

Ο δείκτης εκροής 11704 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 3
πράξεις (αφορούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας). Σε ότι αφορά την πρόοδο του
δείκτη:






Και στις 3 κατηγορίες περιφερειών διαπιστώνεται υστέρηση, με την τιμή επίτευξης να
ανέρχεται στο 18,87% του προγραμματικού στόχου στη ΛΑΠ, στο 19,23% του στόχου στη
ΜΕΤ και στο 25,32% του στόχου στην ΠΑΠ.
Σε επίπεδο ενταγμένων έργων στη ΜΕΤ και ΠΑΠ ο συνολικός στόχος των ενταγμένων έργων
δεν καλύπτει τον προγραμματικό στόχο (ανέρχεται στο 67% και το 81,3%, αντίστοιχα). Στη
ΛΑΠ ο συνολικός στόχος των ενταγμένων ανέρχεται στο 105% του προγραμματικού στόχου
ωστόσο στην εν λόγω κατηγορία περιφερειών καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή υλοποίησης
του δείκτη.
Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί ο προγραμματικός στόχος του δείκτη
για το 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11704 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4963 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη σημειώνονται
τα εξής:




Στην ΛΑΠ έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος, ενώ στην
ΜΕΤ έχει επιτευχθεί το 86% αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη και τη στόχευση των έργων (και στις
δύο κατηγορίες περιφερειών ξεπερνά τον προγραμματικό στόχο) εκτιμάται ότι και στη ΜΕΤ
είναι εφικτό να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Στην ΠΑΠ η εικόνα του δείκτη διαφοροποιείται. Ειδικότερα, σε επίπεδο υλοποίησης έχει
επιτευχθεί το 61,40% του προγραμματικού στόχου, ωστόσο η στόχευση των ενταγμένων
έργων καλύπτει το 76,32% του προγραμματικού στόχου. Συνεπώς δεν αναμένεται επίτευξη
του στόχου του δείκτη για το 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τ4963 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11512 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 4
πράξεις (αφορούν Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΛ ΣΕΚ και
ΙΕΚ, Μαθητεία Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη
σημειώνονται τα εξής:
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Σε επίπεδο υλοποίησης, καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις και στις 3 κατηγορίες
περιφερειών (η επίτευξη του προγραμματικού στόχου κυμαίνεται από 22% έως και 31%).
Με βάση τη στοχοθεσία των ενταγμένων έργων καλύπτεται ένα μικρό τμήμα του
προγραμματικού στόχου και στις 3 κατηγορίες περιφερειών (45,36% σε ΛΑΠ, 29% σε ΜΕΤ,
32,58% σε ΠΑΠ), ως εκ τούτου δεν αναμένεται η επίτευξη του στόχου για 2023 (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).

Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ7, συνεπώς η πρόοδος στην
υλοποίησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα συγκριτικά με τους άλλους δείκτες του Άξονα.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11512 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση σε ΛΑΠ, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4960 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 19
πράξεις (αφορούν πρακτική άσκηση φοιτητών). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, ο
προγραμματικός στόχος έχει επιτευχθεί πλήρως και 3 κατηγορίες περιφερειών. Σημειώνεται δε, ότι
στη ΛΑΠ η στόχευση των ενταγμένων έργων είναι 2πλάσια του στόχου του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ.

Πίνακας 36: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ7
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
11705

ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

Τ4907

ΜΕΤ
ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που
πιστοποιήθηκαν
Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν
την πρακτική τους άσκηση σε
επιχειρήσεις

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσοστό

Ποσοστό

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
*
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης
[3=2-1]

63,00

55,00

-7,78%

63,00

50,00

-12,92%

63,00

49,00

-13,77%

55,00

-

-

55,00

-

-

55,00

-

-

Ποσοστό ωφελουμένων που
ΛΑΠ
25,00
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών /
ΜΕΤ
25,00
11515
Ποσοστό
σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ,
ΠΑΠ
25,00
κ.λπ.
* Πηγές μέτρησης των δεικτών αποτελούν: για τον 11705 στοιχεία από απογραφικά δελτία, για τον Τ4907 από το σύστημα ΑΤΛΑΣ και για
τον 11515 από το Υπουργείο Παιδείας

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των δεικτών άμεσου αποτελέσματος:






Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και
παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και στις 3 κατηγορίες περιφερειών (με καλύτερη επίδοση
στη ΛΑΠ). Η απόκλιση από τον προγραμματικό στόχο κυμαίνεται μεταξύ 8% και 14%.
Ο δείκτης αποτελέσματος Τ4907 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 2. Δεν
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του, διότι από το 2018 η μέτρηση του δείκτη
δεν πραγματοποιείται. Έχουν μεταφερθεί τα στοιχεία από το σύστημα ΑΤΛΑΣ στο ΕΠΑΝΕΚ.
Ο δείκτης αποτελέσματος 11515 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τον
δείκτη εκροή 11512. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του, διότι από το
2018 η μέτρηση του δείκτη δεν πραγματοποιείται.
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4.1.8 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 8
Ο ΑΠ8 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:








Την Επ.Προτ. 10i με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ».
o 2. «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου–Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α ’βάθμιας και β
’βάθμιας εκπαίδευσης)».
o 3. «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών».
Την Επ.Προτ. 10ii με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
o 2. «Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού».
Την Επ.Προτ. 10iii με τον Ειδικό Στόχο 1 «Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με
πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης».
Την Επ.Προτ. 10iv με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας».
o 2. «Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει δώδεκα δείκτες εκροής και δύο δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 37: Δείκτες εκροών ΑΠ8
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

Τ4951

ΜΕΤ

11501*

ΜΕΤ

11518

ΜΕΤ

11519

ΜΕΤ

11511

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός σχολείων στα οποία
εφαρμόζονται δράσεις
μείωσης της ΠΕΣ
Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών πρακτικών και

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Αριθμός

144

332

270

187,50%

Αριθμός

1.011

847

1.043

103,16%

Αριθμός

654

833

1.013

154,89%

Αριθμός

288

501

506

175,69%

Αριθμός

4.180

6.850

3.139

75,10%
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία (συμμετοχές)

ΜΕΤ

Αριθμός φοιτητών που
λαμβάνουν υποστήριξη

Αριθμός

270

208

100

37,04%

Τ4958

ΜΕΤ

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της
έρευνας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Αριθμός

164

127

99

60,37%

Τ4957

ΜΕΤ

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

315

208

100

31,75%

Τ4955

Αριθμός ωφελουμένων
γυναικών από δράσεις
Τ4959
ΜΕΤ
Αριθμός
66
48
50
75,76%
ενίσχυσης της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός προγραμμάτων διά
βίου μάθησης που
11704
ΜΕΤ
Αριθμός
666
310
3
0,45%
υλοποιούνται
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
Τ4963
ΜΕΤ
Αριθμός
1.407
1.646
1.518
107,89%
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας
Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που
11512
ΜΕΤ
Αριθμός
4.135
1.248
909
21,98%
συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
*Σημείωση: Στον πίνακα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης που αφορά την παρέμβαση της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης» με
την οποία συνδέεται ο δείκτης στο ΕΠ.

Ο δείκτης εκροής Τ4951 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 7
πράξεις (περιλαμβάνουν ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία- Τάξεις
υποδοχής, Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ, Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες
ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά
και εφήβους). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη έχει υπερεπιτευχθεί (187,50%) ο στόχος του
δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4951 επηρεάστηκε από την
πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11501 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις και αφορά την παρέμβαση μόνο της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης». Σε ότι αφορά
την πρόοδο του δείκτη σημειώνεται ότι παρατηρείται επίτευξη 103,16%.
Σημειώνεται επίσης, ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11501 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11518 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 6
πράξεις (αφορούν ολοήμερα δημοτικά σχολεία, ενιαίου τύπου δημοτικά σχολεία, στήριξη σχολείων
με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). Σε επίπεδο υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί
(154,89%) ο προγραμματικός στόχος του δείκτη. Σημειώνεται δε, ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο
πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο 11518 επηρεάστηκε από την πρόσφατη
αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο στόχος του.
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Ο δείκτης εκροής 11519 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις (αφορούν το ολοήμερο νηπιαγωγείο και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης). Σε
επίπεδο υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί (175,69%) ο προγραμματικός στόχος του δείκτη.
Ο δείκτης εκροής 11511 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 3 και τροφοδοτείται από 6
πράξεις (αφορούν επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών, Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος, Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ, επιμόρφωση σε πρακτικές
υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας,
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής
κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:




Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 75,10% του προγραμματικού στόχου του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Η πρόοδος του δείκτη – όπως αναφέρθηκε και στον ΑΠ6 προέρχεται από μια πράξη, την «Επιμόρφωση εκπαιδευτών Β επιπέδου ΤΠΕ» με MIS
«5000065».
Βάσει της στόχευσης των ενταγμένων έργων (αντιστοιχεί στο 163,88% του προγραμματικού
στόχου) δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει την αύξηση της
προόδου υλοποίησης του δείκτη και στις λοιπές ενταγμένες πράξεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο 11511 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4955 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 3
πράξεις (αφορούν προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε
ΕΚΟ και υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών). Σε επίπεδο υλοποίησης
καταγράφεται υστέρηση με την επίτευξη να ανέρχεται στο 37,04% του προγραμματικού στόχου.
Λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση του δείκτη καθώς και την στόχευση των ενταγμένων έργων
(καλύπτουν το 77% του προγραμματικού στόχου), εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του
προγραμματικού στόχου (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4955 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4957 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 3
πράξεις (αφορούν προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε
ΕΚΟ και υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών). Σε ότι αφορά την πρόοδο του
δείκτη, έχει επιτευχθεί το 31,75% του προγραμματικού στόχου. Με βάση την εν λόγω επίδοση σε
συνδυασμό με τη συνολική στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το 66% του
προγραμματικού στόχου), εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ωστόσο ο εν λόγω δείκτης
συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8, συνεπώς η επίδοση του δείκτη έχει ιδιαίτερη σημασία.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4957 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
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Ο δείκτης εκροής Τ4958 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις (αφορούν Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα Χορήγησης
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών). Σε ότι αφορά την πρόοδο του
δείκτη, έχει επιτευχθεί το 60,37% του προγραμματικού στόχου.
Ωστόσο με βάση την στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτουν το 77% του προγραμματικού
στόχου), εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του προγραμματικού στόχου (κρίνεται αναγκαίο
να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Σημειώνεται δε, ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο
πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8, συνεπώς η επίδοση του δείκτη έχει ιδιαίτερη σημασία.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4958 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4959 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 4
πράξεις (αφορούν Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα Χορήγησης
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη έχει επιτευχθεί το 75,76% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος, ωστόσο δεν αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου (η συνολική στόχευση των
ενταγμένων έργων είναι σχεδόν όση και η επίτευξη του δείκτη), (κρίνεται αναγκαίο να
ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4959 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11704 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας). Σε ότι αφορά την πρόοδο του
δείκτη διαπιστώνεται ότι η επίδοση είναι εξαιρετικά χαμηλή (έχει επιτευχθεί μόλις το 0,45% του
προγραμματικού στόχου). Η πρόοδος (έστω και χαμηλή) στον δείκτη οφείλεται σε μια πράξη (MIS
5004190).
Σημειώνεται ότι η συνολική στόχευση των ενταγμένων πράξεων καλύπτει το 46,55% του
προγραμματικού στόχου. Με βάση τα ανωτέρω, δεν αναμένεται επίτευξη του προγραμματικού
στόχου του δείκτη (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11704 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4963 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, έχει
υπερεπιτευχθεί (107,89%) ο προγραμματικός στόχος.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τ4963 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11512 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορούν Μαθητεία ΕΠΑΛ ΣΕΚ και ΙΕΚ, Μαθητεία Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ). Σε
ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη καταγράφεται υστέρηση, με την επίτευξη του δείκτη να ανέρχεται
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στο 21,98% του προγραμματικού στόχου. Με βάση την στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται
το 30,18% του προγραμματικού στόχου), δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχο του δείκτη στο
Πρόγραμμα (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8, συνεπώς η πρόοδος στην
υλοποίησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα συγκριτικά με τους άλλους δείκτες του Άξονα.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11512 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Πίνακας 38: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ8
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023
βάσει υλοποίησης
[3=2-1]

Ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων (1666+) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που
Ποσοστό
63,00
47,00
-15,57%
πιστοποιήθηκαν
Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας
11515
ΜΕΤ
Ποσοστό
25,00
στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.
* Πηγές μέτρησης των δεικτών αποτελούν: για τον 11705 στοιχεία από απογραφικά δελτία και για τον 11515 το Υπουργείο Παιδείας.

11705

ΜΕΤ

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των δεικτών άμεσου αποτελέσματος:



Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και
παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο. Η απόκλιση από τον προγραμματικό στόχο είναι 16%.
Ο δείκτης αποτελέσματος 11515 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τον
δείκτη εκροή 11512. Για τον εν λόγω δείκτη δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό
του, διότι από το 2018 η μέτρηση του δείκτη δεν πραγματοποιείται.

4.1.9 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο του ΑΠ 9
Ο ΑΠ9 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επ.Προτ. και Ειδικούς στόχους:




Την Επ.Προτ. 10i με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ».
o 2. «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου–Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, α ‘βάθμιας και β
‘βάθμιας εκπαίδευσης)».
o 3. «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών».
Την Επ.Προτ. 10ii με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
o 2. «Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 177





Την Επ.Προτ. 10iii με τον Ειδικό Στόχο 1 «Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της
διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με
πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης».
Την Επ.Προτ. 10iv με τους Ειδικούς Στόχους:
o 1. «Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας».
o 2. «Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον
επιχειρηματικό κόσμο».

Σε επίπεδο δεικτών περιλαμβάνει δέκα δείκτες εκροής και δύο δείκτες άμεσου αποτελέσματος.
Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
Πίνακας 39: Δείκτες εκροών ΑΠ9
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

Τ4951

ΠΑΠ

11501*

ΠΑΠ

11518

ΠΑΠ

11519

ΠΑΠ

11511

ΠΑΠ

Τ4958

ΠΑΠ

Τ4959

ΠΑΠ

11704

ΠΑΠ

Τ4963

ΠΑΠ

11512

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός σχολείων στα
οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ
Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων που
έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου
Σχολείου
Αριθμός συμμετοχών
σχολικών μονάδων
προσχολικής εκπαίδευσης
που υποστηρίζονται
Εκπαιδευτικοί που
επιμορφώνονται στην
αξιοποίηση νέων
παιδαγωγικών πρακτικών
και ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία
(συμμετοχές)
Αριθμός ωφελουμένων
από δράσεις ενίσχυσης
της έρευνας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός ωφελουμένων
γυναικών από δράσεις
ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αριθμός προγραμμάτων
διά βίου μάθησης που
υλοποιούνται
Άτομα (16-66+) που
παρακολούθησαν
προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας
Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών /
αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
κλπ.) που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

Αριθμός

26

196

191

734,62%

Αριθμός

306

658

804

262,74%

Αριθμός

198

677

768

387,88%

Αριθμός

87

552

551

633,33%

Αριθμός

1.264

3.178

1.667

131,88%

Αριθμός

60

119

95

158,33%

Αριθμός

24

46

49

204,17%

Αριθμός

200

88

7

3,50%

Αριθμός

421

747

586

139,19%

Αριθμός

1.341

460

254

18,94%

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 178

*Σημείωση: Στον πίνακα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης που αφορά την παρέμβαση της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης» με
την οποία συνδέεται ο δείκτης στο ΕΠ.

Ο δείκτης εκροής Τ4951 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 7
πράξεις (περιλαμβάνουν ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία- Τάξεις
υποδοχής, Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ, Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες
ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά
και εφήβους).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη παρατηρείται σημαντική υπερεπίτευξη, σχεδόν 7πλάσια του
προγραμματικού στόχου.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4951 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11501 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις και αφορά την παρέμβαση μόνο της «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης». Σε ότι αφορά
την πρόοδο του δείκτη σημειώνεται ότι παρατηρείται υπερεπίτευξη 262,75%.
Σημειώνεται επίσης, ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ9.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11501 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11518 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 6
πράξεις (αφορούν ολοήμερα δημοτικά σχολεία, ενιαίου τύπου δημοτικά σχολεία, στήριξη σχολείων
με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη, ο οποίος συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ9,
καταγράφεται σημαντική υπερεπίτευξη, 4πλάσια σχεδόν του στόχου σε επίπεδο Προγράμματος.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11518 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11519 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις (αφορούν το ολοήμερο νηπιαγωγείο και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης). Σε ότι
αφορά την πρόοδο του δείκτη, καταγράφεται σημαντική υπερεπίτευξη (6πλάσια) του στόχου σε
επίπεδο Προγράμματος.
Ο δείκτης εκροής 11511 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10i / Ειδικό Στόχο 3 και τροφοδοτείται από 5
πράξεις (αφορούν επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών, Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος, Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος, Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ, επιμόρφωση σε πρακτικές
υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας,
Παρεμβάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των Προγραμμάτων
Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη:


Σε επίπεδο υλοποίησης έχει επιτευχθεί (131,25%) ο προγραμματικός στόχος του δείκτη σε
επίπεδο Προγράμματος. Η πρόοδος του δείκτη – όπως αναφέρθηκε και στους ΑΠ6, ΑΠ8 -
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προέρχεται από μια πράξη, την «Επιμόρφωση εκπαιδευτών Β επιπέδου ΤΠΕ» με MIS
«5000065».
Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 251,42% του προγραμματικού στόχου.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο 11511 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4958 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 4
πράξεις (αφορούν Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα Χορήγησης
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών).
Σε επίπεδο υλοποίησης, έχει υπερεπιτευχθεί (158,33%) ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος. Αναφέρεται δε, ότι ο δείκτης συμμετέχει και στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ9.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο Τ4958 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4959 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10ii / Ειδικό Στόχο 2 και τροφοδοτείται από 4
πράξεις (αφορούν Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών ερευνητριών, Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Πρόγραμμα Χορήγησης
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών).
Σε επίπεδο υλοποίησης καταγράφεται σημαντική υπερεπίτευξη (204,17%) του προγραμματικού
στόχου του δείκτη.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Τ4959 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου
μειώθηκε ο στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11704 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις αφορούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας).
Σε ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη διαπιστώνεται ότι η επίδοση είναι εξαιρετικά χαμηλή (έχει
επιτευχθεί μόλις το 3,5% του προγραμματικού στόχου). Η πρόοδος (έστω και χαμηλή) στον δείκτη
οφείλεται σε μια πράξη (MIS 5004190). Αναφέρεται επίσης ότι η συνολική στόχευση των ενταγμένων
πράξεων καλύπτει το 44% του προγραμματικού στόχου. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται η επίτευξη του
στόχου του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες
δράσεις).
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11704 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής Τ4963 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Σε επίπεδο υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί (139,19%)
ο προγραμματικός στόχος.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο Τ4963 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Ο δείκτης εκροής 11512 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τροφοδοτείται από 2
πράξεις (αφορούν Μαθητεία ΕΠΑΛ ΣΕΚ και ΙΕΚ, Μαθητεία Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ). Σε
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ότι αφορά την πρόοδο του δείκτη καταγράφεται υστέρηση, με την επίτευξη του δείκτη να ανέρχεται
στο 18,94% του προγραμματικού στόχου. Με βάση την στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται
το 34,30% του προγραμματικού στόχου), δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη στο
Πρόγραμμα (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης
συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ8, συνεπώς η πρόοδος στην υλοποίησή του αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα συγκριτικά με τους άλλους δείκτες του Άξονα.
Τέλος, αναφέρεται ότι ο 11512 επηρεάστηκε από την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου μειώθηκε ο
στόχος του.
Πίνακας 40: Δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΑΠ9
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11705

ΠΑΠ

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

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023 [1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ [2]

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΟΧΟ 2023 βάσει
υλοποίησης [3=2-1]

Ποσοστό

63,00

40,00

-23,41%

Ποσοστό ωφελουμένων που
συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των
11515
ΠΑΠ
Ποσοστό
25,00
μαθητών / σπουδαστών /
αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, κ.λπ.
* Πηγές μέτρησης των δεικτών αποτελούν: για τον 11705 στοιχεία από απογραφικά δελτία και για τον 11515 το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των δεικτών άμεσου αποτελέσματος:



Ο δείκτης αποτελέσματος 11705 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iii / Ειδικό Στόχο 1 και
καταγράφει απόκλιση από τον προγραμματικό στόχο είναι 23%.
Ο δείκτης αποτελέσματος 11515 συνδέεται με την Επ.Προτ. 10iv / Ειδικό Στόχο 1 και τον
δείκτη εκροή 11512. Για τον εν λόγω δείκτη δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τον
υπολογισμό του, διότι από το 2018 η μέτρηση του δείκτη δεν πραγματοποιείται.

4.1.10 Πορεία υλοποίησης στόχων στο πλαίσιο των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας
(ΑΠ10, ΑΠ11, ΑΠ12)
Σε ότι αφορά τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ λόγω του χαρακτήρα τους (οριζόντια εφαρμογή)
δεν χωροθετούνται στο ΕΠ σε τύπους Περιφερειών και μόνο για τεχνικούς-διαχειριστικούς λόγους,
επιλέγεται η δημιουργία ξεχωριστών Αξόνων Προτεραιότητας για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου.
Οι επιχειρησιακοί δείκτες εκροής είναι τρεις (3) και αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση αυτών ανά τύπο περιφερειών στον παρακάτω πίνακα, γίνεται λόγω
του ότι στο ΟΠΣ η πορεία υλοποίησης αυτών παρουσιάζεται ανά κατηγορία περιφερειών. Στο πίνακα
που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σχετικά ευρήματα.
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Πίνακας 41: Δείκτες εκροών ΤΒ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
Τ4846

10

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Τ4846

11

ΜΕΤ

Τ4846

12

ΠΑΠ

10

ΛΑΠ
ΜΕΤ

T4847

ΠΑΠ
T4847

11

ΜΕΤ

T4847

12

ΠΑΠ

T4848

10

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ
T4848

11

ΜΕΤ

T4848

12

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Εκδηλώσεις
(Συνέδρια /
Ημερίδες και άλλων
ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
Εκδηλώσεις
(Συνέδρια /
Ημερίδες και άλλων
ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
Εκδηλώσεις
(Συνέδρια /
Ημερίδες και άλλων
ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης
Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης
Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης
Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες
– Έρευνες Αξιολογήσεις
Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες
– Έρευνες Αξιολογήσεις
Μελέτες –
Εμπειρογνωμοσύνες
– Έρευνες Αξιολογήσεις

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
[2]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
[3]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[4=3/1]

50

120

88

176%

50

120

88

176%

50

120

88

176%

Αριθμός

50

120

88

176%

Αριθμός

50

120

88

176%

Αριθμός

6
6

353
336

112
107

1.867%
1.783%

6

336

107

1.783%

Αριθμός

6

336

107

1.783%

Αριθμός

6

336

107

1.783%

20

108

26

130%

20

101

26

130%

20

100

26

130%

Αριθμός

20

101

26

130%

Αριθμός

20

101

26

130%

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

Αριθμός

Γενική διαπίστωση και στους τρεις δείκτες αποτελεί το γεγονός ότι ο συνολικός στόχος των
ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει σημαντικά τον στόχο σε επίπεδο προγράμματος .
Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων στον Τ4847 είναι 56 φορές
μεγαλύτερη από τον προγραμματικό στόχο.
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί ο προγραμματικός
στόχος των δεικτών .
Ωστόσο λόγω της φύσης των έργων (οριζόντια εφαρμογή) εκτιμάται ότι τόσο η στόχευση όσο και η
υλοποίηση θα έπρεπε να ήταν ίδια και στους 3 τύπους περιφερειών. Παρόλα αυτά από στα στοιχεία
στο ΟΠΣ διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις (ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα με MIS 5000053,
5000771, 5001259, 5002220).
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4.2 Πρόοδος επίτευξης στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων (έτος 2023)
Στην παρούσα υποενότητα γίνεται μια συνοπτική επισκόπηση της προόδου επίτευξης των στόχων
των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης για το 2023. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο η
επιτυχία επίτευξης των στόχων για το 2023 ελέγχεται ως εξής:
i.

ii.

Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται έως δυο (2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν
επιτευχθεί οι στόχοι, αν οι δείκτες αυτοί έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των
στόχων για τον καθένα δείκτη για το 2023.
Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα περιλαμβάνονται περισσότεροι από δύο
(2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, αν όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται
στο ΠΕ, εκτός από έναν, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των στόχων το 2023.

Αναλυτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας η εικόνα για το πλαίσιο επίδοσης έχει ως ακολούθως:

Άξονας Προτεραιότητας 1
Πίνακας 42: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ1
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

ΛΑΠ
CO20

ΜΕΤ
ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Aριθμός έργων πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς εταίρους ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤ

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

12

10

83,33%

12

10

83,33%

12

10

83,33%

19.777.505

10.218.091

51,67%

5.262.612

1.305.172

24,80%

3.429.654

1.139.980

33,24%

Αριθμός

ΛΑΠ
F100

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

Ευρώ

ΠΑΠ

Για το δείκτη εκροής CO20 η επίτευξη είναι >65% του στόχου.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) καταγράφεται επίτευξη <65% και στις 3 κατηγορίες Περιφερειών
(με την απόκλιση σε ΜΕΤ και ΠΑΠ να είναι μεγαλύτερη). Απαιτείται αύξηση του ρυθμού
πραγματοποίησης δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 2
Πίνακας 43: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CO01

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

ΛΑΠ

F100

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

132.192

106.681

80,10%

41.314

30.742

74,41%

ΠΑΠ

39.234

44.568

113,60%

ΛΑΠ

790.065.188

427.800.777

54,15%

285.768.260

121.238.633

42,43%

334.853.992

144.343.621

43,11%

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

Για το δείκτη εκροής CO01 η επίτευξη είναι >65% του στόχου σε ΛΑΠ και ΜΕΤ, ενώ στην ΠΑΠ έχει
ήδη (υπερ)επιτευχθεί ο στόχος του 2023.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 183

Για τον οικονομικό δείκτη (F100) καταγράφεται επίτευξη <65% (σε ΜΕΤ και ΠΑΠ η απόκλιση είναι
μεγαλύτερη). Απαιτείται αύξηση του ρυθμού πραγματοποίησης δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 3
Πίνακας 44: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ3
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

10301

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

F100

ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Συμμετέχοντες έως 29
ετών

Αριθμός

126.700

67.695

53,43%

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Ευρώ

585.001.559

207.636.249

35,49%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Για το δείκτη εκροής 10301 η επίτευξη είναι <65% του στόχου για το 2023. Με βάση τη στοχοθεσία
των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το 73,74% του προγραμματικού στόχου του δείκτη και με
την προϋπόθεση της ομαλής υλοποίησης των έργων, δύναται να αυξηθεί η επίδοση του δείκτη και
καλύψει το 65% του στόχου για το 2023.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) καταγράφεται επίτευξη <65% σε σχέση με το στόχο του 2023. Με
βάση τη γενικότερη πορεία των έργων του ΑΠ3 εκτιμάται ότι δύσκολα θα καλυφθεί το 65% του
στόχου για το 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 4
Πίνακας 45: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ4
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CO01

ΜΕΤ

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

F100

ΜΕΤ

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αριθμός

17.365

9.642

55,53%

Ευρώ

103.669.330

40.592.190

39,16%

Για το δείκτη εκροής CO01 η επίτευξη είναι <65% του στόχου για το 2023. Με βάση τη στοχοθεσία
των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το 73,63% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος και με την προϋπόθεση της ομαλής υλοποίησης των έργων, δύναται να αυξηθεί η
επίδοση του δείκτη και να καλύψει τουλάχιστον το 65% του στόχου για το 2023.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) η επίτευξη είναι <65% του στόχου για το 2023. Απαιτείται αύξηση
του ρυθμού πραγματοποίησης δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 5
Πίνακας 46: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ5
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

CO01

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αριθμός

4.541

2.779

61,20%

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

F100

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Ευρώ

45.287.533

9.708.162

21,44%

Για το δείκτη εκροής CO01 η επίτευξη είναι <65% του στόχου για το 2023. Με βάση τη στοχοθεσία
των ενταγμένων έργων, η οποία (υπερ)καλύπτει (127,86%) τον προγραμματικό στόχο του δείκτη,
δύναται να καλυφθεί το 65% του στόχου για το 2023.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) καταγράφεται σημαντική απόκλιση από το 65% του στόχου του
2023. Απαιτείται αύξηση του ρυθμού πραγματοποίησης δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 6
Πίνακας 47: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ6
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11501

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ
ΛΑΠ

11518

ΜΕΤ
ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Αριθμός

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

ΛΑΠ
Τ4957

Τ4958

ΜΕΤ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

8.718
2.633

6.747
4.282

77,39%
160,79%

2.313

6.295

272,15%

5.634

6.528

115,87%

1.701

3.336

196,12%

1.495

4.225

282,61%

6.546

3.408

52,06%

3.564

1.102

30,92%

ΠΑΠ

5.369

976

18,18%

ΛΑΠ

3.379

3.709

109,77%

1.841

1.633

88,70%

ΜΕΤ
ΠΑΠ

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

ΛΑΠ
F100

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023
[1]

ΜΕΤ

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΠΑΠ

Ευρώ

2.772

1.593

57,47%

445.262.541

321.300.496

72,16%

151.188.700

116.923.040

77,34%

163.448.794

91.872.150

56,21%

Για το δείκτη εκροής 11501 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023 σε ΜΕΤ και ΠΑΠ,
ενώ σε ΛΑΠ έχει καλυφθεί το 65% του στόχου του δείκτη για το 2023.
Για το δείκτη εκροής 11518 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023 και στις τρεις
κατηγορίες περιφερειών.
Για το δείκτη εκροής Τ4957 καταγράφεται επίτευξη <65% και στις 3 κατηγορίες περιφερειών (με την
απόκλιση σε ΜΕΤ και ειδικά στην ΠΑΠ να είναι μεγαλύτερη). Με βάση τη στοχοθεσία των ενταγμένων
έργων σε ΛΑΠ και ΜΕΤ, η οποία υπερκαλύπτει το στόχο του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος, και
την προϋπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις, δύναται
να καλυφθεί το 65% του στόχου του δείκτη για το 2023 στις εν λόγω κατηγορίες περιφερειών.
Στην ΠΑΠ λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό βαθμό προόδου του δείκτη σε συνδυασμό με τη
στοχοθεσία των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το 45,41% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο
Προγράμματος, δεν αναμένεται επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο επίδοσης.
Για το δείκτη εκροής Τ4958:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Στη ΛΑΠ καταγράφεται υπερεπίτευξη (109,77%) του στόχου του 2023.
Στη ΜΕΤ η επίτευξη είναι >65% του στόχου του 2023.
Στην ΠΑΠ η επίτευξη είναι <65% του στόχου. Ωστόσο, με βάση τη στοχοθεσία των
ενταγμένων έργων, η οποία υπερκαλύπτει (112,7%) το στόχο του δείκτη στο ΕΠ και υπό την
προϋπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις,
δύναται να καλυφθεί το 65% του στόχου για το 2023.

Για τον οικονομικό δείκτη (F100) η επίτευξη σε ΛΑΠ και ΜΕΤ είναι >65%. Στην ΠΑΠ για την κάλυψη
του 65% απαιτείται αύξηση του ρυθμού δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 7
Πίνακας 48: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ7
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11512

ΛΑΠ
ΜΕΤ
ΠΑΠ

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

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

ΛΑΠ
F100

ΜΕΤ

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

ΠΑΠ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

29.680
14.851

9.011
3.327

30,36%
22,40%

14.469

4.150

28,68%

125.328.925

31.528.206

25,16%

63.304.854

13.183.993

20,83%

60.667.412

15.908.589

26,22%

Για το δείκτη εκροής 11512:



Καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις και στις 3 κατηγορίες περιφερειών, όπου η επίτευξη είναι
αρκετά <65% του στόχου.
Με βάση την ανωτέρω επίδοση και σε συνδυασμό με τη στοχοθεσία των ενταγμένων έργων,
η οποία καλύπτει ένα μικρό τμήμα του προγραμματικού στόχου και στις 3 κατηγορίες
περιφερειών (45,36% σε ΛΑΠ, 29% σε ΜΕΤ, 32,58% σε ΠΑΠ), δεν αναμένεται η επίτευξη του
65% στόχου για 2023.

Για τον οικονομικό δείκτη (F100) καταγράφεται σημαντική απόκλιση από το 65% του στόχου για το
2023 και στις 3 κατηγορίες περιφερειών.

Άξονας Προτεραιότητας 8
Πίνακας 49: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ8
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11501

ΜΕΤ

11518

ΜΕΤ

11512

ΜΕΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου
Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αριθμός

1.011

1.043

103,16%

Αριθμός

654

1.013

154,89%

Αριθμός

4.135

909

21,98%

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αριθμός υποτροφιών σε
φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ

Αριθμός

315

100

31,75%

ΜΕΤ

Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

164

99

60,37%

ΜΕΤ

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

75.093.988

39.611.760

52,75%

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

Τ4957

ΜΕΤ

Τ4958
F100

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Για το δείκτη εκροής 11501 καταγράφεται επίτευξη του στόχου για το 2023.
Για το δείκτη εκροής 11518 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023.
Για το δείκτη εκροής 11512 καταγράφεται σημαντική απόκλιση από το 65% του στόχου του 2023. Με
βάση την στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το 30,18% του προγραμματικού στόχου), δεν
αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχο του Πλαισίου Επίδοσης.
Για το δείκτη εκροής Τ4957 καταγράφεται αρκετή απόκλιση από το 65% του στόχου. Λαμβάνοντας
υπόψη τη συνολική στόχευση των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το 66% του προγραμματικού
στόχου, εκτιμάται ότι είναι δύσκολο να καλυφθεί το 65% του στόχου του δείκτη (προϋποθέτει την
αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη σε όλα τα έργα).
Για το δείκτη εκροής Τ4958 καταγράφεται μικρή απόκλιση από το 65% του στόχου. Με βάση τη
συνολική στόχευση των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το 77% του προγραμματικού στόχου,
εκτιμάται ότι δύναται να καλυφθεί το 65% του δείκτη για το 2023.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) η επίτευξη είναι <65% του στόχου του 2023. Απαιτείται αύξηση
του ρυθμού δαπανών.

Άξονας Προτεραιότητας 9
Πίνακας 50: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ9
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΦ.

11501

ΠΑΠ

11518

ΠΑΠ

11512

ΠΑΠ

Τ4958

ΠΑΠ

F100

ΠΑΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Νέου Σχολείου
Αριθμός μαθητών / σπουδαστών
/ αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας
Αριθμός ωφελουμένων από
δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023
[1]

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[2]

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[3=2/1]

Αριθμός

306

804

262,74%

Αριθμός

198

768

387,88%

Αριθμός

1.341

254

18,94%

Αριθμός

60

95

158,33%

Ευρώ

22.248.145

16.280.445

73,18%

Για το δείκτη εκροής 11501 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023.
Για το δείκτη εκροής 11518 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Για το δείκτη εκροής 11512 σημαντική απόκλιση από το 65% του στόχου του 2023. Με βάση την εν
λόγω επίδοση σε συνδυασμό με τη συνολική στόχευση των ενταγμένων έργων, η οποία καλύπτει το
34,3% του προγραμματικού στόχου, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του
Πλαισίου Επίδοσης.
Για το δείκτη εκροής Τ4958 καταγράφεται υπερεπίτευξη του στόχου για το 2023.
Για τον οικονομικό δείκτη (F100) η επίτευξη είναι >65% από το στόχο του 2023.
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5 Αξιολόγηση προόδου και βαθμού επικινδυνότητας σε
επίπεδο έργου
Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εξετάζεται η αξιολόγηση προόδου και επικινδυνότητας των
έργων βάσει των επίσημων στοιχείων υλοποίησης από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Για τα στοιχεία υλοποίησης πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσε το ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς
30/06/2020.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η κατηγοριοποίηση των έργων ως προς την πρόβλεψη ολοκλήρωσής
τους πραγματοποιείται ως ακολούθως:




Κατηγορία Ι: έργα που υλοποιούνται ομαλά, μηδενικής επικινδυνότητας
Κατηγορία ΙΙ: έργα με υστέρηση, μέσης επικινδυνότητας
Κατηγορία ΙΙΙ: έργα με μεγάλη υστέρηση που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας Π.Π.,
μεγάλης επικινδυνότητας

Για τα έργα των Κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην ομαλή ολοκλήρωση του Ε.Π.
και την επίτευξη της στοχοθεσίας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων να αποτυπώνονται ανά
δικαιούχο, ανά ομάδα δικαιούχων / έργων με κοινά χαρακτηριστικά. Αναλυτικά στοιχεία για τα
αποτελέσματα ανά δικαιούχο παρουσιάζονται στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο .xls.

5.1 Μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των έργων ανάλογα τον βαθμό
υλοποίησης τους
Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
Πίνακας 51: Κριτήρια μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης των έργων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΘΛΕΙ 18ΜΗΝΟ

ΒΑΘΜΟΙ

1

ΝΑΙ

-

-

ΝΑΙ

-

2
3
4

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

10
20
30 - 80 *

* 30 βαθμοί και επιπλέον, αναλόγως της κλάσης (1-5): 10 βαθμοί ανά κλάση*. Μέγιστη βαθμολογία: 80 βαθμοί
* Σημείωση 1: οι κλάσεις απορρόφησης συσχετίζονται με τις νομικές δεσμεύσεις και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1= έως
20%, 2= 20-40%, 3= 40-60%, 4= 60-80%, 5= 80-100%

Κάθε έργο κατατάσσεται μόνο σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες κριτηρίων και χωρίζεται σε 3
κατηγορίες.
Πίνακας 52: Κατηγορίες επικινδυνότητας έργων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

I

ΧΑΜΗΛΗ ή/και ΜΗΔΕΝΙΚΗ

4

40 – 80

II
III

ΜΕΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ

3
1 και 2

20
0 – 10
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Κατηγορία I (χαμηλή επικινδυνότητα): περιλαμβάνει ενταγμένα έργα για τα οποία υφίσταται και
νομική δέσμευση και εμφανίζουν δαπάνες. Τα έργα της κατηγορίας αυτής βαθμολογούνται με 40-80
βαθμούς ανάλογα με την κλάση απορρόφησης δηλ. όσο μεγαλύτερη η απορρόφηση τόσο
μεγαλύτερος ο βαθμός τους. Συγκεκριμένα:






Απορρόφηση έως 20% βαθμοί 40,
Απορρόφηση 20-40% βαθμοί 50,
Απορρόφηση 40-60% βαθμοί 60,
Απορρόφηση 60-80% βαθμοί 70,
Απορρόφηση 80-100% βαθμοί 80.

Κατηγορία II (μέση επικινδυνότητα): περιλαμβάνει ενταγμένα έργα για τα οποία υφίσταται νομική
δέσμευση αλλά δεν εμφανίζουν δαπάνες. Τα έργα της κατηγορίας αυτής βαθμολογούνται με 20
βαθμούς.
Κατηγορία III (υψηλή επικινδυνότητα): περιλαμβάνει ενταγμένα έργα για τα οποία δεν υφίσταται
νομική δέσμευση. Τα έργα αυτά βαθμολογούνται με δύο διακριτούς τρόπους ως ακολούθως:


εάν έχει παρέλθει 18μηνο από την ημερομηνία ένταξης τους23 τότε τα έργα βαθμολογούνται
με 0 βαθμούς (αυθαίρετα) που αποτελεί την χειρότερη βαθμολόγηση.
εάν δεν έχει παρέλθει 18μηνο από την ημερομηνία ένταξης τους τότε τα έργα
βαθμολογούνται με 10 βαθμούς.



Με βάση την ως άνω κατηγοριοποίηση τα έργα του Προγράμματος κατηγοριοποιήθηκαν ανά ΑΠ και
Επ. Προτ. όπως παραθέτει ο ακόλουθος Πίνακας.

Πίνακας 53: Υφιστάμενη κατάσταση κατηγοριοποίησης έργων
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠ

ΕΠ
ΠΡΟΤ

1

8vii

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

Μέση επικινδυνότητα

Μεγάλη επικινδυνότητα

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Π/Υ (€)

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

57

26.649.792

51

25.409.171

3

1.050.280

3

190.340

8i

5.196

757.467.117

2.694

664.985.781

2.492

25.547.499

10

66.933.837

8iv

17

222.307.431

16

219.034.005

1

3.273.425

-

-

9v

10

1.269.982

-

-

10

1.269.982

-

-

3

8iiY

270

345.063.883

82

316.746.923

187

19.334.960

1

8.982.000

4

8i

215

47.413.480

113

40.552.119

99

1.494.930

3

5.366.431

8iv

6

12.632.514

6

12.632.514

-

-

-

-

8vii

19

1.192.470

17

1.141.761

1

42.929

1

7.780

9v

1

127.000

-

-

1

127.000

-

-

8i

59

13.104.267

22

10.610.268

33

433.270

4

2.060.729

8iv

5

4.879.961

5

4.879.961

-

-

-

-

8vii

19

269.646

17

257.393

1

10.373

1

1.880

10i

195

525.734.851

174

502.149.416

4

2.185.885

17

21.399.549

5

6

23

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
Χαμηλή επικινδυνότητα

Π/Υ (€)

Π/Υ (€)

Π/Υ (€)

Με βάση το υφιστάμενο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ τα εν λόγω έργα θα έπρεπε να απενταχθούν
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ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

Χαμηλή επικινδυνότητα

Μέση επικινδυνότητα

Μεγάλη επικινδυνότητα

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΕΠ
ΠΡΟΤ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Π/Υ (€)

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

10ii

1.014

211.034.517

370

132.858.700

271

44.359.869

373

33.815.947

10iii

15

36.930.670,0

9

23.463.473

6

13.467.197

-

-

10iv

55

124.949.414

45

109.959.078

10

14.990.336

-

-

10i

59

38.422.575

52

37.193.234

1

97.507

6

1.131.832

10ii

11

4.377.846

9

4.103.090

2

274.755

-

-

10iii

4

2.920.866

3

2.497.137

1

423.729

-

-

10iv

11

6.678.782

8

5.895.917

3

782.865

-

-

10i

58

14.247.719

52

13.777.144

1

71.255

5

399.319

10ii

7

3.434.453

6

3.430.293

1

4.160

-

-

10iii

4

1.045.320

3

920.018

1

125.301

-

-

10iv

11

4.350.100

8

4.111.665

1

238.435

-

-

10

286

27.932.778

241

23.190.119

27

2.294.736

18

2.447.923

11

95

1.434.987

80

1.191.872

9

104.656

6

138.458

12

95

427.129

80

353.476

9

30.608

6

43.045

7

8

9

Π/Υ (€)

Π/Υ (€)

Π/Υ (€)

Με βάση την κατηγοριοποίηση των έργων του Προγράμματος σε περίπτωση αστοχίας των έργων της:




Κατηγορίας ΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 454 έργα συνολικού π/υ 75.794.893€ και σε αυτή
την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να
απωλεσθεί είναι 2,28%.
Κατηγορίας ΙΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 3.175 έργα συνολικού π/υ 132.035.942€ και σε
αυτή την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει
να απωλεσθεί είναι 3,98%.

Σε περίπτωση των έργων και στις δυο κατηγοριες ΙΙ και ΙΙΙ, τότε το ποσοστό της ΔΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να απωλεσθεί ανέρχεται συνολικά σε 6,27%, που
αντιστοιχεί σε 3.629 έργα συνολικού π/υ 207.830.835€.

5.2 Έργα μηδενικής επικινδυνότητας με ομαλή υλοποίηση
Η Κατηγορία I «Έργα μηδενικής επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που υλοποιούνται κατά βάση
ομαλά. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν συγχρόνως και Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στο ΟΠΣ έως
την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020). Χωρίζονται, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη
μεθοδολογία σε πέντε (5) κατηγορίες βαθμολογίας αναλόγως της κλάσης απορρόφησης κατά τη
δεδομένη χρονική στιγμή.
Πιο αναλυτικά:


Συνολικά στην Κατηγορία I υπάγονται 4.163 Έργα με συνολικές Εντάξεις ύψους
2.161.344.538€.
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382 Έργα συνολικού Π/Υ 95.687.736€ βαθμολογούνται με 40.
318 Έργα συνολικού Π/Υ 101.819.653€ βαθμολογούνται με 50.
381 Έργα συνολικού Π/Υ 218.217.630€ βαθμολογούνται με 60.
585 Έργα συνολικού Π/Υ 804.045.741€ βαθμολογούνται με 70.
2.497 Έργα συνολικού Π/Υ 941.573.778€ βαθμολογούνται με 80.
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ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 19: Έργα Κατ. I / 40 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
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10.000.000
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7

5

10iii

10iv

5

1

8iiY

8iv

3

0
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8vii

ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 20: Έργα Κατ. I / 50 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)
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ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 21: Έργα Κατ. I / 60 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

400

600.000.000
346
500.000.000

300
400.000.000

250
200

300.000.000

147

150

€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

350

200.000.000

100

50

21

5

20

8

100.000.000
3

0

10i

10ii

10iii

10iv

8i

8iiY

8vii

ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 22: Έργα Κατ. I / 70 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 193

2500

600.000.000
2029

500.000.000
400.000.000

1500
300.000.000

€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

2000

1000
200.000.000
500

189

111

49
15

100.000.000
26

17

8iv

8vii

0

10i

10ii

10iv

8i

8iiY

ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 23: Έργα Κατ. I / 80 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Πίνακας 54: Έργα Κατηγορίας Ι ανά ΑΠ, Επ. Προτ. και Πρόσκληση

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
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8vii
ΑΝΑΔ07 Πρόσκληση για τη ‘Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των
Κοινωνικών Εταίρων’ στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ11 Πρόσκληση για την ‘Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας’ στο ΕΠ ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ 2014-2020
ΑΝΑΔ13 Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος
ΑΝΑΔ19 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ με τίτλο ‘Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ’ για υποβολή πράξης (πράξεων) προς
ένταξη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ25 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
ΑΝΑΔ27 «Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη
βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας»
ΑΝΑΔ31 Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄
Φάση
ΑΝΑΔ32 Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της
κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2
8i
ΑΝΑΔ08 Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα 2014-2015
ΑΝΑΔ15 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
51
51

25.409.172
25.409.172

24

15.974.846

6

1.266.345

3

1.406.948

3

793.536

3

951.700

3

2.169.618

3

986.309

3

1.110.510

3

749.360

2.710
2.694

884.019.787
664.985.781

3

133.200.884

6

50.076.548
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ΑΝΑΔ17 Πρόσκληση με τίτλο ‘Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου
και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών’
ΑΝΑΔ18 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης
ΑΝΑΔ22 Πρόσκληση προς την ΕΥΕ ΕΚΤ ‘Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων
σε κλάδους αιχμής 29-64’
ΑΝΑΔ23 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων
ΑΝΑΔ24 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων»
ΑΝΑΔ35 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων.
ΑΝΑΔ37 Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών.
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8iv
ΑΝΑΔ01 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015
ΑΝΑΔ02 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015
ΑΝΑΔ21 “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017”
ΑΝΑΔ28 Πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018’
ΑΝΑΔ34 Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 20182019
ΑΝΑΔ43 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020
3
8iiY
ΑΝΑΔ03 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-24 ΕΤΩΝ»
ΑΝΑΔ04 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
ΑΝΑΔ05 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΔ06 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΔ10 Πρόσκληση προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο με θέμα ‘Ευκαιρίες
κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες
που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας’
ΑΝΑΔ12 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών
ΑΝΑΔ14 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών
ΑΝΑΔ44 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους
ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών,
σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

3

5.873.672

12

18.028.629

3

81.291.827

6

88.148.612

3

101.272.482

3

125.503.944

2

46.132.584

2.653

15.456.600

16

219.034.005

3
3
3

65.433.364
44.941.182
56.724.662

3

23.812.855

3

5.409.426

1
82

22.712.516
316.746.923

82
1

316.746.923
15.444.000

1

29.574.918

1

43.200.000

1

108.000.000

7

39.209.610

1
1

17.115.000
5.990.275

1

58.000.000
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στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα
ΟΑΕΔ_02 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295
ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών
4
8i
ΑΝΑΔ08 Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα 2014-2015
ΑΝΑΔ17 Πρόσκληση με τίτλο ‘Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου
και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών’
ΑΝΑΔ18 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης
ΑΝΑΔ22 Πρόσκληση προς την ΕΥΕ ΕΚΤ ‘Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων
σε κλάδους αιχμής 29-64’
ΑΝΑΔ23 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων
ΑΝΑΔ24 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων»
ΑΝΑΔ35 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων.
ΑΝΑΔ37 Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών.
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8iv
ΑΝΑΔ01 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015
ΑΝΑΔ02 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016
ΑΝΑΔ21 “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017”
ΑΝΑΔ28 Πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018’
ΑΝΑΔ34 Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 20182019
ΑΝΑΔ43 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020
8vii
ΑΝΑΔ07 Πρόσκληση για τη ‘Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των
Κοινωνικών Εταίρων’ στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ11 Πρόσκληση για την ‘Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας’ στο ΕΠ ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ 2014-2020
ΑΝΑΔ13 Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος
ΑΝΑΔ19 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ με τίτλο ‘Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ’ για υποβολή πράξης (πράξεων) προς
ένταξη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ25 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

68

213.120

136

54.326.395

113

40.552.120

1

8.640.882

1

657.009

4

1.257.306

1

5.668.913

2

5.471.940

1

6.790.454

1

9.020.544

1

2.472.672

101

572.400

6
1
1
1

12.632.514
2.367.538
2.227.315
2.346.021

1

777.658

1

147.733

1
17

4.766.249
1.141.761

8

658.600

2

69.981

1

57.508

1

32.435

1

38.900
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ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
ΑΝΑΔ27 «Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη
βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας»
ΑΝΑΔ31 Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄
Φάση
ΑΝΑΔ32 Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της
κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
5
8i
ΑΝΑΔ08 Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα 2014-2015
ΑΝΑΔ17 Πρόσκληση με τίτλο ‘Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου
και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών’
ΑΝΑΔ18 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης
ΑΝΑΔ22 Πρόσκληση προς την ΕΥΕ ΕΚΤ ‘Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων
σε κλάδους αιχμής 29-64’
ΑΝΑΔ24 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων»
ΑΝΑΔ35 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων.
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8iv
ΑΝΑΔ01 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015
ΑΝΑΔ02 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016
ΑΝΑΔ21 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017
ΑΝΑΔ28 Πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018’
ΑΝΑΔ34 Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 20182019
8vii
ΑΝΑΔ07 Πρόσκληση για τη ‘Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των
Κοινωνικών Εταίρων’ στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ11 Πρόσκληση για την ‘Ολοκλήρωση του Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας’ στο ΕΠ ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ 2014-2020
ΑΝΑΔ13 Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος
ΑΝΑΔ19 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ με τίτλο ‘Επαναπροσδιορισμός του
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ’ για υποβολή πράξης (πράξεων) προς
ένταξη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020
ΑΝΑΔ25 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
ΑΝΑΔ27 «Δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη
βελτίωση της διακυβέρνησης της επιθεώρησης εργασίας»

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

1

122.992

1

55.912

1

62.953

1

42.480

44
22

15.747.623
10.610.268

1

6.038.343

1

648.250

4

451.999

1

2.039.261

1

653.748

1

711.168

13

67.500

5

4.879.962

1
1
1

3.083.470
816.656
653.875

1

160.146

1

165.814

17

257.393

8

157.966

2

13.674

1

13.897

1

7.838

1

9.400

1

23.626

1

10.740
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ΑΝΑΔ31 Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄
Φάση
ΑΝΑΔ32 Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της
κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
6
10i
ΕΔΒΜ01 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
ΕΔΒΜ02 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
ΕΔΒΜ03 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη
στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ04 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με
αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ06 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΔΒΜ07 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)
ΕΔΒΜ09 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης
σχολικής εγκατάλειψης
ΕΔΒΜ101 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
ΕΔΒΜ104 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 – 2020
ΕΔΒΜ13 Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
ΕΔΒΜ14 Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων
ΕΔΒΜ17 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία –
Τάξεις υποδοχής
ΕΔΒΜ18 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ21 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ22 Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων
ΕΔΒΜ23 Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
ΕΔΒΜ24 Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού
ΕΔΒΜ25 Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με
στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων
εξετάσεων
ΕΔΒΜ26 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΔΒΜ27 Επέκταση, αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας,
διαδραστικών βιβλίων και αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
ΕΔΒΜ28 Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
ΕΔΒΜ29 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017
ΕΔΒΜ33 Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων
στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

1

12.093

1

8.160

544
174

635.008.117
502.149.416

5
5

4.989.055
7.995.065

4

3.706.499

4

35.468.265

3

7.239.543

3

12.214.998

3

789.134

12

46.690.124

3

948.611

5

44.004.109

1

665.937

5

6.838.596

5

40.687.189

3

32.938

1
3

2.000.000
149.374

3

1.440.307

3

412.808

3

2.665.905

3

2.562.239

3

2.444.845

21

101.854.605

1

504.084
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ΕΔΒΜ38 Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού συστήματος
ΕΔΒΜ40 Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΕΔΒΜ41 Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της
διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Θράκης
ΕΔΒΜ49 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18
ΕΔΒΜ51 Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
ΕΔΒΜ83 Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)
ΕΔΒΜ89 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
ΕΔΒΜ90 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
ΕΔΒΜ92 Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)
ΕΔΒΜ99 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για
το σχολικό έτος 2019-2020
10ii
ΕΔΒΜ10 Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
ΕΔΒΜ11 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
ΕΔΒΜ19 Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
ΕΔΒΜ20 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού
ΕΔΒΜ31 Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
ΕΔΒΜ32 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού
ΕΔΒΜ55 Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση
ΕΔΒΜ82 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019
ΕΔΒΜ91 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος
ΕΔΒΜ96 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022
ΕΔΒΜ97 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
7
10iii
ΕΔΒΜ05 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΕΔΒΜ35 Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας
10iv
ΕΔΒΜ08 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιόδου 1-10-2014
έως 31-10-2015

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

3

438.835

3

143.049

1

100.000

21

87.468.685

11

1.797.127

3

1.338.206

15

48.498.142

6
3

12.637.047
192.828

6

23.231.267

370

132.858.700

3

23.521.871

3

6.986.789

3

274.530

32

6.931.734

3

3.785.569

6

21.739.291

237

13.428.275

31

8.242.400

3

3.212.095

29

18.228.870

3

13.868.730

10

7.906.140

7

4.732.407

54
9
6

133.422.552
23.463.473
22.934.169

3

529.305

45

109.959.078

18

9.857.318
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ΕΔΒΜ36 Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για
αποφοίτους ΕΠΑΛ
ΕΔΒΜ37 Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΕΔΒΜ42 Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
ΕΔΒΜ43 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
ΕΔΒΜ44 Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
ΕΔΒΜ57 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
ΕΔΒΜ60 Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή
ενωσιακή νομοθεσία
ΕΔΒΜ63 Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της
Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
8
10i
ΕΔΒΜ01 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
ΕΔΒΜ02 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
ΕΔΒΜ03 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη
στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ04 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με
αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ06 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΔΒΜ07 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)
ΕΔΒΜ09 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης
σχολικής εγκατάλειψης
ΕΔΒΜ101 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
ΕΔΒΜ104 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 – 2020
ΕΔΒΜ13 Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
ΕΔΒΜ17 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία –
Τάξεις υποδοχής
ΕΔΒΜ18 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ21 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ23 Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
ΕΔΒΜ24 Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού
ΕΔΒΜ25 Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με
στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων
εξετάσεων
ΕΔΒΜ26 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

1

41.284

2
3
3
3
9

52.272
27.700.335
600.444
31.581.015
27.077.145

3

12.643.022

3

406.244

72
52

49.689.380
37.193.235

1
1

116.981
561.440

1

375.001

1

5.088.485

1

480.522

1

889.054

1

55.276

4

4.611.619

1

41.184

1

4.103.150

1

302.417

1

2.728.907

1

2.570

1

10.463

1

67.691

1

28.916

1

213.546
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ΕΔΒΜ27 Επέκταση, αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας,
διαδραστικών βιβλίων και αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
ΕΔΒΜ28 Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
ΕΔΒΜ29 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017
ΕΔΒΜ38 Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού συστήματος
ΕΔΒΜ40 Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΕΔΒΜ49 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18
ΕΔΒΜ51 Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
ΕΔΒΜ83 Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)
ΕΔΒΜ89 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
ΕΔΒΜ90 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
ΕΔΒΜ92 Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)
ΕΔΒΜ99 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για
το σχολικό έτος 2019-2020
10ii
ΕΔΒΜ10 Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
ΕΔΒΜ11 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
ΕΔΒΜ19 Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
ΕΔΒΜ20 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού
ΕΔΒΜ31 Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
ΕΔΒΜ32 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
ΕΔΒΜ91 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος
10iii
ΕΔΒΜ05 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΕΔΒΜ35 Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας
10iv
ΕΔΒΜ42 Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
ΕΔΒΜ43 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
ΕΔΒΜ44 Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
ΕΔΒΜ57 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
ΕΔΒΜ60 Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή
ενωσιακή νομοθεσία
ΕΔΒΜ63 Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της
Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

1

179.477

1

163.970

7

4.468.982

1

30.739

1

10.020

7

5.078.123

3

135.387

1

93.737

5

4.814.260

2
1

599.832
7.752

2

1.933.732

9

4.103.091

1

1.626.123

1

489.404

1

19.230

1

265.168

2

447.291

1

72.100

1
1
3
2

224.998
958.778
2.497.137
2.448.965

1

48.173

8
1
1
1

5.895.917
1.940.325
38.608
1.241.542

3

1.770.744

1

885.606

1

19.093
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Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
9
10i
ΕΔΒΜ01 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
ΕΔΒΜ02 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
ΕΔΒΜ03 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη
στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ04 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με
αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ06 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΔΒΜ07 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)
ΕΔΒΜ09 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης
σχολικής εγκατάλειψης
ΕΔΒΜ101 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
ΕΔΒΜ104 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 – 2020
ΕΔΒΜ13 Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
ΕΔΒΜ17 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία –
Τάξεις υποδοχής
ΕΔΒΜ18 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ21 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΔΒΜ23 Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ
ΕΔΒΜ24 Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού
ΕΔΒΜ25 Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με
στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων
εξετάσεων
ΕΔΒΜ26 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΔΒΜ27 Επέκταση, αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας,
διαδραστικών βιβλίων και αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
ΕΔΒΜ28 Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
ΕΔΒΜ29 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017
ΕΔΒΜ38 Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών
του εκπαιδευτικού συστήματος
ΕΔΒΜ40 Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΕΔΒΜ49 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18
ΕΔΒΜ51 Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
ΕΔΒΜ83 Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
69
52
1

22.239.122
13.777.145
99.964

1

199.211

1

100.000

1

2.029.362

1

96.335

1

293.448

1

17.937

4

849.443

1

10.127

1

3.643.637

1

270.342

1

2.175.107

1

2.011

1

3.395

1

20.017

1

9.383

1

80.550

1

58.239

1

47.232

7

1.208.205

1

9.975

1

3.251

7

823.553

3

70.594

1

30.417
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Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΕΔΒΜ89 Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
ΕΔΒΜ90 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
ΕΔΒΜ92 Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)
ΕΔΒΜ99 Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για
το σχολικό έτος 2019-2020
10ii
ΕΔΒΜ10 Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
ΕΔΒΜ11 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
ΕΔΒΜ19 Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)
ΕΔΒΜ31 Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Δευτέρου Κύκλου Σπουδών
ΕΔΒΜ55 Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση
ΕΔΒΜ91 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος
10iii
ΕΔΒΜ05 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΕΔΒΜ35 Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας
10iv
ΕΔΒΜ42 Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
ΕΔΒΜ43 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
ΕΔΒΜ44 Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
ΕΔΒΜ57 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
ΕΔΒΜ60 Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή
ενωσιακή νομοθεσία
ΕΔΒΜ63 Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της
Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
10
ΤΒ01 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ)
ΤΒ02 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην
υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΤΒ03 Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΤΒ04 Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών
ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
11
ΤΒ01 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ)
ΤΒ02 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην
υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

5

923.737

2
1

197.994
25.920

2

477.758

6

3.430.293

1

1.954.058

1

158.808

1

6.240

1

86.045

1

73.010

1

1.152.132

3
2

920.019
897.496

1

22.522

8
1
1
1
3

4.111.665
629.622
65.930
568.162
2.554.932

1

287.373

1

5.646

241

23.190.119

3

39.720

39

4.563.106

12

5.884.213

9
46

388.165
2.977.859

132

9.337.057

80

1.191.872

1

2.847

13

263.353
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ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
4
3
15

292.484
27.823
159.375

44

445.990

80

353.476

1

833

13

78.540

4

86.848

ΤΒ04 Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών

3

8.143

ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΣΥΝΟΛΟ

15

48.696

44

130.415

4.163

2.161.344.538

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΤΒ03 Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΤΒ04 Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών
ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
12
ΤΒ01 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ)
ΤΒ02 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην
υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΤΒ03 Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

ΣΥΓ. ΔΔ

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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5.3 Έργα μέσης επικινδυνότητας με υστέρηση στην υλοποίηση
Η Κατηγορία II «Έργα μέσης επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν
παρουσιάζουν καθόλου δαπάνες έως την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020). Αυτά τα Έργα,
σύμφωνα με την μεθοδολογία κατηγοριοποίησης λαμβάνουν βαθμολογία 20. Πιο συγκεκριμένα,
συνολικά στην Κατηγορία ΙΙ υπάγονται 3.177 Έργα με συνολικές Εντάξεις ύψους 132.035.951€.
Τα Έργα της Κατηγορίας ΙΙ ανήκουν σε ποσοστό:






58,3% στον τομέα Εκπαίδευσης του ΕΠ.
26,3% σε Προσκλήσεις του τομέα Απασχόλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
12,3% σε Προσκλήσεις ΟΑΕΔ.
1% σε Προσκλήσεις ΑΠΚΟ.
2,1% σε Τεχνική Βοήθεια.

Εκτιμάται ότι από τα Έργα της Κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά και την πορεία
υλοποίησης των αντίστοιχων Προσκλήσεων η απορρόφηση δύναται να προσεγγίσει ή και να
ξεπεράσει το 80% μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
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8iiY

8iv
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11

8vii

9v

0

5.000.000

10i

10ii

8i

ΕΠ. ΠΡΟΤ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 24: Έργα Κατ. ΙΙ / 20 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

Πίνακας 55: Έργα Κατηγορίας ΙΙ ανά ΑΠ, Επ. Προτ. και Πρόσκληση

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
1
8vii
ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
3

1.050.281

3

1.050.281

3

1.050.281
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ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
2.503

30.090.907

8i
ΑΝΑΔ39 Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων
θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον
κλάδο ΤΠΕ
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8iv

2.492

25.547.499

3

10.566.000

2.489

14.981.499

1

3.273.426

ΑΝΑΔ43 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020

1

3.273.426

9v

10

1.269.982

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
2

ΣΥΓ. ΔΔ

ΑΠΚΟ 01 Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

10

1.269.982

3

187

19.334.960

8iiY
ΑΝΑΔ30 Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων
Νέων 18-29 ετών
ΑΝΑΔ40 Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων
θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον
κλάδο ΤΠΕ
ΟΑΕΔ_02 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295
ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών
ΟΑΕΔ_03 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459
ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών
4

187

19.334.960

1

1.168.800

1

17.570.000

95

322.560

90

273.600

101

1.664.859

8i
ΑΝΑΔ39 Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων
θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον
κλάδο ΤΠΕ
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8vii
ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
9v

99

1.494.930

1

933.330

98

561.600

1

42.929

1

42.929

1

127.000

ΑΠΚΟ 01 Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1

127.000

5

34

443.644

8i
ΑΝΑΔ39 Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων
θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον
κλάδο ΤΠΕ
ΟΑΕΔ_01 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών
8vii
ΑΝΑΔ26 Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
6

33

433.270

1

240.670

32

192.600

1

10.374

1

10.374

275

46.545.756

10i

4

2.185.886

ΕΔΒΜ51 Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»

1

429.500
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

Σελ | 206

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓ. ΔΔ

ΕΔΒΜ93 Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠγ και ΚΠπ
10ii

3

1.756.386

271

44.359.870

ΕΔΒΜ103 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’

234

10.032.523

ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού
ΕΔΒΜ48 Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΔΒΜ82 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019
ΕΔΒΜ95 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτη 2018-2019 & 2019-2020
ΕΔΒΜ96 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022
ΕΔΒΜ97 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

5

300.650

1

41.400

3

183.020

2

359.370

3

12.734.885

13

13.935.570

10

6.772.453

7

16

28.457.534

10iii

6

13.467.197

ΕΔΒΜ16 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

3

4.451.228

ΕΔΒΜ30 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση

3

9.015.969

10iv

10

14.990.336

ΕΔΒΜ105 Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας

3

274.806

ΕΔΒΜ12 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1

19.491

ΕΔΒΜ53 Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας
ΕΔΒΜ68 Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική
Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας
8

3

3.439.167

3

11.256.873

7

1.578.858

10i
ΕΔΒΜ93 Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠγ και ΚΠπ
10ii

1

97.508

1

97.508

2

274.755

ΕΔΒΜ48 Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΔΒΜ95 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτη 2018-2019 & 2019-2020
10iii

1

12.820

1

261.935

1

423.730

ΕΔΒΜ30 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση

1

423.730

10iv

3

782.865

ΕΔΒΜ105 Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας

1

12.915

ΕΔΒΜ53 Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας
ΕΔΒΜ68 Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική
Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας
9

1

240.903

1

529.047

6

439.153

10i
ΕΔΒΜ93 Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠγ και ΚΠπ
10ii

1

71.256

1

71.256

1

4.160

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α
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ΕΔΒΜ48 Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ
1

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΣΥΓ. ΔΔ
4.160

10iii

1

125.302

ΕΔΒΜ30 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση

1

125.302

10iv

3

238.436

ΕΔΒΜ105 Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Μαθητείας

1

3.819

ΕΔΒΜ53 Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας
ΕΔΒΜ68 Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική
Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας
10

1

78.171

1

156.445

27

2.294.736

3

64.064

24

2.230.672

9

104.656

ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ
12

1

4.592

8

100.064

9

30.608

ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ
ΣΥΝΟΛΟ

1

1.344

8

29.264

3.177

132.035.951
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ΤΒ05 Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
ΤΒ06 Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ
11

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 18.6.2020, επεξεργασία Συμβούλου

5.4 Έργα μεγάλης επικινδυνότητας με μεγάλη υστέρηση στην
υλοποίηση
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η Κατηγορία ΙΙΙ «Έργα με μεγάλη υστέρηση που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας Π.Π.,
μεγάλης επικινδυνότητας» αφορά σε έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως την ημερομηνία
αναφοράς (30/06/2020). Αυτά τα Έργα, σύμφωνα με την μεθοδολογία κατηγοριοποίησης λαμβάνουν
βαθμολογία 0-10. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά στην Κατηγορία ΙΙΙ υπάγονται 454 Έργα με συνολικές
Εντάξεις ύψους 142.919.075€. Εξ αυτών τα 34 (και ακόμα 5 ΤΒ) παρουσιάζουν αυτή την εικόνα για
περισσότερους από 18 μήνες, γεγονός που τα κατατάσσει στην ανώτερη βαθμίδα επικινδυνότητα με
βαθμολογία 0. Για τα υπόλοιπα Έργα της κατηγορίας προτείνεται η εξέταση τους ένα προς ένα και η
υποστήριξη του δικαιούχου στο βαθμό που μπορεί να υλοποιήσει και να παρουσιάσει δαπάνες. Για
το λόγο αυτό τα Έργα για τα οποία δεν έχει παρέλθει 18μηνο βαθμολογούνται με 10 εξαιτίας της
πιθανότητας που έχουν να ενεργοποιηθούν στο σχετικά μικρό χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της
Προγραμματικής Περιόδου.
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8i

8vii

ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
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Σχήμα 25: Έργα Κατ. ΙΙΙ / 0 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σχήμα 26: Έργα Κατ. ΙΙΙ / 10 βαθμοί (πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Πίνακας 56: Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ ανά ΑΠ, Επ. Προτ. και Πρόσκληση

Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
1
8vii
ΑΝΑΔ33 Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
2
8i
ΑΝΑΔ17 Πρόσκληση με τίτλο ‘Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες
A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών’
ΑΝΑΔ37 Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /
φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
ΑΝΑΔ41 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
ΑΠΚΟ 02 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»
3
8iiY
ΑΠΚΟ 03 «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
4
8i
ΑΝΑΔ17 Πρόσκληση με τίτλο ‘Προώθηση απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες
A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών’
ΑΝΑΔ41 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
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1
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5
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Α.Π. / ΕΠ. ΠΡΟΤ.
ΑΝΑΔ37 Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /
φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
ΑΝΑΔ41 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)
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αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
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ΕΔΒΜ103 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητέςκύκλος Β’
ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
ΕΔΒΜ84 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΕΔΒΜ86 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου
ΕΔΒΜ88 Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΕΔΒΜ96 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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373
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)
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5
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3
3
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6
1
1
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6
1
1
1
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Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου
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6 Συμπεράσματα – Προτάσεις
Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν
από την ανάλυση που προηγήθηκε.

Α. Συμπεράσματα με βάση την εξέταση μελετών, αξιολογήσεων και συστάσεων στα πεδία
εφαρμογής του ΕΠ
Mε βάση την εξέταση αποδελτίωση, αποτίμηση προκύπτουν μια σειρά από ευρήματα:


Η ανεργία των νέων παρά την μείωση που έχει συντελεστεί τα προηγούμενα έτη παραμένει
σε υψηλά επίπεδα. Παραμένει ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση
της βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με έμφαση στους νέους και σε αυτή την κατεύθυνση
απαιτείται οι εξειδικεύσεις δράσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ να εγκρίνονται κυρίως με βάση
την προϋπόθεση να δημιουργούν άμεσες ευκαιρίες εργασίας και ιδίως τοποθέτηση σε
επιχειρήσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση μέρος των νεών εξειδικεύσεων πρέπει να
συμπεριλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τον ΟΑΕΔ ο οποίος δύναται να δημιουργήσει άμεσες
θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Απόκτησης Εργασίας
Εμπειρίας. Ήδη έχουν σχεδιαστεί με βάση σχετικά στοιχεία αντίστοιχες δράσεις από τον
ΟΑΕΔ οι οποίες αφορούν το ΕΠ και προτείνεται να εξεταστούν από την ΕΥΔ.



Όλες οι μελέτες συντείνουν ότι απαιτείται να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στην
ενίσχυση της διά βίου μάθησης ενηλίκων καθώς η συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων το 2018
παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος όρος της ΕΕ: 11,1%) και η χαμηλή
συμμετοχή αντικατοπτρίζεται και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας καθώς χωρίς
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποδυναμώνεται κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια που
αποσκοπεί στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος για την χώρα.



Όλες οι εκτιμήσεις μελετών που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τις
επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας (Τράπεζα της Ελλάδας, Βουλή των Ελλήνων, ΙΟΒΕ κτλπ)
είναι εξαιρετικά ανησυχητικές ως προς την εκτιμώμενη ύφεση για το 2020 (7,5-8% έως
10,5%) γεγονός που συνάγεται ότι θα υπάρξουν κατά το β εξάμηνο του έτους σημαντικές
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας (αύξηση της ανεργίας, αύξηση των
απολύσεων κτλπ). Οι επιπτώσεις ήδη είναι ορατές καθώς από τα μέτρα προστασίας για την
πανδημία και την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων επηρεάστηκε η κανονική
λειτουργία της αγοράς (60% της απασχόλησης σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2020). Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι
σύμφωνα με στοιχεία του Eurofound 5,3% των εργαζομένων στην ΕΕ-27 έχασε οριστικά τη
δουλειά του, ενώ το ποσοστό της προσωρινής απώλειας της θέσης εργασίας ανέρχεται σε
23,2%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,7% (κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου)
και 41,8% (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ–27). Tα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι
απαιτούνται άμεσα να δρομολογηθούν δράσεις στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας (ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με έμφαση στην καταπολέμηση και συγκράτηση
της ανεργίας).



Η αύξηση της ανεργίας (με βάση κυρίως τις επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά εργασίας
και το οικονομικό περιβάλλον) αποτελεί πλέον ένα πραγματικό γεγονός και αντίστοιχα
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κίνδυνο μεγάλης σημασίας, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσω του ΕΠ. Ειδικότερα
σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία σε 1.095.997 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο του 2020 έναντι 1.126.173 ατόμων τον Ιούνιο του 2020
(ποσοστιαία μεταβολή -2,68%) και έναντι 970.201 ατόμων τον Ιούλιο του 2019 (ποσοστιαία
μεταβολή +12,97% δηλαδή + 125.976 νέοι άνεργοι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019),
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε
σε 1.040.852 άτομα. Τα ανωτέρω δεδομένα δημιουργούν το εύλογο συμπέρασμα ότι ο
πληθυσμός στόχος που απευθύνεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i του ΕΠ αυξάνεται,
και οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει το ΕΠ διευρύνονται άρα το θέμα που πρέπει να
εξεταστεί είναι αν απαιτείται να ενισχυθεί χρηματοδοτικά το ΕΠ με την προσθήκη πόρων και
από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Οι δράσεις της ΠΑΝ δεν φαίνεται να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση
στόχων εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας (το ποσοστό των ωφελούμενων που
λαμβάνουν προσφορά εργασίας κινείται ανάμεσα στο 15% με 20%) και απαιτούν βελτίωση
του σχεδιασμού και σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και με λοιπές ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης (πχ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα νέων θέσεων
εργασίας, εγγυημένη απασχόληση κτλπ). Επίσης ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς
εργασίας που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ, δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα
ικανοποιητικά (περιορισμένος αριθμός θέσεων, σχετικά μικρής διάρκειας και με βασικό
μισθό).



Η ενίσχυση μέσω του ΕΠ δράσεων για την απόκτηση εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού
σύγχρονων δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες
αναπτυξιακές προοπτικές όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κτλπ είναι κρίσιμης
σημασίας. Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση έχουν
σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα πολλών οικονομικών
δραστηριοτήτων. Η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις επερχόμενες
διαρθρωτικές αλλαγές (τεχνολογικές, ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κτλπ.)
αλλά και στην αντιμετώπιση και διαχείριση αλλαγών/ έκτακτων κρίσεων στην αγορά
εργασίας (όπως αυτή που βιώνεται σήμερα λόγω της πανδημίας) καθίσταται πλέον πολύ
σημαντικό ζήτημα, που επηρεάζει τόσο την διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας όσο και
την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομίας.



Η επιτυχία στην υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ θα έχει ιδιαίτερη σημασία
για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής που περιλαμβάνει το
Πρόγραμμα καθώς περιλαμβάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς της αγοράς
εργασίας και της πρόνοιας με νέα εργαλεία και μεθοδολογίες προς όφελος του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας. Απαιτείται να επιταχυνθεί η υλοποίηση τους και να προσαρμοσθούν
οι αναμενόμενες εκροές των παρεμβάσεων και με βάση τα νέα δεδομένα αντιμετώπισης
των συνεπειών της πανδημίας στην ελληνική αγορά εργασίας και τις ευάλωτες ομάδες. Στις
δε περιπτώσεις που υπάρχει υποεπίτευξη λόγω καθυστερήσεων, θεσμικών προβλημάτων
κτλπ απαιτείται επανασχεδιασμός του Σχεδίου δράσης από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής
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(πχ Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv) προκειμένου να τροποποιηθεί η στοχοθεσία και να μην
υπάρξει αστοχία των παρεμβάσεων και απώλεια πόρων.


Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα για το Α Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 συστήνεται
ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη θα συνεχίσει να δημιουργεί
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους τα επόμενα χρόνια και οι
προσπάθειες στον τομέα θα πρέπει να ενταθούν. Με βάση τα ανωτέρω εκ τούτου απαιτείται
η διαμόρφωση ευνοϊκών όρων και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί η
τροποποίηση της στρατηγικής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (ν.
4430/2016) και τις νεότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας.



Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρά την σημαντική συμβολή του ΕΠ στον τομέα παρουσιάζει
ακόμα ελλείψεις και προβλήματα στα οποία πρέπει να υπάρξει ένταση των προσπαθειών
καθώς ο τομέας μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την παραγωγή νέων θέσεων εργασίας και την
διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Το ποσοστό απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ είναι
χαμηλό, 50,5% το 2018 (μέσος όρος της ΕΕ: 79,5%) ενώ χαμηλό είναι και το Ποσοστό
Προσφοράς θέσεων Μαθητείας από τις επιχειρήσεις (48% επί του συνόλου) για αποφοίτους
ΕΕΚ ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι δράσεις
μαθητείας, πρακτικής άσκησης, διασύνδεσης των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις
προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να βελτιωθεί η πρόσβαση τους στην
αγορά εργασίας.

Β. Συμπεράσματα από την εξέταση της Πορείας Υλοποίησης του ΕΠ
Η γενική εικόνα του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ στηριζόμενη στην επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων του ΟΠΣ (έως 30/06/2020) κρίνεται ικανοποιητική για το χρονικό διάστημα
εφαρμογής του. Οι προσκλήσεις σε συνδυασμό με τις εντάξεις και τις νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται
σε υψηλά ποσοστά. Επίσης το κρίσιμο στοιχείο των πληρωμών μεσοσταθμικά για όλα τα έργα του
ΕΠ ανέρχεται κοντά στο 60%-65% σε σχέση με τη Δ.Δ των ενταγμένων έργων. Ειδικότερα, οι
Προσκλήσεις ανέρχονται στο 91%, οι Εντάξεις στο 74%, οι ΝΟΔΕ στο 68% και, τέλος, οι Δαπάνες στο
49%. Πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις όμως μπορούν να διαπιστωθούν σχετικά με την χαμηλή
απορρόφηση, κάτω του 20%, στα περισσότερα από τα μισά ενταγμένα έργα επηρεάζοντας τα
στοιχεία αποτελεσματικότητας των έργων και δημιουργώντας ανισορροπίες στο ΕΠ. Παρόλα αυτά το
σύνολο αυτών των έργων δεσμεύουν χαμηλά ποσά στο συνολικό π/υ του ΕΠ (208εκ.€ ΔΔ) και είναι
κατά βάση πολύ μικρά έργα (Μ.Ο. π/υ ανά έργο 52.000€). Τέλος σε επίπεδο υλοποίησης,
διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων από τις συνολικά 7.794 ενταγμένες πράξεις είναι σε
εξέλιξη.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η αποτίμηση της έως τώρα πορείας υλοποίησης ανά ΑΠ:


ΑΠ1: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 1 (εντάξεις) ανέρχεται σε 94%, ποσοστό που θεωρείται υψηλό
στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης είναι αντίστοιχα
υψηλός και ανέρχεται σε ποσοστό 82%. Ο βαθμός απορρόφησης (Δαπάνες/Εντάξεις) είναι
σε μέτριο επίπεδο για το χρονικό σημείο υλοποίησης και ανέρχεται σε ποσοστό 44%.
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ΑΠ2: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 2 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 70% και είναι ικανοποιητική
στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 2
ανέρχεται σε ποσοστό 64% και κρίνεται και αυτός ικανοποιητικός. Οι δαπάνες που έχουν
καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε ποσοστό 49% επί των εντάξεων, ποσοστό που κρίνεται
σχετικά ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



ΑΠ3: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 3 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 59% που θεωρείται
ικανοποιητικός στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Μέτριος είναι ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 3 που ανέρχεται σε 57%. Ο βαθμός απορρόφησης είναι χαμηλός
για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ με ποσοστό 35%.



ΑΠ4: Η ενεργοποίηση (εντάξεις) του ΑΠ 4 ανέρχεται σε ποσοστό 59% και κρίνεται
ικανοποιητική. Ο βαθμός συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 54% επίσης ο βαθμός
απορρόφησης ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν σε 39% (Δαπάνες/Εντάξεις), και κρίνεται
χαμηλός.



ΑΠ5: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 5 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 40%, που θεωρείται μέτρια
επίδοση, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 5, με ποσοστό 36%. Ο βαθμός
απορρόφησης ανήλθε σε ποσοστό 21% (Δαπάνες/Εντάξεις) και κρίνεται χαμηλός στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



ΑΠ6: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 6 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 97% και θεωρείται πολύ
υψηλή στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ικανοποιητικός είναι και ο
βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 6 που ανέρχεται σε 89%. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό
απορρόφησης είναι 70% (Δαπάνες/Εντάξεις) και κρίνεται ως ικανοποιητικό.



ΑΠ7: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 7 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 65% που θεωρείται σχετικά
ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Σχετικά μέτριος είναι ο βαθμός
συμβασιοποίησης για το χρονικό σημείο του ΕΠ καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 58%. Το δε
ποσοστό απορρόφησης 24 % (Δαπάνες/Εντάξεις) κρίνεται χαμηλό, για το εν θέματι χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



ΑΠ8: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 8 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 70% που θεωρείται
ικανοποιητική επίδοση στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντιστοίχως, ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 8 ανέρχεται σε ποσοστό 66% και ο βαθμός απορρόφησης
ανέρχεται σε ικανοποιητικό ποσοστό της τάξης του 53% (Δαπάνες/Εντάξεις).



ΑΠ9: Η ενεργοποίηση του ΑΠ9 (εντάξεις) ανέρχεται σε ποσοστό 104% που θεωρείται πολύ
υψηλή, όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με υψηλό ποσοστό 96%. Σε αυτό το πλαίσιο,
το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται εξίσου σε ικανοποιητικό ποσοστό 73%
(Δαπάνες/Εντάξεις) για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



ΑΠ10: Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ 10 ανέρχεται σε 95% και είναι υψηλός. Τέλος, οι
δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 8,7 εκ. € και παρουσιάζεται
ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός απορροφητικότητας σε ποσοστό που αναλογεί στο 30%.



ΑΠ11: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 11 (εντάξεις) ανέρχεται σε 68% που θεωρείται σχετικά
ικανοποιητική στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός
συμβασιοποίησης του ΑΠ 11 ανέρχεται σε ποσοστό 52%. Οι δε δαπάνες που έχουν
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καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 475 χιλ € με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό
απορρόφησης στο 23%, για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.


ΑΠ12: Η ενεργοποίηση του ΑΠ 12 (εντάξεις) ανέρχεται σε 69% που θεωρείται ικανοποιητική
όπως και ο βαθμός συμβασιοποίησης με 52%. Τέλος, οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο
ΟΠΣ ανέρχονται μόλις σε 10 χιλ. € με ιδιαίτερα μικρό ποσοστό απορρόφησης στο 23% για το
χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Επίσης παρακάτω παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο και η αποτίμηση των Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων από την έως τώρα πορεία υλοποίησης.












Επ. Προτ. 8i: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020) το ποσοστό
απορρόφησης της Επενδυτικής προτεραιότητας 8i συνολικά στους ΑΠ 2,4,5 ανέρχεται σε
57,8%, ποσοστό σχετικά μέτριο αναλογιζόμενοι το χρονικό σημείο. Το ποσοστό όμως αυτό
αναμένεται να αυξηθεί και να προσεγγίσει περίπου το 85% επί του εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ) έως το τελικό χρονικό σημείο εφαρμογής του ΕΠ.
Επ. Προτ. 8ii - ΠΑΝ: Η πορεία απορρόφησης της Επ. Προτ. κρίνεται ικανοποιητική με βάση
την ανάλυση στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020). Το ποσοστό απορρόφησης είναι της τάξης του
60,2% επί του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ), το οποίο προβλέπεται να
αυξηθεί και να κλείσει υψηλότερα κοντά στο 70%, καθώς αναμένεται η εντατικοποίηση της
δήλωσης δαπανών από πλευράς δικαιούχων.
Επ. Προτ. 8.iv: Η πορεία της συγκεκριμένης Επενδυτικής προτεραιότητας κρίνεται άκρως
ικανοποιητική όσον αναφορά το ποσοστό απορρόφησης το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό
φτάνοντας το 92% επί του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ). Η παραπάνω
Επ. Προτ. περιλαμβάνει μία Δράση, την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» η οποία απορροφά σχεδόν το 100% του ετήσιου ενταγμένου Π/Υ,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΟΠΣ.
Επ. Προτ. 8vii: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020) το ποσοστό
απορρόφησης της Επενδυτικής προτεραιότητας 8vii συνολικά στους ΑΠ 2,4,5 ανέρχεται στο
50%, ποσοστό σχετικά μέτριο αναλογιζόμενοι το χρονικό σημείο. Το ποσοστό όμως αυτό
αναμένεται να αυξηθεί και να προσεγγίσει το ικανοποιητικό ποσοστό του 80% επί του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ) έως το τελικό χρονικό σημείο εφαρμογής
του ΕΠ. Ο συνολικός Π/Υ της Επ. Προτ. 8vii είναι σχετικά μικρός, ως εκ τούτου δεν επηρεάζει
σημαντικά την εικόνα του ΕΠ.
Επ. Προτ. 9v: Οι Δράσεις της Επ. Προτ. είναι αποκλειστικά ΚΕ και δικαιούχος η Επ. Δομή ΕΣΠΑ
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας. Μέχρι την ημερομηνία αναφοράς 30/6/2020 δεν
υπήρχαν εγκεκριμένες δαπάνες. Ο συνολικός Π/Υ της Επ. Προτ. είναι μικρός, περίπου 2,3 εκ.
€.
Επ. Προτ. 10i: Η πορεία της συγκεκριμένης Επενδυτικής προτεραιότητας συνολικά στους ΑΠ
6,8,9 κρίνεται άκρως ικανοποιητική όσον αναφορά το ποσοστό απορρόφησης το οποίο είναι
ιδιαίτερα υψηλό φτάνοντας το 89% επί του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ.
(ΔΔ). Αναμένεται στη λήξη της περιόδου εφαρμογής του ΕΠ να επιτύχει 100% απορρόφηση.
Άλλωστε, διαπιστώνεται ότι προκύπτουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες κυρίως στον ειδικό
στόχο 2 που κατέχει και το πλέον μεγαλύτερο προϋπολογισμό ανάμεσα στους ειδικούς
στόχους της Επ. Προτ. 10i.
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Επ. Προτ. 10ii: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020) το ποσοστό
απορρόφησης της Επενδυτικής προτεραιότητας 10ii συνολικά στους ΑΠ 6,8,9 ανέρχεται στο
43%, ποσοστό μέτριο αναλογιζόμενοι το χρονικό σημείο. Προβλέπεται όμως να αυξηθεί
αισθητά το επόμενο διάστημα έως το τέλος του ΕΠ και να αγγίξει το 85% επί του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ).
Επ. Προτ. 10iii: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020) το ποσοστό
απορρόφησης της Επενδυτικής προτεραιότητας 10iii συνολικά στους ΑΠ 7,8,9 ανέρχεται στο
χαμηλό 35,2% επί του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ). Αφορά σε έργα με
βαρύ φυσικό αντικείμενο και μεγάλο βαθμό υλοποίησης με ίδια μέσα από τους δικαιούχους.
Αυτό προϋποθέτει χρόνο για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των έργων με αποτέλεσμα
να καθυστερεί και η απορρόφηση. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις
παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένο ρυθμό απορρόφησης όταν ενεργοποιηθούν πλήρως.
Επ. Προτ. 10iv: Η πορεία της συγκεκριμένης Επενδυτικής προτεραιότητας συνολικά στους ΑΠ
6,8,9 σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ΟΠΣ (30/6/2020), κρίνεται μέτρια όσον
αναφορά το ποσοστό απορρόφησης το οποίο είναι σχετικά χαμηλό στο 35% επί του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Επ. Προτ. (ΔΔ). Προβλέπεται να αυξηθεί έως το τέλος του
ΕΠ στο 60%. Σημειώνεται επίσης, ότι η εν λόγω Επ. Προτ. έχει υψηλή εγκεκριμένη Δ.Δ 219,3
εκ.€.

Πολλή θετική κρίνεται η πορεία των μέχρι τώρα εξειδικεύσεων του Προγράμματος. Συνολικά
ανέρχονται στα 4.569.040.987,14€. Αυτό το ποσό εξασφαλίζει ότι η πρόβλεψη κλεισίματος (ή
ακριβέστερα η εκτίμηση τελικής αθροιστικής δαπάνης) θα είναι ομαλή, ενώ από την ποιοτική
αξιολόγηση των προτάσεων έργων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε έργα που
μπορούν να υλοποιηθούν εντός του περιορισμένου χρόνου (έως το 2023) και να απορροφήσουν
σημαντικό ποσό διατιθέμενων πόρων του Προγράμματος, εφόσον οι Εντάξεις είναι άμεσες.

Γ. Συμπεράσματα για τον Βαθμό επίτευξης της στοχοθεσία στους δείκτες του ΕΠ
Σε ότι αφορά το πλέγμα δεικτών του ΕΠ, ακολουθούν κάποιες γενικές διαπιστώσεις:
Τομέας «Απασχόληση» - ΑΠ1,2,3,4,5
Ο εν λόγω τομέας καλύπτεται από 12 δείκτες εκροών εκ των οποίων οι 3 συμμετέχουν και στο πλαίσιο
επίδοσης του ΕΠ (οπότε η παρακολούθηση της προόδου αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία).
Σε ότι αφορά τους δείκτες που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:




Για το δείκτη CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, (συνδέεται με οριζόντιες παρεμβάσεις στην αγορά
εργασίας) καταγράφεται μεν ικανοποιητική πρόοδος στο πλαίσιο των ΑΠ1,4,5, ωστόσο με
βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η πλήρης (100%) κάλυψη του
στόχου για το 2023. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης του
ΑΠ1 και έχει επιτευχθεί > 65% του προγραμματικού στόχου.
Για το δείκτη CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ο οποίος
συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ2,4,5, έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του 2023 σε
ΑΠ2 – ΠΑΠ. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις του δείκτη σε ΛΑΠ, ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2,
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λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση των ενταγμένων έργων (η οποία καλύπτει τον
προγραμματικό στόχο) δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Η ίδια διαπίστωση ισχύει
και για το στόχο του δείκτη στην ΑΠ5. Σε ότι αφορά την επίδοση του δείκτη στον ΑΠ4, με
βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το 73,63% του στόχου για το 2023),
δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και
άλλες δράσεις). Ωστόσο για το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ4, με την προϋπόθεση της αύξησης
της επίδοσης του δείκτη, δύναται να καλυφθεί τουλάχιστον το 65% του στόχου για το 2023.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στην πρόοδο του δείκτη συνεισφέρει σημαντικά η παρέμβαση
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Για το δείκτη 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών, που συνδέεται με τον ΑΠ3 και την ΠΑΝ
καταγράφεται μέτρια επίδοση. Από τη στόχευση των ενταγμένων έργων (καλύπτεται το
73,74% του στόχου για το 2023), δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο
επίδοσης του ΑΠ2 και για την κάλυψη του 65% του στόχου για το 2023 είναι αναγκαίο να
αυξηθεί η επίδοση του δείκτη.

Για τους υπόλοιπους δείκτες σημειώνονται τα ακόλουθα:










Ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται για το δείκτη T4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται, (συνδέεται με συστημικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας) στο πλαίσιο
των ΑΠ1,4,5. Με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων (υπερκαλύπτουν τον
προγραμματικό στόχο) και υπό την προϋπόθεση της ομαλής υλοποίησης των ενταγμένων
έργων, δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
Πολύ υψηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη CO05 Aπασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, ο οποίος συνδέεται με τη δράση της
Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ
έχει υπερεπιτευχθεί στους ΑΠ2 και 5, ενώ στον ΑΠ4 ανέρχεται στο 95%.
Για το δείκτη CO02 μακροχρόνια άνεργοι, έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος στο πλαίσιο του ΑΠ2ΠΑΠ. Επίσης σημαντική επίδοση καταγράφεται και στη ΛΑΠ στον ΑΠ2 (έχει επιτευχθεί το 88%
το στόχου του 2023), όπου λαμβάνοντας υπόψη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων ο
στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί. Σε ότι αφορά το δείκτη στις λοιπές κατηγορίες
περιφερειών και ΑΠ, εκτιμάται ότι δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται
αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Για το δείκτη T4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών,
(αφορά ανέργους / μακροχρόνια ανέργου ηλικίας 30-44 ετών) καλύτερες επιδόσεις
καταγράφονται στις ΠΑΠ στο πλαίσιο των ΑΠ2 και ΑΠ5. Μάλιστα με βάση τη στόχευση των
ενταγμένων έργων (υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο) και υπό την προϋπόθεση της
ομαλής υλοποίησης των ενταγμένων έργων, δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στην
εν λόγω κατηγορία περιφερειών και στους δύο ΑΠ. Σε ότι αφορά την επίδοση του δείκτη σε
ΛΑΠ, ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2 και 4 κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ με βάση και τη
στόχευση των ενταγμένων έργων δεν αναμένεται η πλήρης κάλυψη του στόχου για το 2023
(κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Για το δείκτη T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, (αφορά
ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην Γ΄βάθμια εκπαίδευση) έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος
του 2023 σε ΑΠ2-ΠΑΠ. Σε ότι αφορά τις ΛΑΠ και ΜΕΤ στο πλαίσιο του ΑΠ2 καταγράφεται
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σημαντική πρόοδος του δείκτη, ωστόσο με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων, δεν
αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου του 2023. Σε ότι αφορά τον ΑΠ5 με την
προυπόθεση της αύξησης της προόδου υλοποίησης του δείκτη και σε άλλα ενταγμένα έργα
δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Σε ότι αφορά τον ΑΠ4 από την πρόοδο του δείκτη
και λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση των ενταγμένων έργων, δεν αναμένεται να επιτευχθεί
ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που
συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, στους ΑΠ2,4,5 (η
επίτευξη κυμαίνεται μεταξύ 20,5% και 44,3%). Εξαίρεση αποτελεί η επίδοση του δείκτη στην
ΠΑΠ στο πλαίσιο του ΑΠ2 (90,87%) και στην ΛΑΠ ΑΠ2 (61,62%). Κρίνεται αναγκαίο να
ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις.
Δεν καταγράφεται πρόοδος στους δείκτες που συνδέονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία (11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας, 11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
οικονομίας που δημιουργούνται) στο πλαίσιο των ΑΠ2,4,5.
Σε ότι αφορά το δείκτη CV31 Αριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την των
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αντιμετώπιση, αποτελεί νέο δείκτη του ΕΠ στο πλαίσιο
της 4ης αναθεώρησης και συνδέεται με δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
νόσου COVID-19. Η ενεργοποίηση του δείκτη αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Ειδικά για τον ΑΠ4 για την πλειονότητα των δεικτών (CO01, CO02, CO05 11309, T4850, T4854)
εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023 (η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων
είναι αρκετά μικρότερη από τον στόχο του ΕΠ). Για την βελτίωση της επίδοσης των εν λόγω δεικτών
προτείνεται η ένταξη νέων έργων.

Τομέας «Παιδείας» - ΑΠ6,7,8,9
Ο εν λόγω τομέας καλύπτεται από 13 δείκτες εκροών εκ των οποίων οι 5 συμμετέχουν και στο πλαίσιο
επίδοσης του ΕΠ.
Σε ότι αφορά τους δείκτες που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, σημειώνονται τα εξής:






Έχει επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στους δείκτες 11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, σε ΑΠ6 (ΜΕΤ και ΠΑΠ),8,9, οι οποίοι
συμμετέχουν και στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9. Σημείωση ότι στον ΑΠ6 ΛΑΠ η επίτευξη
είναι άνωθεν του 65%.
Έχει επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στον δείκτη 11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών
μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, ο οποίος συμμετέχει και στο
πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9 (η επίτευξη αφορά και τους 3 ΑΠ).
Πολύ χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11512 (Αριθμός μαθητών /
σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας).
Ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ7,8,9. Λαμβάνοντας υπόψη και
τη στόχευση των ενταγμένων έργων όπου καλύπτεται πολύ μικρό τμήμα του
προγραμματικού στόχου και στους 3 ΑΠ, δεν αναμένεται η επίτευξη του στόχου για το 2023,
αλλά ούτε και η κάλυψη τουλάχιστον του 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του
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Πλαισίου Επίδοσης. Στον δείκτη αυτόν προτείνεται η ένταξη νέων έργων και επίσπευση
υλοποιήσεων.
Χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται και στην πρόοδο του δείκτη T4957 (Αριθμός υποτροφιών
σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ), ο οποίος συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6 και 8.
Λαμβάνοντας υπόψη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων (όπου μόνο σε ΛΑΠ και ΜΕΤ
στον ΑΠ6 υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο), δεν αναμένεται η επίτευξη του στόχου
για το 2023 σε ΑΠ6 και ΑΠ8. Επίσης, εκτιμάται ότι δύσκολα μπορεί να καλυφθεί ακόμα και
το 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του Πλαισίου Επίδοσης. Στον δείκτη αυτόν
προτείνεται η ένταξη νέων έργων.
Σε ότι αφορά το δείκτη T4958 (Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), ο οποίος συμμετέχει στο πλαίσιο επίδοσης των ΑΠ6,8,9, έχει
ήδη επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στο πλαίσιο του ΑΠ9 και του ΑΠ6 στην ΛΑΠ. Ο στόχος του
2023 δύναται να επιτευχθεί και στις ΜΕΤ, ΠΑΠ του ΑΠ6, ενώ δεν αναμένεται επίτευξη αυτού
στον ΑΠ8 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις). Ωστόσο δύναται να
καλυφθεί το 65% του στόχου του 2023 για τις ανάγκες του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ8.

Για τους υπόλοιπους δείκτες σημειώνονται τα ακόλουθα:














Έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία εφαρμόζονται
δράσεις μείωσης της ΠΕΣ, στους ΑΠ6,8,9 (ο δείκτης συνδέεται με δράσεις μείωσης της ΠΕΣ).
Έχει επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη T4960 (πρακτική άσκηση φοιτητών) στο πλαίσιο του ΑΠ7.
Για το δείκτη 11519 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης που
υποστηρίζονται, καταγράφεται υπερ-επίτευξη στόχου στους ΑΠ 6 (ΜΕΤ, ΠΑΠ), 8, 9, ενώ ο
στόχος του δείκτη σε ΑΠ6 - ΛΑΠ δεν αναμένεται να επιτευχθεί. Θα πρέπει να εξεταστεί
ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός της τιμής του δείκτη στη ΛΑΠ σε σχέση με τη μεθοδολογία
του ακολουθήθηκε.
Για το δείκτη T4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει υπερ-επιτευχθεί ο στόχος του 2023 στον ΑΠ9 και στον
ΑΠ6 στη ΛΑΠ. Από την πρόοδο του δείκτη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων, ο στόχος
του 2023 δύναται να επιτευχθεί σε ΜΕΤ και ΠΑΠ στο πλαίσιο του ΑΠ6, ενώ δεν αναμένεται
επίτευξη στο πλαίσιο του ΑΠ8 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες δράσεις).
Για το δείκτη Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη, στον ΑΠ 8 εκτιμάται ότι
δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023 (κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθούν και άλλες
δράσεις), ενώ στον ΑΠ 6 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση αύξησης της προόδου
υλοποίησης του δείκτη στις επιμέρους πράξεις.
Για το δείκτη Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης
ευκαιρίας, ο στόχος του 2023 έχει επιτευχθεί στον ΑΠ 7- ΛΑΠ, καθώς και στους ΑΠ8 και 9. Σε
ότι αφορά τις λοιπές κατηγορίες περιφερειών στον ΑΠ7, σημειώνεται ότι από την πρόοδο
του δείκτη και τη στόχευση των ενταγμένων έργων ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί
μόνο στη ΜΕΤ.
Πολύ χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται στην πρόοδο του δείκτη 11704 Αριθμός
προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται. Γενική εκτίμηση είναι ότι δεν θα
επιτευχθεί ο στόχος του 2023 σε κανέναν από τους ΑΠ7,8,9. Προτείνεται η ένταξη νέων
δράσεων.
Τέλος, σε ότι αφορά το δείκτη 11511 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση
νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές), έχει
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επιτευχθεί ο δείκτης σε ΑΠ9 και ΑΠ6 ΠΑΠ. Η πρόοδος σε ΑΠ6 ΛΑΠ, ΜΕΤ και ΑΠ8 κυμαίνεται
μεταξύ 72-85%. Με βάση τη στόχευση των ενταγμένων έργων δύναται μεν να επιτευχθεί ο
στόχος του 2023, ωστόσο αυτό προϋποθέτει την αύξηση της προόδου υλοποίησης του δείκτη
και στις επιμέρους ενταγμένες πράξεις.

Δ. Συμπεράσματα για την εκτίμηση του Βαθμού επικινδυνότητας έργων σε επίπεδο ΕΠ
Με βάση την κατηγοριοποίηση των έργων του Προγράμματος σε περίπτωση αστοχίας των έργων της:




Κατηγορίας ΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 454 έργα συνολικού π/υ 75.794.893€ και σε αυτή
την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να
απωλεσθεί είναι 2,28%.
Κατηγορίας ΙΙΙ, εμφανίζεται επισφάλεια σε 3.175 έργα συνολικού π/υ 132.035.942€ και σε
αυτή την περίπτωση το ποσοστό της ΔΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει
να απωλεσθεί είναι 3,98%.

Σε περίπτωση των έργων και στις δυο κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ, τότε το ποσοστό της ΔΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος που κινδυνεύει να απωλεσθεί ανέρχεται συνολικά σε 6,27%, που
αντιστοιχεί σε 3.629 έργα συνολικού π/υ 207.830.835€.

Ε. Προτάσεις για το ομαλό κλείσιμο του ΕΠ
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει, τη βελτίωση της επίδοσης αλλά και το
ομαλό κλείσιμο του ΕΠ προτείνονται τα ακόλουθα:




Μεταφορά πόρων προκειμένου να απορροφηθούν τα ποσά που προβλέπεται να μείνουν
αδιάθετα για τον:
o Τομέα «Απασχόληση»: από Επ. Προτ. 8vii, 9v προς την Επ. Προτ. 9iv.
o Τομέα «Εκπαίδευση»: από Επ. Προτ. 10ii, 10iii, και 10iv προς την Επ. Προτ. 10i.
Ανάγκη ενίσχυσης της Επ. Προτ. 10i για την κάλυψη των αναγκών του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς ο Π/Υ δεν επαρκεί για τα επόμενα έτη.

Τα παραπάνω αναμένεται να επηρεάσουν του ΑΠ ως εξής:




Αύξηση του Π/Υ για τους ΑΠ 2,4,5,6,8 και 9.
Μείωση του Π/Υ για τους ΑΠ 1 και 7.
Αμετάβλητοι θα παραμείνουν οι ΑΠ 3 και ΤΒ.

Στο Παραδοτέο Β «Σχέδιο Πρότασης Αναθεώρησης έτους 2020 ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» αναμένεται να
προταθούν διορθωτικές ενέργειες με στόχο την άρτια ολοκλήρωση του Προγράμματος.
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