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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 Δια 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 & Δια Βίου Μάθηση  κατά το έτος 

2020. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν: 

Α. 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 B του έργου και αποτελεί σχέδιο της πρότασης αναθεώρησης στη 

βάση του οποίου θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση.  

Περιλαμβάνει την πρόταση ως προς τα ζητούμενα για την αναθεώρηση του ΕΠ κατά το έτος 2020, 

αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από την αποτίμηση των πεπραγμένων του ΕΠ και των 

αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, αναθεωρήσεων και άλλων μελετών και 

προτείνοντας πιθανά σενάρια αναδιανομής του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

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 1ο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται η τεκμηρίωσης της ανάγκης αναθεώρησης του ΕΠ, με στόχο 

την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ. 

 Το 2ο κεφάλαιο  το οποίο περιλαμβάνει την εξέταση ενδεχόμενων τροποποιήσεων στη 

στρατηγική του ΕΠ (λογική παρέμβασης, δείκτες). Στο κεφάλαιο αυτό  έχει πραγματοποιηθεί 

αξιοποίηση  ευρημάτων από αξιολογήσεις και μελέτες στα πεδία του ΕΠ. 

 Το  3ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ ως 

αποτέλεσμα της προτεινόμενης ανακατανομής των πόρων. 
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1 Τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του  
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ – Πρόταση αναθεώρησης 

1.1 Εισαγωγή 

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. Έκτοτε έχει αναθεωρηθεί τέσσερις (4) φορές: 

 Η 1η  αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2017  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 2η  αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2018 , η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε 

και μεταφορά πόρων του ΕΚΤ ύψους 93.150.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 Η 3η  αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2019  και 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 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». Επίσης, η εν λόγω αναθεώρηση περιλάμβανε και αύξηση των πόρων ύψους 

9.382.134€ για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ λόγω αύξησης των πόρων για το ειδικό 

κονδύλιο για την ΠΑΝ σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε. 

 Η  4η  αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2020  και συνδέθηκε με την 

αξιοποίηση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19. Στο 

πλαίσιο αυτής έγινε προσθήκη νέας επενδυτικής προτεραιότητας στο ΕΠ, της 9.iv, η οποία 

θα 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. 

Βάσει των ανωτέρω, η ισχύουσα δομή του ΕΠ έχει ως ακολούθως:  

Πίνακας 1: 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 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ                  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ (€) 

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 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Α του έργου, έγινε εξέταση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο), εξέταση του βαθμού επικινδυνότητας των έργων, αποδελτίωση 

αξιολογήσεων και μελετών σχετικών με πεδία εφαρμογής του ΕΠ και διατυπώθηκαν σχετικά 

συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις για ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΕΠ. 

Για την εξέταση της αναγκαιότητας αναθεώρησης του ΕΠ ελήφθησαν υπόψη παράμετροι όπως: 

 Ανελαστικές υποχρεώσεις του Προγράμματος που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της 

τρέχουσας ΠΠ.  

 Ανάγκη για τη χρηματοδότηση νέων δράσεων ή/και την περαιτέρω χρηματοδοτική ενίσχυση 

υφιστάμενων δράσεων. 

 Προετοιμασία για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του ΕΠ έως το 2023. 

Με βάση τα ευρήματα της προαναφερθείσας ανάλυσης, η ανάγκη νέας αναθεώρησης του ΕΠ 

απορρέει από την παρακάτω ανάλυση.  

 

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στο Παραδοτέο Α (Ενότητα 5), ο Σύμβουλος αξιολόγησε και κατηγοριοποίησε τα ενταγμένα έργα του 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έργα σε τρεις κατηγορίες ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας. Για κάθε κατηγορία 

έργων δόθηκε βαθμολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια ως ακολούθως:   

 Κατηγορία ΙΙΙ (υψηλή επικινδυνότητα): περιλαμβάνει ενταγμένα έργα για τα οποία δεν υφίσταται 

νομική δέσμευση. Τα έργα αυτά βαθμολογούνται με δύο διακριτούς τρόπους ως ακολούθως: 
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 εάν έχει παρέλθει 18μηνο από την ημερομηνία ένταξής τους1 τότε τα έργα βαθμολογούνται 

με 0 βαθμούς (αυθαίρετα) που αποτελεί την χειρότερη βαθμολόγηση 

 εάν δεν έχει παρέλθει 18μηνο από την ημερομηνία ένταξής τους τότε τα έργα 

βαθμολογούνται με 10 βαθμούς 

 Κατηγορία ΙΙ (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 Ι (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 

Με βάση την ως άνω κατηγοριοποίηση τα έργα του Προγράμματος κατηγοριοποιήθηκαν ανά ΑΠ και 

Επ. Προτ. όπως παραθέτει ο ακόλουθος Πίνακας. 

Πίνακας 2: Υφιστάμενη κατάσταση  

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

Χαμηλή επικινδυνότητα  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

Μέση επικινδυνότητα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 

Μεγάλη επικινδυνότητα 

ΑΠ Επ 
Προτ 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 

Συνολικός 
Π/Υ (€) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ  (€) ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ  (€) ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ (€) 

1 8vii 57 26.649.792  51 25.409.171  3 1.050.280 3 190.340 

2 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 - - 

5 8i* 1 13.104.267  1 10.610.268 1 433.270 1 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 

6 10i 195 525.734.851 174 502.149.416 4 2.185.885 17 21.399.549 
 

10ii 1014 211.034.517  370 132.858.700 271 44.359.869 373 33.815.947 

7 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 - - 

8 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 - - 

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

Χαμηλή επικινδυνότητα  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

Μέση επικινδυνότητα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 

Μεγάλη επικινδυνότητα 

ΑΠ Επ 
Προτ 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 

Συνολικός 
Π/Υ (€) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ  (€) ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ  (€) ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ  

Π/Υ (€) 

 10iv 11 6.678.782 8 5.895.917 3 782.865 - - 

9 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 

*Στον παρόντα πίνακα οι πράξεις ΚΕ εμφανίζονται σαν αριθμός ενταγμένων πράξεων, ακολουθεί πίνακας με την ανάλυση και 
ομαδοποίηση των πράξεων ΚΕ σε επίπεδο πρόσκλησης. 

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

Ο Πίνακας με την ανάλυση έργων ανά βαθμό επικυνδυνότητας παρατίθενται σε ηλεκτρονικό αρχείο 

ως προσάρτημα του παρόντος Παραδοτέου.  

 

Πίνακας 3: Πράξεις ΚΕ σε επίπεδο πρόσκλησης  

  
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

Χαμηλή 
επικινδυνότητα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
Μέση 

επικινδυνότητα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 
Μεγάλη 

επικινδυνότητα 

ΑΠ Επ Προτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ  ΑΡ. ΕΡΓΩΝ 

2 8i ΟΑΕΔ_01 5.142 2.653 2.489 - 

 9v ΑΠΚΟ 01 10 - 10 - 

3 8iiY ΟΑΕΔ_02 163 68 95 - 

ΟΑΕΔ_02 90 - 90 - 

4 8i ΟΑΕΔ_01 199 101 98 - 

 9v ΑΠΚΟ 01 1 - 1 - 

5 8i ΟΑΕΔ_01 45 13 32 - 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.650 2.835 2.815 - 

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

 

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

Πίνακας 4: ΚΕ ανά Προσκλήση και Επενδυτική Προτεραιότητα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ 
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ 
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€) 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) (€) 

ΑΠΚΟ 01 9v 11 1.396.982 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 8iiY 90 273.600 273.600 - 

ΣΥΝΟΛΟ  5.650 34.038.461 34.038.461 13.320.616 

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου 
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Για την πρόβλεψη κλεισίματος των έργων (ήγουν την τελική εκτιμώμενη αθροιστική δαπάνη των 

έργων)  ο σύμβουλος προσέγγισε το πρόβλημα με ποσοτικά  και ποιοτικά κριτήρια. Ειδικότερα 

για την ποσοτική προσέγγιση αποτίμησης δυνητικού κλεισίματος του ΕΠ ο Σύμβουλος χρησιμοποίησε 

τις ακόλουθες παραμέτρους:  

1. την κατηγοριοποίηση επικινδυνότητας των έργων (αναλυτικά στοιχεία μπορούν να 

αναζητηθούν στο Παραδοτέο Α) 

2. την έως την ημερομηνία αναφοράς δαπάνη (απορρόφηση) των δικαιούχων φορέων 

3. τον συνολικό ρυθμό απορρόφησης ανά θεματικό τομέα του ΕΠ (αγορά εργασίας και 

εκπαίδευση)  

4. την  τελευταία αναθεώρηση και κυρίως την μεταφορά πόρων προς τη νέα Επ.Προτ. 9iv 

Στην εκτίμηση κλεισίματος του ΕΠ βάσει των ποσοτικών χαρακτηριστικών, έγιναν επιπρόσθετα οι 

παρακάτω παραδοχές: 

1. ότι δεν θα υπάρξουν νέες εντάξεις έργων ικανές να αναστρέψουν τη μέχρι τώρα πορεία,  

2. ότι δεν θα γίνουν θεσμικές αλλαγές για την επιτάχυνση των έργων και την υποστήριξη των 

δικαιούχων και, τέλος, 

3. ότι δεν θα απαιτηθούν νέοι πόροι για την Επ. Προτ. 9iv.  

Ο ακόλουθος Πίνακας συνοψίζει σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας την εκτίμηση του 

Συμβούλου για την εκτιμώμενη τελική αθροιστική δαπάνη (πρόβλεψη κλεισίματος).  

  

Πίνακας 5: Εκτίμηση κλεισίματος ΕΠ (σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας) το 2023 με αμιγώς ποσοτική ανάλυση 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.  ΚΑΤΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ (ΔΔ) 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
(%) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
(€)  

ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ 
(€)  

8i  887.761.727 83% 736.842.233  150.919.493  

8iiY  585.001.559 70% 409.501.091  175.500.467  

8iv  306.826.221 100% 306.826.221  -  

8vii  30.393.500 81% 24.745.121  5.648.379  

9iv  360.809.992 100% 360.809.992  -  

9v  2.322.635 50% 1.161.318  1.161.317  

10i  627.657.816 100% 627.657.816  -  

10ii  206.243.339 85% 175.306.838  30.936.500  

10iii  53.340.830 60% 32.004.498  21.336.332  

10iv  219.301.372 60% 131.580.823  87.720.548  

ΤΒ  32.159.734 100% 32.159.734  -  

ΣΥΝΟΛΟ 3.311.818.725 86% 2.838.595.689 473.223.036 

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

Μετά την αμιγώς ποσοτική αποτίμηση ο Σύμβουλος επιχείρησε και μια ποιοτική (υπό την έννοια της 

μη θεώρησης αποκλειστικά των οικονομικών δεικτών των έργων). Στο πλαίσιο αυτό διενήργησε 

συναντήσεις με στελέχη της Μονάδας Β της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και ορισμένους μεγάλους 

δικαιούχους του Προγράμματος (πρβλ. Πίνακας 9).  Συνοπτικά ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν ένεκα της πανδημίας και οι προτεραιότητες που έχουν 

τεθεί και επηρεάζουν δράσεις του ΕΠ ιδίως σε ότι αφορά την εκτίμηση ισχυρής αύξησης της 

ανεργίας και της συνακόλουθης ανάγκης πόρων για την καταπολέμηση της. 
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2. Οι υφιστάμενες (συμφωνηθείσες με την ΕΕ) απαιτήσεις για αποκλιμάκωση στα επόμενα 

χρόνια δράσεων του ΕΠ όπως (ενδεικτικά) η Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής και δράσεων της Επ. Πρ.10i που αφορούν στην υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

3. Οι επερχόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο πού προβλέπεται να δημιουργήσουν ανάγκες 

για νέα έργα. 

4. Η τεχνική υποστήριξη που δέχονται ορισμένοι δικαιούχοι για την βελτίωση της απόδοσης 

τους στη διαχείριση των έργων. 

5. Η απόκλιση ανάμεσα στο υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο των έργων και τις δηλώσεις 

δαπανών (για παράδειγμα έργα όπως τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση και έργα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μικρό προϋπολογισμό, των οποίων η υλοποίηση προχωράει 

κανονικά, εμφανίζουν  καθυστερήσεις στη δήλωση δαπανών). 

6. Οι π/υ των νέων εξειδικεύσεων δράσεων, που εγκρίθηκαν από τις τελευταίες Επ.Πα που 

πρόκειται να τροφοδοτήσουν νέες προσκλήσεις και νέες εντάξεις. Οι νέες εξειδικεύσεις 

σηματοδοτούν την ζήτηση έργων (συστηματοποίηση αυτών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα  

παραθέτει ο Πίνακας 8). 

7. Πορίσματα και προτάσεις συναφών μελετών (οι περισσότερες των οποίων αποδελτιώθηκαν 

στο Παραδοτέο Α). Συστηματοποίηση αυτών παραθέτει ο Πίνακας 11. 

8. Συναντήσεις με επλεκόμενους φορείς (βλ. Πίνακα 9). 

Με βάση την ανάλυση ποσοτικών στοιχείων και την θεώρηση ποιοτικών δεδομένων ο ακόλουθος 

Πίνακας επιχειρεί αποτύπωση των ανά επενδυτική προτεραιότητα εκτιμώμενων αδιάθετων ποσών. 

Η δυναμική της κάθε Επ. Προτ. εμφανίζεται ως ποσοστό το οποίο προστίθεται στην ποσοτική 

ανάλυση και αθροίζει το βαθμό απορρόφησης. 

Πίνακας 6: Εκτίμηση κλεισίματος ΕΠ (σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας) το 2023 μετά την ποιοτική ανάλυση 

ΕΠ. 
ΠΡΟΤ. 

ΚΑΤΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ (ΔΔ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

(%)  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

(ΔΔ) (€) 

ΣΧΟΛΙΑ 

8i 887.761.727 +15% 100% 887.761.727 Ομαλό κλείσιμο 

8iiY 585.001.559 +30% 100% 585.001.559 Ανάγκη επιτάχυνσης και 
εξειδικεύσεων. Εκτίμηση 

αδιάθετου ποσού 29.250.077€ 

8iv 306.826.221 +20% 120% 368.191.465 Κλείσιμο με υπερδέσμευση 

8vii 30.393.500 +9% 90% 27.354.150 Εκτίμηση αδιάθετου ποσού  3Μ€ 

9iv 360.809.992 +20% 120% 432.971.990 Κλείσιμο με υπερδέσμευση 

9v 2.322.635 - 50% 1.161.318 Εκτίμηση αδιάθετου ποσού  1Μ€ 

10i 627.657.816 +20% 120% 753.189.379 Κλείσιμο με υπερδέσμευση 

10ii 206.243.339 +12% 97% 200.056.039 Εκτίμηση αδιάθετου ποσού  6Μ€ 

10iii 53.340.830 +30% 90% 48.006.747 Εκτίμηση αδιάθετου ποσού  5Μ€ 

10iv 219.301.372 +37% 97% 212.722.331 Εκτίμηση αδιάθετου ποσού  6Μ€ 

ΤΒ 32.159.734 - 100% 32.159.734 - 

ΣΥΝΟΛΟ 3.311.818.725  107% 3.548.576.439 
 

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ 30-06-2020, επεξεργασία Συμβούλου 
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Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε κατέστη σαφές ότι η πρόβλεψη κλεισίματος (ή ακριβέστερα 

η εκτίμηση τελικής αθροιστικής δαπάνης) εδραζόμενης αμιγώς σε ποσοτικά χαρακτηριστικά είναι 

σαφώς υποεκτιμημένη (2.838 Μ€) από την ανάλογη εκτίμηση όταν αυτή λαμβάνει υπόψη και 

επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά (3.548 Μ€) όπως «πιέσεις» νέων εντάξεων έργων ταχείας 

απορρόφησης (πχ παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας με επιδοτήσεις ειδικού σκοπού 

κλπ.). 

Το συμπέρασμα από την ανάλυση είναι ότι το Πρόγραμμα οδεύει μάλλον προς ανάγκη 

υπερδέσμευσης της τάξης του 7%  περίπου κειμένης εντός των ασφαλών ορίων χρηστής διαχείρισης. 

Υπό την έννοια αυτή το Πρόγραμμα θα χρειασθεί πόρους περισσότερους των διαθέσιμων και αυτοί 

μπορούν να αναζητηθούν είτε με νέα αναθεώρηση και μεταφορά από λιμνάζοντες πόρους σε άλλα 

Προγράμματα (όπως για παράδειγμα οι ανενεργώς δεσμευμένοι πόροι της επενδυτικής 

προτεραιότητας 9v στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) είτε με μεταφορά κάποιων 

δράσεων σε εμπροσθοβαρείς δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27 (με έναρξη 

επιλεξιμότητας δαπανών από 1/1/2021). 

Στη συνέχεια  ο Σύμβουλος επιχείρησε να εντοπίσει πόρους σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας 

που  ενδεχόμενα θα μπορούσαν να μεταφερθούν και η ανάλυση του συνοψίζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα. 

 

Πίνακας 7: Εκτίμηση αδιάθετων ποσών και  πρόταση δυνητικής μεταφοράς ανά επενδυτική προτεραιότητα 

ΕΠ. 
ΠΡΟΤ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ Π/Υ (€) 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 
(€) 

8i Ομαλό κλείσιμο 0 0 

8iiY Ανάγκη επιτάχυνσης και εξειδικεύσεων. 
Προβλέπεται αδιάθετο ποσό  29.250.077. 

Δεν επιτρέπεται μεταφορά πόρων 

0 0 

8iv Κλείσιμο με υπερδέσμευση 0 0 

8vii Εκτίμηση αδιάθετου προς μεταφορά 3 εκ. €  
Δυνητική μεταφορά στην  9iv 

-3.000.000 0 

9iv Κλείσιμο με υπερδέσμευση 0 4.000.000 

9v Εκτίμηση αδιάθετου προς μεταφορά 1 εκ. €  
Δυνητική μεταφορά στην  9iv 

-1.000.000 0 

10i Κλείσιμο με υπερδέσμευση 0 17.000.000 

10ii Εκτίμηση αδιάθετου προς μεταφορά 6 εκ. €  
Δυνητική μεταφορά στην 10i 

-6.000.000 0 

10iii Εκτίμηση αδιάθετου προς μεταφορά 5 εκ. €  
Δυνητική μεταφορά στην 10i  

-5.000.000 0 

10iv Εκτίμηση αδιάθετου προς μεταφορά 6 εκ. €  
Δυνητική μεταφορά στην 10i  

-6.000.000 0 

ΤΒ - 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ -21.000.000 21.000.000 

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

 

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες επενδυτικές 

προτεραιότητες αθροιστικοί πόροι της τάξης των 21 Μ€ (που ισούνται περίπου με το 10% των 
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απαιτούμενων πόρων υπερδέσμευσης). Ωστόσο η εκκαθάριση δαπανών2  αποζημιώσεων ειδικού 

σκοπού της νεοεισαχθείσης στην τελευταία αναθεώρηση (για την αντιμετώπιση συνεπειών του 

COVID-19 στην αγορά εργασίας) επενδυτικής προτεραιότητας 9iv δείχνει ότι πιθανότατα θα 

απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι, ενώ τυχόν επέκταση ανάλογων ανακουφιστικών παρεμβάσεων στο 

εγγύς μέλλον από  προϊούσα επιδείνωση των συνεπειών COVID-19 θα αυξήσει περαιτέρω την 

απαίτηση. 

Πίνακας 8: Εξειδικεύσεις ΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα 

ΕΠ. ΠΡΟΤ. ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ (€) 

8i 20     1.249.491.208,31   

8ii 29        742.206.910,00   

8iv 8        355.876.221,00   

8vii 9          40.460.819,00   

9iv 5        434.620.660,00   

9v 4          29.804.637,00   

10i 37        783.544.586,33  

10ii 14        318.153.451,00  

10iii 12        124.216.050,00  

10iv 17        490.666.444,50  

 ΣΥΝΟΛΟ 4.569.040.987,14 
Πηγή: στοιχεία Επ.Πα 19/6/2020   

Ο Σύμβουλος πραγματοποίησε συναντήσεις με επλεκόμενους φορείς. Τα συμπεράσματα των 

συναντήσεων αυτών καθώς και τα σχόλια, έχουν αξιοποιηθεί για την τεκμηρίωση του σχεδίου 

πρότασης αναθεώρησης του παρόντος τεύχους. Ακολουθεί ημερολόγιο των εν λόγω συναντήσεων: 

 

Πίνακας 9: Ημερολόγιο συναντήσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠ. ΠΡΟΤ. ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

2/7/2020 Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπ. 
Παιδείας  

ΕΠ. 10i, 10ii, 
10iii, 10iv 

Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των έργων της ΕΔ, καθώς 
και οι εξειδικεύσεις που θα προωθηθούν στο αμέσως επόμενο 
διάστημα 

14/7/2020 ΟΑΕΔ ΕΠ 8ii, 8vii, 8i Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΟΑΕΔ. 
Ιδιαιτέρως συζητήθηκε το πλάνο των δράσεων που θα 
υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ και η δυνατότητα πιθανής 
χρηματοδότησής τους, ολόκληρων ή μέρους αυτών, από το 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

16/7/2020 ΜΟΝΑΔΑ Β1.1. ΕΠ. 8ii Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης της ΠΑΝ. Επισημάνθηκε ότι 
ο ΟΑΕΔ έχει καθυστερήσεις στην απορρόφηση 

16/7/2020 ΜΟΝΑΔΑ Β.2.3. ΕΠ 10iii και 10iv Συζητήθηκε η πορεία των Επ. Προτ. 10.3 και 10.4. 
Επισημάνθηκε η αδυναμία απορρόφησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
και προσδιορίστηκε ενδεχόμενο αδιάθετο ποσό από 
συγκεκριμένα έργα 

17/7/2020 ΜΟΝΑΔΑ Β.2.2. ΕΠ 10ii Συζητήθηκε η πορεία των Επ. Προτ. 10.2. Επισημάνθηκε η 
αδυναμία απορρόφησης από το ΙΕΠ και προσδιορίστηκε 
ενδεχόμενο αδιάθετο ποσό από συγκεκριμένα έργα 

 
 
 

                                                           
2 Για αίτημα πληρωμής της 7ης λογιστικής χρήση του ΕΣΠΑ 2014-20 (Ιούλιος 2020) 
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1.3 Εκτίμηση κλεισίματος  

Με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και συμποσούνται ανά επενδυτική 

προτεραιότητα, μπορεί εν συνεχεία να δομηθεί σενάριο απαιτήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας.  

Ειδικότερα τα δυνητικά αδιάθετα ποσά ανά επενδυτική προτεραιότητα, όπως αυτά προτείνεται στο 

παρόν να ανακατανεμηθούν σε άλλες επενδυτικές προτεραιότητες (πρβλ. Πίνακας 7) ανάγονται σε 

επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας με βάση την κλείδα κατανομής που εκάστη επενδυτική 

προτεραιότητα έχει ανά Άξονα Προτεραιότητας. Την ανάλυση αυτή επιχειρεί να συνοψίσει ο 

ακόλουθος Πίνακας.  

 

Πίνακας 10: Προτεινόμενο σενάριο απαιτήσεων και μεταφοράς πόρων σε επίπεδο ΑΠ 

AΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ Π/Υ* 
(ΔΔ) 
[€] 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

[€] 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

[%] 

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ (ΔΔ) 

[€] 

Α.Π.1 28.469.771 -2.881.272 -10% 25.588.499 

Α.Π.2 1.410.687.441 124.382.299 9% 1.535.069.740 

Α.Π.3 585.001.559 - 0% 585.001.559 

Α.Π.4 103.669.330 5.884.393 6% 109.553.723 

Α.Π.5 45.287.532 1.941.154 4% 47.228.686 

Α.Π.6 759.900.035 108.134.074 14% 868.034.109 

Α.Π.7 249.301.190 -10.862.213 -4% 238.438.977 

Α.Π.8 75.093.988 7.510.998 10% 82.604.986 

Α.Π.9 22.248.144 2.648.280 12% 24.896.424 

Α.Π.10 29.430.301 - 0% 29.430.301 

Α.Π.11 2.110.954 - 0% 2.110.954 

Α.Π.12 618.480 - 0% 618.480 

ΣΥΝΟΛΟ 3.311.818.725 236.757.714 
 

3.548.576.439 

* με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Ιούνιος 2020 

Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι ο ως άνω Πίνακας δεν αποτελεί χρηματοδοτικό πίνακα του 

Προγράμματος, αλλά καταδεικνύει μια πρόταση κατανομής πόρων σε επίπεδο ΑΠ για την κάλυψη 

της διαφαινόμενης υπερδέσμευσης. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται μια αναλυτικότερη προσέγγιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του ΕΠ με βάση συνδυαστική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης σε επίπεδο ΑΠ/ΕΠ/ΕΣ και τα 

σχετικά ευρήματα μελετών αξιολόγησης/συστάσεων πολιτικής για τα σχετικά πεδία παρέμβασης. 

Στην προσέγγιση αυτή αναδεικνύονται τα πεδία που το ΕΠ χρήζει χρηματοδοτικής ενίσχυσης πόρων 

από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και τα πεδία παρέμβασης που χρήζουν στήριξης και 

διορθωτικών ενεργειών.  
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Πίνακας 11: Τεκμηρίωση  προτάσεων με βάση συνδυαστική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και πορίσματα/προτάσεις μελετών 

Θεματικός 
Στόχος 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράσεις που 
περιλαμβάνονται 

Διαπιστώσεις Ευρήματα  
από την Πορεία 

Υλοποίησης  

Διαπιστώσεις-Ευρήματα 
από Μελέτες –
Αξιολογήσεις  

Προτάσεις  

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Συστημικές Παρεμβάσεις 

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

8vii - Εκσυγχρονισμός των 
θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας, όπως 
είναι οι δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, και  
εξισορρόπηση μεταξύ των 
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και των 
αναγκών της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω δράσεων που 
βελτιώνουν τη  διακρατική 
κινητικότητα των  
εργαζομένων με 
προγράμματα  
κινητικότητας και μέσω της 
βελτίωσης της συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμικών 
φορέων και των άμεσα 
ενδιαφερομένων 

Ειδικός Στόχος i: 
Ανάπτυξη ή/και 
αναβάθμιση 
των 
συστημάτων 
της δημόσιας 
διοίκησης για 
την ενίσχυση 
των θεσμών της 
αγοράς 
εργασίας και 
της πρόνοιας 
 
Ειδικός στόχος 
ii: Βελτίωση της 
ικανότητας 
συμμετοχής των  
κοινωνικών 
εταίρων καθώς 
και 
τριτοβάθμιων 
συλλογικών 
φορέων που 
εκπροσωπούν 
ομάδες που 
βιώνουν 
διακρίσεις ή/και 
φορέων της 
κοινωνίας των 
πολιτών στις 
παρεμβάσεις 

Α. Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας 
 
Β. Επιχειρησιακή και 
Λειτουργική Αναδιοργάνωση 
ΟΑΕΔ 
Μηχανισμός Σχεδιασμού και 
Εφαρμογής Ενεργητικών  
Πολιτικών Απασχόλησης 
 
Γ. Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
 
Δ. Μηχανισμός Επιτήρησης της 
Αγοράς Εργασίας / Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
 
Ε. Ανάπτυξη και Λειτουργία 
Μηχανισμού για την 
αποτελεσματική 
παρακολούθηση και εφαρμογή 
των πολιτικών ένταξης, 
προστασίας και κοινωνικής 
συνοχής  
 
Θεσμική και επιχειρησιακή 
ενδυνάμωση των κοινωνικών 
εταίρων 
 
Ενδυνάμωση του Εθνικού 
Αναπηρικού Κινήματος 

Η πορεία υλοποίησης 
απαιτεί επιτάχυνση, ο 
συνολικός Π/Υ της Επ. Προτ. 
εκτιμάται ότι παρουσιάζει  
μικρή επισφάλεια  
απώλειας πόρων ύψους 4-
5εκ 
 

Σύμφωνα με την Έκθεση της 
ΕΕ για την Ελλάδα για το Α  
Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 
συστήνεται στην χώρα 
συνέχιση του 
εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων και των 
υπηρεσιών της αγοράς 
εργασίας με σκοπό την 
αξιολόγηση και την 
πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες. 
 
 
 

 

Με βάση τόσο τα ευρήματα της 
πορείας υλοποίησης όσο και τα 
ευρήματα μελετών-συστάσεων  
απαιτείται επιτάχυνση στην 
συστημικές  παρεμβάσεις που 
αφορούν  την  

 Γ. Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα διότι 
μέχρι σήμερα δεν έχει 
παρουσιασθεί η 
προβλεπόμενη 
προγραμματισμένη 
υλοποίηση και στην Επενδ 
Προτεραιότητα 9.v που είναι 
άρρηκτα εξαρτώμενη 

 Ε. Ανάπτυξη και Λειτουργία 
Μηχανισμού για την 
αποτελεσματική 
παρακολούθηση και 
εφαρμογή των πολιτικών 
ένταξης, προστασίας και 
κοινωνικής συνοχής , διότι ο 
κίνδυνος/ πρόβλημα της 
φτώχειας ξεπερνά το 30% του 
πληθυσμού  
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της αγοράς 
εργασίας  

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

Άξονας Προτεραιότητας 4 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Άξονας Προτεραιότητας 5 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου 

 

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

8i. Πρόσβαση των ατόμων 
που αναζητούν εργασία και 
των μη ενεργών ατόμων 
στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και 
των ατόμων που βρίσκονται 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση  
και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού  
 

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

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

Η επενδυτική 
προτεραιότητα 8.I 
εξελίσσεται αρκετά 
ικανοποιητικά και 
περιλαμβάνει κομβικές 
δράσεις για την 
καταπολέμηση της 
ανεργίας  
Η απορρόφηση δαπανών 
βρίσκεται στο 58%. 
Η δε πρόβλεψη 
ολοκλήρωσης των δαπανών 
ειδικά δε εφόσον 
ενταχθούν και νέες πράξεις 
εκτιμάται χωρίς απώλειες 
πόρων  

Όλες οι εκτιμήσεις μελετών 
που αφορούν την εκτίμηση 
της ανεργίας μετά τις 
επιπτώσεις της κρίσης 
πανδημίας  είναι 
ανησυχητικές εκτιμώμενη 
ύφεση  για το 2020 (7,5-8%  
έως 10,5%) σημαντική 
αύξηση της ανεργίας 
περίπου τους επόμενους 
μήνες  
 
Σύμφωνα με την Έκθεση της 
ΕΕ για την Ελλάδα για το Α  
Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 
συστήνεται στην χώρα να 
μεριμνήσει για την αύξηση 
της πρόσβασης στην 
απασχόληση όλων των 
ατόμων που αναζητούν 
εργασία, ιδίως των νέων και 
των μακροχρόνια ανέργων 
 
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 

Α. Αφού ο πληθυσμός στόχος που 
απευθύνεται η Επενδυτική 
Προτεραιότητα αυξάνεται, οι 
ανάγκες που καλύπτει 
διευρύνονται απαιτείται η 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8.i 
ενδεχομένως να ενισχυθεί 
χρηματοδοτικά με την προσθήκη 
πόρων, αλλά να μην πάρει 
χρηματοδότηση από άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης. 
 
Β. Απαιτείται να επανεξετασθούν 
ενδεχομένως εξειδικεύσεις 
δράσεων (36η Γραπτή Διαδικασία 
του ΕΠ) που δεν δημιουργούν 
άμεσες προοπτικές δημιουργίας 
θέσεων εργασίας 
 
Γ. Απαιτείται να ενταχθούν άμεσα 
έργα δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ με βάση 
το νέο μοντέλο ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης με στόχο 
την ανάσχεση της ανεργίας 
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  ατόμων τον Ιούλιο του 2019 
(ποσοστιαία μεταβολή 
+12,97%), 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. 

 8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών 
και  
γυναικών σε όλους τους 
τομείς, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την πρόσβαση  
στην απασχόληση, την 
εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, την 
συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής και την 
προώθηση της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία  

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

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

Στο πλαίσιο του Ειδικού 
στόχου υλοποιείται η 
δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ η 
οποία καταλαμβάνει την 
πλειονότητα ενταγμένων 
έργων του ΕΣ  

Η δράση εναρμόνισης 
καλύπτει άμεσες και 
βασικές ανάγκες ισότητας 
των φύλων, ενίσχυσης της 
γυναικείας απασχόλησης, 
έχει σταθερή και 
συγκεκριμένη οικονομική 
επίδοση στο ΕΠ με διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες των 
ομάδων στόχων .  

Ο Ειδικός στόχος παρά τις 
διαπιστωμένες ετήσιες ανάγκες για 
δράσεις εναρμόνισης προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής λόγω των 
έκτακτων συνθηκών που έχουν 
δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας 
(σημαντική αύξηση της ανεργίας  με 
τις γυναίκες να θιγονται 
περισσότερο από τους άνδρες) δεν 
δύναται να ενισχυθεί 
χρηματοδοτικά καθώς προβλέπεται  
για τα έτη 2020- 2021 διαδικασία 
αποκλιμάκωσης της 
συγχρηματοδότησης για την 
συγκεκριμένη δράση  

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

9iv. Βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης 
και των κοινωνικών 

Ειδικός Στόχος: 
Διασφάλιση της 
υγείας, της 
εργασίας και 
της κοινωνικής 
ένταξης των 
πολιτών με την 
εφαρμογή 
γενικών και 

Προβλέπονται:  
 
Α. Δράσεις για την απασχόληση 
των μισθωτών ή των ανέργων, 
όπως: Δράσεις στήριξης της 
κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας λόγω της 
αναστολής λειτουργίας 
επιχειρήσεων για τη μείωση 

Στο πλαίσιο του Ειδικού 
Στόχου εντάχθηκαν και 
υλοποιήθηκαν με επιτυχία 
δράσεις στήριξης της 
κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας λόγω 
της αναστολής λειτουργίας 
επιχειρήσεων για τη 
μείωση του κινδύνου 

Στην 36η Γραπτή Διαδικασία 
της Επιτροπής 
παρακολούθησης του ΕΠ 
εγκρίθησαν δράσεις 
συνολικού 
προϋπολογισμού περί τα 
436 εκ ευρώ  .Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται: 

Ο Ειδικός στόχος στην παρούσα 
φάση κρίνεται ότι  δεν απαιτεί 
περαιτέρω ενίσχυση. Πιθανές 
τροποποίησεις θα εξεταστούν 
ανάλογα με την εξέλιξη των 
επιπτώσεων του κινδύνου 
διασποράς του COVID-19  εντός του 
υπολειπώμενου διαστήματος για 
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υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

ειδικών μέτρων 
μείωσης του 
κινδύνου 
διασποράς και 
αντιμετώπισης 
των 
οικονομικών και 
κοινωνικών 
συνεπειών του  
COVID-19 

του κινδύνου διασποράς του 
COVID-19  
Επίσης δράσεις όπως για την 
ενίσχυση της ικανότητας των 
υγειονομικών υπηρεσιών 
περίθαλψης για την κοινωνική 
ένταξη, ιδίως για τη στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων και την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης  
Δράσεις για τη στήριξη ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικής ένταξης 

διασποράς του COVID-19  
με δικαιούχο την ΑΑΔΕ( 
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) 

 

Μέτρα Στήριξης της 
Κοινωνίας λόγω αναστολής 
επιχειρήσεων για την 
μείωση του κινδύνου 
διασποράς του του COVID-
19  420 εκ ευρώ ( έχουν 
ενταχθεί 360 εκ ευρώ), 
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 (720 χιλ 
ευρώ), Οικονομική 
ενίσχυση μαθητευομένων 
μαθητείας για τη μείωση 
της διασποράς του COVID-
19 (4,886 εκ ευρώ),  
Υποστήριξη της ασφαλούς 
και ομαλής 
επαναλειτουργίας των 
προβλεπόμενων 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. 
με την παροχή 
υγειονομικού υλικού στους 
φοιτητές  (2.5 εκ  ευρώ), 
Ενίσχυση Φορέων 
Κοινωνικής Πρόνοιας για 
την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας 
COVID-19 προϋπολογισμού 
8.143.140  

το έτος 2020 και το πρώτο εξάμηνο 
του έτους 2021  
 
 
 

09 - Προώθηση 
της κοινωνικής 
ένταξης και 
καταπολέμηση 

9v. Προώθηση της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και 
της επαγγελματικής 

Ειδικός Στόχος i: 
Ενίσχυση της 
Απασχόλησης 
μέσω της 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες δράσεις:  
 

Οι Δράσεις της Επ. Προτ v.  
για θεσμικούς 
διαχειριστικούς λόγους δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί 

Σύμφωνα με την Έκθεση της 
ΕΕ για την Ελλάδα για το Α  
Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 
συστήνεται ότι η κοινωνική 

Προτείνεται οι στόχοι της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας να 
επιδιωχθεί να επιτευχθούν στο 
πλαίσιο της Περιόδου 2021-2027 
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της φτώχειας 
και κάθε 
διάκρισης  

ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην 
απασχόληση  

ενίσχυσης της 
σύστασης και 
λειτουργίας 
Φορέων 
Κοινωνικής και  
Αλληλέγγυας 
Οικονομίας  

- Κέντρα Στήριξης της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας 
 
- Ενίσχυση υφιστάμενων και 
νέων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.  

σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό. Μέχρι 
την ημερομηνία αναφοράς 
30/6/2020 δεν υπήρχαν 
εγκεκριμένες δαπάνες.  

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,  
Απαιτείται η διαμόρφωση 
ευνοϊκών όρων (Ν 
4430/2016) μέσω της 
τροποποίησης της 
στρατηγικής του συνολικού 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
«Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα». 

αφού προκύψει εντός του 
επόμενου διαστήματος επαρκής 
θεσμικός σχεδιασμός για την 
Κοινωνική Οικονομία από Αρμόδιο 
τον Φορέα Πολιτικής  

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

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην 
αγορά εργασίας των νέων 
(ΕΚΤ), ιδιαίτερα  
εκείνων που βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή  
κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νέων που αντιμετωπίζουν 
τον  
κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και των νέων 
από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης της 
«Εγγύησης για τη  
νεολαία»  

Ειδικός Στόχος i: 
Αύξηση της 
απασχόλησης  
συμπεριλαμβαν
ομένης της 
αυτοαπασχόλη
σης και 
βελτίωση των 
δεξιοτήτων των 
νέων εκτός 
εργασίας, 
εκπαίδευσης ή  
κατάρτισης 
ηλικίας 15 έως 
29 ετών 

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

Η πορεία υλοποίησης και 
απορρόφησης δαπανών 
είναι μερικώς 
ικανοποιητική, έχουν 
εγκριθεί προσφάτως 
εξειδικεύσεις δράσεων περί 
τα 117 εκ ευρώ  

Α. 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 νέους3.  
 
Β. Οι δράσεις της ΠΑΝ δεν 
φαίνεται να έχουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα 
στην εξυπηρέτηση στόχων 
εισόδου των νέων στην 

Α. Ο προϋπολογισμός της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν 
απαιτεί ενίσχυση. 
 
Β. προτείνεται η άμεση 
εξειδίκευση/τροποποιήσεις 
υφιστάμενων εξειδικεύσεων με την 
προϋπόθεση να δημιουργούν 
άμεσες ευκαιρίες εργασίας και 
ιδίως τοποθέτηση σε επιχειρήσεις. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση μέρος 
των νεών εξειδίκευσε ων πρέπει να 
αφορά σε σημαντικό βαθμό τον 
ΟΑΕΔ 
 
Γ. Απαιτείται η εντατικοποίηση της 
δήλωσης δαπανών από πλευράς 

                                                           
3 Σύμφωνα με την Μελέτη του ΟΑΣΑ «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα από το 2020», στους Βασικούς  στόχους συμπεριλαμβάνεται  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. 
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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 

δικαιούχων ιδίως σε εκκρεμούσες 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων 

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

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

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

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

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

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

Η πορεία υλοποίησης της 
Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 10i - 
εξελίσσεται ικανοποιητικά 
χωρίς κίνδυνο απώλειας 
πόρων .Η δε πρόβλεψη 
ολοκλήρωσης δαπανών 
ανέρχεται σε   
753.189.379€ 
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. 

Σύμφωνα με όλες τις 
μελέτες και τα ευρήματα 
 
Α. Παραμένει ως επίκαιρη 
στρατηγική η βελτίωση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας όλων 
των βαθμίδων του 
εκπαιδευτικού συστήματος  

 

Β. 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 %.4 

Η Επενδυτική Προτεραιότητα/ 
Ειδικός Στόχος Ι προτείνεται να 
ενισχυθεί χρηματοδοτικά με την 
προσθήκη πόρων από άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης των ΕΠ 
 
Α. Καλύπτει άμεσες και σημαντικές 
ετήσιες ανάγκες που αφορούν στην 
υποστήριξη του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
Β. Υπάρχουν σημαντικές σχετικές 
ανάγκες οι οποίες όμως με βάση τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της 
πανδημίας στην εκπαιδευτική 

                                                           
4 Βλέπε σχετικά ‘Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
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- Πιλοτικές παρεμβατικές 
δράσεις υποστήριξης 
Μουσουλμανόπαιδων στα  
Νηπιαγωγεία της Θράκης  

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. 

 
κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο 
πρέπει να επανεξεταστούν   
 
Γ. η επιτυχής υλοποίησης των 
στόχων της επενδυτικής μειώνει το 
χάσμα των ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων της χώρας σε 
σχέση με τους Ευρωπαϊκούς 
Μέσους Όρους  
 

 

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

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

Οι δράσεις εξελίσσονται 
ικανοποιητικά όπως 
προκύπτει από την πορεία 
υλοποίησης. 
 
Μέσω  των δράσεων 
επιτυγχάνεται η 
αναβάθμιση της 
προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης με τη 
λειτουργία του Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Υποστήριξης 
τάξεων προσχολικής 
εκπαίδευσης   
 
Επιτεύχθηκε επίσης 
Υποστήριξη της λειτουργίας 
του θεσμού των 
νηπιαγωγείων με σκοπό την 
αναβάθμιση της 
παρεχόμενης ποιότητας της 
εκπαίδευσης στην 
προσχολική ηλικία  

Σύμφωνα με όλες τις 
μελέτες και τα ευρήματα 
Α. Παραμένει ως επίκαιρη 
στρατηγική η βελτίωση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας όλων 
των βαθμίδων του 
εκπαιδευτικού συστήματος  

Β. Υπάρχουν συνεχόμενες 
ετήσιες ανάγκες που 
καλύπτει η υλοποίηση των 
δράσεων και είναι 
αναγκαία η Στήριξη και 
Αύξηση των Σχολικών 
Μονάδων στο πλαίσιο του 
Νέου Σχολείου: Οι δημόσιες 
δαπάνες για την 
εκπαίδευση ως μερίδιο του 
ΑΕΠ ανήλθαν σε 3,9 % το 
2017 (μέσος όρος της ΕΕ: 
4,6 %) και συγκαταλέγονται 
μεταξύ των χαμηλότερων 
στην  ΕΕ. 

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 
/Ειδικός Στόχος ΙΙ προτείνεται να 
ενισχυθεί χρηματοδοτικά με την 
προσθήκη πόρων από άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης των ΕΠ 
διότι: 
 
Α. Καλύπτει άμεσες και σημαντικές 
ετήσιες ανάγκες που αφορούν στην 
υποστήριξη του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
Β. Υπάρχουν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις για αποκλιμάκωσης 
της συγχρηματοδότησης οι οποίες 
όμως με βάση τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της πανδημίας στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και το 
κοινωνικό σύνολο πρέπει να 
επανεξεταστούν . 
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μαθητών με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
-Πρόγραμμα μέτρων 
εξατομικευμένης υποστήριξης 
μαθητών με αναπηρίες ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
- Ενίσχυση προσχολικής 
εκπαίδευσης  

Γ. 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 %). 

Γ. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
στον ειδικό στόχο είναι απόλυτα 
επίκαιρες και αναγκαίες για την 
εξυπηρέτηση του σχολικού 
συστήματος. 

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες δράσεις:  
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και 
εφαρμογή των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη διδακτική 
πράξη, για νέα προγράμματα 
σπουδών και εφαρμογή νέας 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  
 
• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 
για την ενίσχυση των σχολικών 
δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος  
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για την ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

 Σύμφωνα με την Έκθεση της 
ΕΕ (2019) 

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

 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 

Α. Απαιτείται επιτάχυνση της 
φυσικής και οικονομικής 
υλοποίησης των πράξεων 

Β. Απαιτείται επιτάχυνση στην 
διαχειριστική ανταπόκριση του ΙΕΠ 
που διαχειρίζεται περίπου το 10% 
της Επ. Προτ /Ειδικού Στόχου  
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εκπαίδευση είναι 
χαμηλότερο στην 
Ελλάδα σε όλα τα 
επίπεδα σε σύγκριση 
με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2019). 

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

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

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες δράσεις:  
- Πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης επιμελών φοιτητών 
που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες  
- Υποστήριξη παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας 
Φοιτητών  
- Υποστήριξη Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη  
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)  

Η επενδυτική 
προτεραιότητα 10ii 
εξελίσσεται σχετικά  
ικανοποιητικά. καθώς 
σύμφωνα τα στοιχεία ΟΠΣ 
(18/6/2020) το ποσοστό 
οικονομικής ολοκλήρωσης 
της Επενδυτικής 
προτεραιότητας 10ii 
συνολικά στους ΑΠ 6,8,9 
ανέρχεται στο 43%. 
Προβλέπεται έως το τέλος 
του ΕΠ και να αγγίξει το 
85% επί του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού της Επ. 
Προτ. (ΔΔ). 

Η επικαιρότητα των 
δράσεων και του ειδικού 
στόχου είναι δεδομένη 
καθώς  
Α. Σύμφωνα με την Έκθεση 
της ΕΕ για την Ελλάδα για το 
Α  Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 
συστήνεται να προωθηθεί 
ειδικά για τις 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες η διασφάλιση 
της επιτυχούς μετάβασης 
από το σχολείο στην 
απασχόληση για όλους. 
 
Β. Έχει αυξηθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος φτώχειας με βάση 
και με τις πρόσφατες 
επιπτώσεις της πανδημίας. 

Α. Απαιτείται επιτάχυνση της 
φυσικής και οικονομικής 
υλοποίησης των πράξεων: 
οικονομική ενίσχυση των επιμελών 
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες καθώς και 
υποστήριξη παρεμβάσεων 
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 
 
Η επιτάχυνση πρέπει να 
αντιμετωπίσει με καθυστερήσεις 
δήλωσης δαπανών λόγω  
κατακερματισμού πράξεων σε 
συνδυασμό με χαμηλούς 
προϋπολογισμούς ένταξης των 
πράξεων  

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες δράσεις:  
- Ενίσχυση του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού μέσω 
της υλοποίησης διδακτορικής 
έρευνας  
- Υποστήριξη ερευνητών με 
έμφαση στους νέους ερευνητές  

 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 

Απαιτείται επιτάχυνση της φυσικής 
και οικονομικής υλοποίησης των 
πράξεων 
Οι δράσεις ενίσχυσης του 
ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
διδακτορικής έρευνας, υποστήριξη 
ερευνητών με έμφαση στους νέους 
ερευνητές, ενίσχυση 
Μεταδιδακτόρων ερευνητών / 
ερευνητριών) έχουν θετικό 
αναπτυξιακό πρόσημο  
παρατηρείται ωστόσο σχετική 
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δημιουργεί σοβαρά 
αναπτυξιακά προβλήματα 

καθυστέρηση στις απαραίτητες 
ενέργειες και δηλώσεις δαπανών 
από τους Δικαιούχους φορείς με 
αποτέλεσμα να επηρεάζεται  η 
οικονομική ολοκλήρωση 

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

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

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

Ειδικός Στόχος i: 
Αύξηση της 
ποιότητας και 
της 
ελκυστικότητας 
της διά βίου 
μάθησης και της  
συμμετοχής σε 
αυτήν του 
πληθυσμού (16-
66+ ετών), με 
πιστοποίηση 
προσόντων και  
διασύνδεση 
τυπικής, μη 
τυπικής και 
άτυπης 
μάθησης  

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

Σύμφωνα με την ανάλυση 
των στοιχείων ΟΠΣ 
(18/6/2020) το ποσοστό 
απορρόφησης της 
Επενδυτικής 
προτεραιότητας  συνολικά 
στους ΑΠ 7,8,9 ανέρχεται 
στο χαμηλό 35,2%   τιμή η 
οποία κρίνεται όχι ιδιαίτερα 
ικανοποιητική για την 
περίοδο αναφοράς. 
Διαπιστώνεται δε υστέρηση  
δαπανών στον δικαιούχο 
πράξεων  (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
γεγονός που απαιτεί 
επιτάχυνση των σχετικών 
ενεργειών  
Στην πρόσφατη Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
εγκρίθηκαν δράσεις περι τα 
32 εκ ευρώ  
 

Η επικαιρότητα των 
δράσεων είναι πολύ υψηλή. 
Α .Η συμμετοχή στη μάθηση 
ενηλίκων 2018 παρέμεινε 
στο πολύ χαμηλό ποσοστό 
του 4,5 % (μέσος όρος της 
ΕΕ: 11,1 %).  
Β. 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  
Γ. Όλες οι μελέτες 
συντείνουν ότι απαιτείται 
να καταβληθούν μεγάλες 
προσπάθειες στην ενίσχυση 
της δια βίου μάθησης 
ενηλίκων καθώς η χαμηλή 
συμμετοχή 
αντικατοπτρίζεται και στις 
αναπτυξιακές προοπτικές 
της χώρας καθώς χωρίς 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό αδυνατίζει κάθε 
αναπτυξιακή προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην 

Απαιτείται επιτάχυνση της 
υλοποίησης των πράξεων 
δεδομένου ότι πρόκειται για 
πράξεις που παρουσιάζουν:  
Α. Διαχειριστικό φόρτο (μεγάλο 
βαθμό υλοποίησης με ίδια μέσα 
από τους δικαιούχους. 
 
Β. Επικέντρωση σε συγκεκριμένους 
δικαιούχους με σημαντικό μερίδιο 
δεσμευμένων πόρων που δεν έχουν 
την προβλεπόμενη για την περίοδο 
αναφοράς απορρόφηση πόρων 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 
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αλλαγή του επενδυτικού 
κλίματος για την χώρα 

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

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

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

Η επενδυτική 
προτεραιότητα 
παρουσιάζει Υψηλή 
εγκεκριμένη Δ.Δ 219,3 εκ.€ 
ωστόσο με βάση τα 
ενταγμένα έργα αλλά 
απαιτείται επιτάχυνση της 
υλοποίησης των έργων 

Α. Το ποσοστό των μαθητών 
ανώτερης 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 %.5 
Β.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 %). 
 
Γ. Η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
των νέων 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 

 Απαιτείται να 
εντατικοποιηθούν οι δράσεις 
μαθητείας, πρακτικής 
άσκησης, διασύνδεσης των 
αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ με τις 
επιχειρήσεις προκειμένου να 
αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης και να βελτιωθεί 
η πρόσβασή τους στην αγορά 
εργασίας. 

 

                                                           
5 Βλέπε σχετικά ‘Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Ειδικός Στόχος 
ii: Αύξηση των 
συνεργασιών 
των Ιδρυμάτων  
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με 
τον  
επιχειρηματικό 
κόσμο  

Περιλαμβάνεται η δράση της 
Πρακτικής Άσκησης 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 

H δράση πρακτικής 
άσκησης εκτελείται ομαλά, 
υπάρχει εφαρμοστική 
εμπειρία στα ΑΕΙ και  
συμβάλλει στην καλύτερη 
αξιοποίηση σε 
επαγγελματικό επίπεδο των 
γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που αποκτούν 
οι φοιτητές. 
 
 

Α. Έντονη είναι η έλλειψη 
εξειδικευμένων θέσεων 
εργασίας στη χώρα, και 
διαπιστώνεται ποιοτική 
αναντιστοιχία μεταξύ 
προσφερόμενων και 
απαιτούμενων δεξιοτήτων - 
που υποδηλώνει 
προβλήματα απόδοσης της 
αγοράς εργασίας.  
Β. Δεν υφίσταται 
αποτελεσματική σύνδεση 
μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και των 
αναγκών της αγοράς 
εργασίας.6   
Γ . Πρόβλημα αποτελεί για 
την απασχόληση των 
πτυχιούχων  στην χώρα μας 
είναι η ισχυρή κινητικότητα 
προς το εξωτερικό ( brain 
drain) 

 Απαιτείται να ενταχθούν νέες 
πράξεις πρακτικής άσκησης 
αποφοίτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις 
επιχειρήσεις  

 Απαιτείται οι πράξεις να 
βασίζονται σε ένα ενιαίο 
μηχανισμό διάγνωσης 
αναγκών των επιχειρήσεων 
για θέσεις πρακτικής και 
αποτελεσματικής σύζευξης 
θέσεων πρακτικής με βάση 
το προφίλ σπουδών των 
συμμετεχόντων 

 

                                                           
6 Βλέπε Μελέτη ΣΕΒ, 2018 με τίτλο Επιχειρήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαιδευτικό Σύστημα: Έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Διαπιστώσεις και Προτάσεις Πολιτικής 
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1.4 Συμπεράσματα 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούν να  συνοψισθούν τα ακόλουθα: 

1. Η εκτίμηση τελικής αθροιστικής δαπάνης του Προγράμματος (κλείσιμο του Προγράμματος) 

αναλύθηκε διττώς και συγκεκριμένα αφενός με αμιγώς ποσοτικούς όρους (μη λαμβάνοντας 

υπόψη χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του) και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά 

δεδομένα όπως ενδεικτικά η ζήτηση πόρων, η ανάγκη τήρησης δεσμεύσεων αποκλιμάκωσης, το 

pipeline νέων εξειδικεύσεων, η απόκλιση (αρχικών εκτιμήσεων και απολογισμών) δαπανών 

ειδικά σε δράσεις COVID-19 κλπ.. 

2. Η συνδυασμένη ανάλυση κατέδειξε ότι το Πρόγραμμα διαφαίνεται ότι κινείται σε ανάγκη 

υπερδέσμευσης (μικρότερης του 110% των προγραμματικών του πόρων).  

3. Το Πρόγραμμα φαίνεται να δέχεται πιέσεις για πρόσθετους πόρους είτε για κάλυψη αναγκών 

του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (δυνητική πίεση μη τήρησης σεναρίων αποκλιμάκωσης) 

είτε για κάλυψη αναγκών παρεμβάσεων COVID-19 είτε για κάλυψη αναγκών ανακούφισης της 

διαφαινόμενης αύξησης ανεργίας.  

4. Στην παρούσα φάση μπορούν να ανακατανεμηθούν πόροι της τάξης των 21 εκατ. €, αλλά αυτή η 

ανακατανομή δεν επιβάλλει άμεση αναθεώρηση του εντός του 2020 και τούτο γιατί αφενός 

απαιτείται χρόνος είτε για ενδελεχέστερη μελέτη των απαιτήσεων χρηματοδότησης (πχ. με 

λεπτομερή έλεγχο  και προτεραιοποίηση των νέων εξειδικεύσεων) είτε για αναμονή εκκαθάρισης 

δαπανών COVID-19 παρεμβάσεων.  

5. Στους επόμενους μήνες πρέπει να διαφανούν αφενός ο προσανατολισμός της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού για τυχόν νέες μεταφορές μεταξύ Προγραμμάτων και αφετέρου τυχόν εναλλακτικές 

διαδρομές χρηματοδότησης παρεμβάσεων από άλλα Ταμεία  (πχ RFF) ανακουφίζοντας δραστικά  

την πίεση στο Πρόγραμμα. 
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2 Εξέταση ενδεχόμενων τροποποιήσεων στη στρατηγική 
του ΕΠ 

2.1 Αξιοποίηση των ευρημάτων από αξιολογήσεις του ΕΠ ή άλλες 
μελέτες - Εξέταση ενδεχόμενων τροποποιήσεων της λογικής 
παρέμβασης του ΕΠ 

Η λογική της Παρέμβασης του ΕΠ συνδέεται με το Βασικό Όραμα  του ΕΠ που είναι η συμβολή του 

Ε.Π. στην επίτευξη των εθνικών στόχων ων εθνικών στόχων που έχουν τεθεί για την απασχόληση, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και συγκεκριμένα στην αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης 

στο 70%, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας/ή 

και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000 άτομα, τη μείωση του ποσοστού της πρόωρης 

εγκατάλειψης σχολείου στο 9,7% και την αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο 32%. 

Βασικοί  Στόχοι του Ε.Π αποτελούν:  

 Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με έμφαση 

στους νέους  

 Δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων  

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του 

εκπαιδευτικού συστήματος  

 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας  

Το ΕΠ εξυπηρετεί δυο βασικούς τομείς την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Στους ανωτέρω 

τομείς καταγράφονται οι κατωτέρω βασικές αναπτυξιακές ανάγκες:  

Τομέας Εργασίας 

1. «Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση της 

απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με 

ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες  με μεγάλα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, 

γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών)» 

2. «Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου  δυναμικού, με στόχο την ένταξη 

τους στην αγορά εργασίας, ιδίως άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα»  

3. «Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο  πλαίσιο της πιλοτικής 

και στη συνέχεια καθολικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».  

4. «Μείωση της ανεργίας των νέων 15 έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός δομών απασχόλησης, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της  εισόδου στην αγορά εργασίας και την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων τους».  

5. «Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»  

6. «Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας»  

7. «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας φορέων της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας» 
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Τομέας Εκπαίδευσης 

1. «Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου».  

2. «Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και την αγορά 

εργασίας».  

3. «Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση».  

4. «Ενδυνάμωση των θεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον 

επιχειρηματικό κόσμο».  

5. «Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω 

της προώθησης της έρευνας και της  καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

ερευνητικού δυναμικού». 

6. «Aναβάθμιση του συστήματος δια βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν».  

Η λογική της παρέμβασης εξετάστηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ΕΠ το έτος 2018 όπου 

προέκυψε ότι:  

 Η λογική παρέμβασης είναι σαφής (clear) και σύμφωνη με τις αρχές σχεδιασμού των 

προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.  

 Όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες καλύπτονται από αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους.  

 Όλοι οι Ειδικοί Στόχοι εντάσσονται και εξειδικεύουν τις Επενδυτικές Προτεραιότητες που 

έχουν επιλεχθεί καθώς και τους αντίστοιχους Θεματικούς Στόχους.  

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

 Όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος και εκροής κρίνονται κατάλληλοι και οι 

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους ενισχύουν τη λογική της παρέμβασης.  

 

Αντίστοιχα η λογική της παρέμβασης εξετάστηκε και στο πλαίσιο της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ 

(Ιούνιος 2020) η οποία συνδέθηκε 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 360εκ.€ (Δ.Δ.) για τη χρηματοδότηση 

δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία, με 

έμφαση στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 7  Οι πόροι αυτοί προήλθαν από εσωτερική 

μεταφορά πόρων από άλλες Επενδυτικές Προτεραιότητες, καθώς και την τεχνική βοήθεια του ΕΠ. Η 

αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε  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».  

 

                                                           

7 Για την επιλογή της  Επενδυτικής Προτεραιότητα 9.iv  στην οποίες κατανεμήθηκαν οι πόροι που προήλθαν, ελήφθησαν 
υπόψη η σχετική επιστολή της ΕΕ τον Κανονισμό 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 ο οποίος 
τροποποιεί μεταξύ άλλων τη παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού 1303/2013 και οι οδηγίες της ΕΕ «Τυπολογία 
Ενδεικτικών Μέτρων του ΕΚΤ τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση της Kρίσης του COVID -19» 
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Στην παρούσα ενότητα επανεξετάζεται η λογική της παρέμβασης σε επίπεδο των Αξόνων 

Προτεραιότητας/ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων/Ειδικών Στόχων του ΕΠ με βάση πρόσφατα 

στοιχεία από μελέτες, αξιολογήσεις, συστάσεις και  Εκθέσεις της ΕΕ και ανεξάρτητων Οργανισμών 

στα πεδία εφαρμογής του ΕΠ. Η επανεξέταση λαμβάνει χώρα σε στο ανωτέρω δομικό επίπεδο 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 12: Επανεξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ ΑΝΑΔΔΒΜ 2014-2020 σε επίπεδο ΑΠ/ΕΠ/ΕΣ  

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Δράσεις που περιλαμβάνονται Επικαιρότητα /Ευρήματα –Συστάσεις 

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Συστημικές Παρεμβάσεις 

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

8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών 
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως 
είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, και  
εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων και των αναγκών της 
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
δράσεων που βελτιώνουν τη  
διακρατική κινητικότητα των  
εργαζομένων με προγράμματα  
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης 
της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
φορέων και των άμεσα 
ενδιαφερομένων 

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

Α. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 
 
Β. Επιχειρησιακή και Λειτουργική 
Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ 
Μηχανισμός Σχεδιασμού και Εφαρμογής 
Ενεργητικών  
Πολιτικών Απασχόλησης 
 
Γ. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 
 
Δ. Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς 
Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) 
 
Ε. Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού για 
την αποτελεσματική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, 
προστασίας και κοινωνικής συνοχής  

Α. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής για το 
ΥΠΕΚΥ ενώ διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω 
επιχειρησιακής ενίσχυσης του μηχανισμού 
Διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας και 
διασύνδεσης του και με άλλα ΠΣ  
Β. Η αύξηση της ανεργίας με βάση και τις έκτακτες 
συνθήκες, η αύξηση των αναγκών του άνεργου 
δυναμικού καθιστούν επιβεβλημένη την 
επιχειρησιακή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕΔ) μέσω κυρίως της 
ενίσχυσης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού 
και της άμεσης ανταπόκριση του με βάση το νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για τις ΕΠΑ8 
Γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 θα εγκαινιάσει 
ένα Σχέδιο Δράσης για τον Τομέα με στόχο να 
βελτιώσει τις κοινωνικές επενδύσεις και την 
κοινωνική καινοτομία αλλά κυρίως να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με έμφαση στα 
άτομα που έχουν την πιο αδύναμη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας    
Δ. Η αδήλωτη εργασία παραμένει σε ένα επίπεδο 
(8,94% το 2018) που δεν είναι αμελητέο για την 
αποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 
Παραμένει ως επιτακτικό ζήτημα η συμπλήρωση 
και λειτουργική ολοκλήρωση μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς εργασίας για την μείωση 
της αδήλωτης εργασίας (ΣΕΠΕ). Σύμφωνα και με 
τον ΟΑΣΑ (2020) συστήνεται η επιτάχυνση 

                                                           
8 Βλέπε Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης, ΟΑΕΔ 2018 
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ενεργειών στον τομέα έλεγχος αδήλωτης εργασίας 
– μη τυποποιημένης εργασίας 
Ε. Η συνέχιση της λειτουργίας και η αύξηση της 
επιχειρησιακής ικανότητας του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής ως βασικό εργαλείο για τον 
σχεδιασμό και την αποτίμηση των πολιτικών είναι 
καίριας σημασίας. Επίσης η Κοινωνική Ανάπτυξη 
τίθεται στο επίκεντρο της Πολιτικής του ΕΠ9 καθώς 
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%). 

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

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

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα για 
το Α Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 συστήνεται στην 
χώρα συνέχιση του εκσυγχρονισμού των θεσμικών 
φορέων και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας 
με σκοπό την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες. 
 

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

                                                           
9 Βλέπε : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που θεσμοθετείται με τον ν. 4635/2019 (Α' 167) 
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Άξονας Προτεραιότητας 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

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

8i. Πρόσβαση των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και των μη 
ενεργών ατόμων στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων 
που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, 
μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση  
και της υποστήριξης της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού  
 

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

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

Η ανεργία παραμένει ως ένα πολύ μεγάλο 
πρόβλημα. 
 

 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%), σύμφωνα 
με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης 
ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επισημαίνεται 
ότι η εικόνα αυτή πρέπει να εκληφθεί ως 
ανησυχητικό δεδομένο καθώς αφορά την 
θερινή τουριστική περίοδο που εκ των 
πραγμάτων η ανεργία είναι μικρότερη σε 
σχέση με άλλους μήνες. Η δε μακροχρόνια 
ανεργία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα άνω 
του 50% καθώς, 537.029 άτομα (ποσοστό 
51,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και 
περισσότερο των 12 μηνών και 503.823 
άτομα (ποσοστό 48,40%) είναι εγγεγραμμένα 
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 12 μηνών. 

 Αντίστοιχα στον Μήνα Μάιο 2020 σε 
1.162.955 άτομα ανήλθε το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ανέργων, έναντι 929.396 
ατόμων τον Μάιο του 2019 (ποσοστιαία 
μεταβολή +25,13%), σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας 
του (ΟΑΕΔ) για. Ειδικότερα, το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την 
αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων 
εργασία), τον Μάιο του 2020, ανήλθε σε 
1.103.701 άτομα.  

 Όλες οι εκτιμήσεις μελετών που αφορούν την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τις 
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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). 

 Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την 
Ελλάδα για το Α  Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019 
συστήνεται στην χώρα να μεριμνήσει για την 
αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση 
όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, 
ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων 

 Η επικαιρότητα των στόχων επίσης 
υποστηρίζεται από ένα νέο πιο ευέλικτο 
μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης προβλέπεται μια 
ολοκληρωμένη, συστηματική και 
εξατομικευμένη προσέγγιση των 
ωφελούμενων, μέσω της διαρκούς 
διαθεσιμότητας σταθερών επιλογών 
απασχόλησης ή / και κατάρτισης 

 8iv. Ισότητα μεταξύ ανδρών και  
γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την πρόσβαση  
στην απασχόληση, την εξέλιξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και 
της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση 
της ίσης αμοιβής για ίση εργασία  

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

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

 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 (8 
στις 10 εργαζόμενες γυναίκες διατηρούν την 
εργασία τους λόγω της συμμετοχής του στο 
πρόγραμμα)10 

                                                           
10 Βλέπε σχετικά Μελέτη «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στον ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ» 



 

 

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

Σελ | 35 

 

 Την παρούσα περίοδο συμπληρωματικά 
βρίσκεται σε εξέλιξη ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού 
πλαισίου για την ανάπτυξη και την πιλοτική 
εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης 
γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους στο 
πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες 
δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς». 

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

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

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

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

 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.  

 Απαιτείται η διαμόρφωση ευνοϊκών όρων (Ν 
4430/2016) μέσω της τροποποίησης της 
στρατηγικής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα». 

 Ηδη σε περιφερειακό επίπεδο εκτυλίσσονται 
δράσεις για την στήριξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και την  ανάπτυξη του τομέα 
που πρέπει να μελετηθούν και  αποτιμηθούν 
εν όψει του σχεδιασμού για την περίοδο 
2021-202711  

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

8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα  
εκείνων που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή  
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων 
των νέων που αντιμετωπίζουν τον  

Ειδικός Στόχος i: 
Αύξηση της 
απασχόλησης  
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης 
και βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων 

Προβλέπονται:  
- Δράσεις μαθητείας,  
- Δράσεις κατάρτισης,  
- Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας,  
- Δράσεις επιχειρηματικότητας,  
- Προγράμματα Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης για α) κατάρτιση, ή β) 

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 

                                                           
11 βλέπε σχετικά την δράση επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕΠ – Ηπειρου 2014-2020 για την δημιουργία/ενίσχυση 

παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και την 
ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.- https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4956 
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κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
των νέων από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της 
υλοποίησης της «Εγγύησης για τη  
νεολαία»  

εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή  
κατάρτισης ηλικίας 15 
έως 29 ετών 

απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας), ή γ) αυτoαπασχόληση.  

βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με έμφαση 
στους νέους12.  
Επιπλέον παραμένουν ως σημαντικά προβλήματα 
για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας: 

 Χαμηλό Ποσοστό Προσφοράς  θέσεων 
Μαθητείας από τις επιχειρήσεις ( 48% επί του 
συνόλου) για αποφοίτους ΕΕΚ ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Χαμηλό Ποσοστού 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 %)13. 

Άξονας Προτεραιότητας 6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 
Άξονας Προτεραιότητας 8. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

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

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

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

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

Παραμένει ως επίκαιρη στρατηγική η βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των 
βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος  

 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 
%.14 

 για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων-  
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). 

                                                           
12 Σύμφωνα με την Μελέτη του ΟΑΣΑ «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα από το 2020», στους Βασικούς  στόχους συμπεριλαμβάνεται  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. 
13 Βλέπε σχετικά Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση της ΕΕ για το έτος 2019 
14 Βλέπε σχετικά ‘Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
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- Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις 
υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα  
Νηπιαγωγεία της Θράκης  

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

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες 
δράσεις:  
- Στήριξη των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης  
- Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια 
εκπαίδευση  
- Ολοήμερα δημοτικά σχολεία  
- Ολοήμερο νηπιαγωγείο  
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
- Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής 
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Διαδραστικών 
Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών 
Αντικειμένων»  
- Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες  
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την 
ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  
-Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης 
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
- Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης  

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον ειδικό στόχο 
είναι απόλυτα επίκαιρες και αναγκαίες. Ενδεικτικά: 

 Στήριξη και Αύξηση των Σχολικών Μονάδων 
στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου: Οι 
δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως 
μερίδιο του ΑΕΠ ανήλθαν σε 3,9 % το 2017 
(μέσος όρος της ΕΕ: 4,6 %) και 
συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλότερων 
στην  ΕΕ 

 Προσχολική εκπαίδευση: 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 %). 

 

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
δράσεις:  
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα 
προγράμματα σπουδών και εφαρμογή νέας 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  
 

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ (2019) 

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

 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. 
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• Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 
ενίσχυση των σχολικών δομών του 
εκπαιδευτικού συστήματος  
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

 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). 

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

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

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
δράσεις:  
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  
- Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών  
- Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη  
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)  

Η επικαιρότητα των δράσεων και του ειδικού 
στόχου είναι δεδομένη καθώς Σύμφωνα με την 
Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα για το Α  Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο 2019 συστήνεται να προωθηθεί ειδικά για 
τις περιθωριοποιημένες κοινότητες η διασφάλιση 
της επιτυχούς μετάβασης από το σχολείο στην 
απασχόληση για όλους·  

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

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
δράσεις:  
- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
διδακτορικής έρευνας  
- Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους 
νέους ερευνητές  

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 

Άξονας Προτεραιότητας 7. Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας  
 

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

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

Ειδικός Στόχος i: Αύξηση 
της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της διά 
βίου μάθησης και της  
συμμετοχής σε αυτήν 
του πληθυσμού (16-66+ 
ετών), με πιστοποίηση 
προσόντων και  
διασύνδεση τυπικής, μη 
τυπικής και άτυπης 
μάθησης  

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

Η επικαιρότητα των δράσεων είναι πολύ υψηλή. 

 Η συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων με βάση 
έτος αναφοράς 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. 

 Όλοι στην Ευρώπη, νέοι ή ηλικιωμένοι, 
πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε έγκαιρη 
και εξατομικευμένη υποστήριξη, όπως και σε 
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κατάρτιση, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις 
ευκαιρίες τους να βρουν μια ποιοτική θέση 
εργασίας ή να ιδρύσουν μια επιχείρηση15. 

 Όλες οι μελέτες συντείνουν ότι απαιτείται να 
καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στην 
ενίσχυση της δια βίου μάθησης ενηλίκων 
καθώς η χαμηλή συμμετοχή 
αντικατοπτρίζεται και στις αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας καθώς χωρίς 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
αδυνατίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην αλλαγή του επενδυτικού 
κλίματος για την χώρα. 

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

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

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

Υψηλή επικαιρότητα  

 Το ποσοστό των μαθητών ανώτερης 
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 %.16 

 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 %). 

 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. 

Ειδικός Στόχος ii: 
Αύξηση των 

Περιλαμβάνεται η δράση της Πρακτικής 
Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 

Πολύ υψηλή επικαιρότητα  

 Έντονη είναι η έλλειψη εξειδικευμένων 
θέσεων εργασίας στη χώρα, και 

                                                           
15 Ανακοίνωση της ΕΕ Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις», Ιανουάριος 2020 
16 Βλέπε σχετικά «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019» – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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συνεργασιών των 
Ιδρυμάτων  
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τον  
επιχειρηματικό κόσμο  

διαπιστώνεται ποιοτική αναντιστοιχία μεταξύ 
προσφερόμενων και απαιτούμενων 
δεξιοτήτων - που υποδηλώνει προβλήματα 
απόδοσης της αγοράς εργασίας. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα σε 
σημαντικό βαθμό παράγει δεξιότητες που δεν 
είναι άμεσα εμπορεύσιμες στην ελληνική 
αγορά εργασίας, δείχνοντας μια ποιοτική 
αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται και των δεξιοτήτων που 
παράγονται17. 

 Σημαντικά προβλήματα για την απασχόληση 
των πτυχιούχων  στην χώρα μας είναι η 
ισχυρή κινητικότητα προς το εξωτερικό 18 
(όπου οι αποδοχές της εργασίας ιδίως σε 
κράτη της Βόρειας Ευρώπης είναι σημαντικά 
υψηλότερες) και οι αναντιστοιχίες 
δεξιοτήτων που εξακολουθούν να αποτελούν 
προκλήσεις που επηρεάζουν την 
αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας στην 
χώρα μας.  

                                                           
17 Σύμφωνα με την Μελέτη του ΟΑΣΑ «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα από το 2020 
18 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, περισσότεροι από 30.000 φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό.  Η Ελλάδα είναι 4η  στην ΕΕ, σε απόλυτους αριθμούς, 
όσον αφορά την κινητικότητα προς το εξωτερικό για σπουδές γ’ βάθμιας, μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.  
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2.1.1 Αναλυτικός σχολιασμός για τις νέες δράσεις 

Στην παρούσα ενότητα περιέχεται επίσης, αναλυτικός σχολιασμός του Συμβούλου για τις νέες 

δράσεις που εγκρίθησαν στην 36η Γραπτή Διαδικασία του ΕΠ. 

 

Σχόλια για τις νέες εξειδικεύσεις  

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i / Ειδικός Στόχος i: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με 

έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των 

καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση 

ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

 Η δράση «Ανάπτυξης ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής 

πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» προϋπολογισμού 1,7 εκ ευρώ κρίνεται 

συμβατή με τους στόχους του ΕΠ. Ο αρχικά εγκριθείς προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός,  

ωστόσο η δράση έχει μεγάλο διάστημα στην φάση εξειδίκευσης χωρίς να παρουσιάζει 

προκαταρτικές ενέργειες (πρόσκληση κτλπ) ο δε δικαιούχος όμως δεν διαθέτει την 

προυπάρχουσα εφαρμοστική και διαχειριστική εμπειρία σε σχετικές δράσεις. 

 Οι δράσεις  «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ανέργων, στον 

τομέα της Αλιείας» και «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 

ανέργων στον  τομέα του καταδυτικού τουρισμού» συνολικού προϋπολογισμού 23,44 εκ 

ευρώ κρίνονται συμβατές με τους στόχους της Επ Προτεραιότητας  ωστόσο εκτιμάται ότι 

παρουσιάζουν σοβαρές επισφάλειες ως προς την υλοποίηση τους. Η επισφάλεια υλοποίησης 

των δράσεων συνδέεται με: α) μη επαρκής τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της 

ποσοτικοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων ιδιαίτερα δε της δράσης στον 

τομέα της Αλιείας – δεν προκύπτει ευκρινώς η ζήτηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

στον τομέα, β) πιθανά εφαρμοστικά προβλήματα με βάση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης 

της δράσης καθώς απαιτείται με βάση την επιλογή του δικαιούχου να  εξεταστεί το καθεστώς 

κρατικής ενίσχυσης από την ΕΥΚΕ, γ) μη προηγούμενη εφαρμοστική και διαχειριστική 

εμπειρία του προτεινόμενου δικαιούχου, δ) δεν διαφαίνεται επαρκής συντονισμός και με 

άλλους αρμόδιους φορείς πολιτικής ( πχ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα  8ii/ Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα 

εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή  κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων που αντιμετωπίζουν τον  κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη  νεολαία» 

 Η δράση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών, 

στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ’’Εγγύηση για την Νεολαία’’», προϋπολογισμού 60 εκ 

ευρώ είναι συμβατή με τους στόχους του ΕΠ. Ωστόσο εκτιμάται ότι η χρήση διαγωνιστικών 

διαδικασιών που περιλαμβάνει σε σχέση με την άμεση ανάγκη υποστήριξης των άνεργων 

νέων αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά χρονικά κενά στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας της ομάδας στόχου για το έτος 2020 και το 2021. Αντίστοιχα τα 

ευρήματα από την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων στο ΕΠ δεν τεκμηριώνουν υψηλούς 



 
 

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

Σελ | 42 

 

βαθμούς ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι πιθανό να απαιτηθεί 

μείωση/επανεξέταση του προϋπολογισμού της δράσης. 

 Η δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 

ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» προυπολογισμού 17 εκ ευρώ είναι στην σωστή 

κατεύθυνση σχεδιασμού και εκτιμάται ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους, καθώς 

απευθύνεται σε ένα τομέα με υψηλή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης για τους νέους 

αλλά και προοπτικές καλές αμοιβών μελλοντικά. 

 Η δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 

ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» προυπολογισμού 17,8 εκ ευρώ επίσης 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τομέα και δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης. 

 Η Δράση 3.8.2.1.ΠΑΝ.21 «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση 

αποφυλακισθέντων νέων έως 29 ετών» προϋπολογισμού 8.625.636€ είναι αντίστοιχα ορθά 

στοχευμένη με δικαιούχους την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ σε σύμπραξη με κοινωνικοπρονοιακούς 

φορείς μη κερδοσκοποκού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε μια σημαντικά ιδιαίτερη ευπαθή 

κοινωνικά ομάδα που χρήζει στήριξης για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της 

απασχόλησης τους. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv / Ειδικός Στόχος i: Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας 

 Η δράση «Σχεδιασμός και Πιλοτική Εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» 

προϋπολογισμού 3.069.200 ευρώ κρίνεται αναγκαία και αρκετά καινοτομική παρέμβαση 

καθώς αφενός μεταφέρει τις καλές πρακτικές του εξωτερικού σε θέματα εναρμόνισης 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αφετέρου θα καλύπτει μη ωφελούμενες γυναίκες από 

την κλασσική δράση της ΕΕΤΑΑ.    

 Η Δράση (2,4,5).8.4.1.06: Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής 2019-2023 προϋπολογισμού 50 εκ ευρώ είναι απολύτως 

επιβεβλημένη. Oι δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που 

υλοποιούνται μέσω του ΕΠ έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι εκτελούνται απολύτως 

ικανοποιητικά και συμβάλλουν στην διατήρηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και 

στην συντριπτική πλειονότητα των γυναικών. 

 

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 

 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. H δράση περιλαμβάνει τη 

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, οι 

οποίοι ήδη στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν 

δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή. Η δράση είναι επιβεβλημένη στο πλαίσιο  

των κατεπειγόντων μέτρων  της Ελληνικής Πολιτείας  για την αποφυγή και τον περιορισμό 

της διάδοσης του COVID 19, αφού για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας κατά 
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περίπτωση εφαρμόζεται  η αναστολή της λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, των κύριων και 

μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας και των ξενώνων νεότητας 

(ΚΥΑ18512/ΦΕΚ/Β/857, KYA19024/ΦΕΚ/915/Β & ΚΥΑ 19419/ΦΕΚ 930/Β).  

 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. 

 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 ευρώ 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.  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10i / Μείωση και πρόληψη της  πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 

προώθηση της ισότιμης  πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την 

επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 Η Δράση (6,8,9).10.1.2.01.10: Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς προϋπολογισμού 46.200.000 

ευρώ εντάσσεται άμεσα στους στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας και συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων του Ε.Π Η δράση καλύπτει το σχολικό έτος 2020-2021. Η δράση ενισχύει 

άμεσα τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα στην διαχείριση κρίσιμων 

καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID 19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό 

περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των 

μαθητών και των οικογενειών τους. 

 Η Δράση (6,8,9).10.1.2.01.11: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων καλοκαιρινών σχολείων 

(Summer Schools)  προυπολογισμού 3.467.538 ευρώ για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων σε θεματικές ενότητες, όπως είναι η 

τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Επιστήμη 

των Μηχανικών και τα Μαθηματικά (STEM), η εκπαιδευτική αξιοποίηση των σύγχρονων 

ψηφιακών εφαρμογών, ο αθλητισμός (Sports), η Τέχνη (Arts) και η γλωσσομάθεια 

(Languages). Κρίνεται ως νεωτερική δράση που αναβαθμίζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

 Η Δράση (6,8,9).10.1.2.01.12: Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή 

ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού προϋπολογισμού 12.165.550 ευρώ περιλαμβάνει την 
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προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. laptop/tablet) για τις σχολικές μονάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για την 

ενίσχυση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων, στην αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, ενώ παράλληλα 

αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη 

ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων. 

 Η Δράση (6,8,9).10.1.2.01.14: Υποστήριξη διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του 

μαθήματος φυσικής  αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προϋπολογισμού 4.956.550 

ευρώ περιλαμβάνει την διδασκαλία στο μάθημα κολύμβησης το οποίο διδάσκεται σε 

μαθητές/τριες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού καθολικά στο σύνολο της χώρας. καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους (από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η  Ιουνίου 2021). Εκτιμάται ως 

σημαντική δράση για την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ανάπτυξη. 

 Η Δράση (6,8,9). 10.1.2.01.13: Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Αγωγή 

προϋπολογισμού 153.000 ευρώ έχει ως αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές μονάδες 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η δράση κρίνεται άρτια και με βάση τα αποτελέσματα της 

δύναται να έχει ευρύτερη εφαρμογή. 

 Η Δράση (6,8,9).10.1.2.07.01: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 

προϋπολογισμού 937.912 ευρώ αφορά στη δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων 

Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), από την οποία τίθεται το 50% των θεμάτων των 

εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές, τις απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις 

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί αναγκαία δράση η οποία συμβάλλει 

στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, στον 

εκσυγχρονισμό των εξεταστικών διαδικασιών και στην ανάδειξη των γνώσεων του μαθητικού 

πληθυσμού.  

 Η Δράση (6,8,9).10.1.3.01.05: Επιμορφωτική δράση ενάντια στην Σχολική Βία 

προϋπολογισμού 150 χιλ ευρώ αφορά στην επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η 

επιθετικότητα μεταξύ των παιδιών και των εφήβων παρατηρείται σε μία κλίμακα, η οποία 

δεν μπορεί να αγνοηθεί, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις τόσο το σχολικό περιβάλλον όσο και 

την κοινωνία. Η δράση είναι απολύτως αναγκαία κρίνεται δε ιδιαίτερα σημαντική η προβολή 

της στον Μαθητικό Πληθυσμό και η σύνδεση της με την Δράση (6,8,9).10.1.2.01.10: 

Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και 

Κοινωνικούς Λειτουργούς. 

 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 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. 
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 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 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.  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii/ Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των 

επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 Δράση (6,8,9).10.2.2.03.07: Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων  προϋπολογισμού 1.287.000 ευρώ. Η δράση στοχεύει να αναδείξει την  

Ελλάδα  ως διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό μέσω δράσεων εξωστρέφειας των ελληνικών 

πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και τη λειτουργία 

ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της δράσης θα επέλθει 

αναβάθμιση της πύλης https://www.studyingreece.edu.gr/ και εγκαθίδρυσή της ως σημείο 

αναφοράς και πληροφόρησης (one-stop-shop), σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα: 
o Για τις σπουδές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από 

ελληνικά Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οι οποίες λαμβάνουν 
χώρα στην Ελλάδα και απευθύνονται (και) σε διεθνές ακροατήριο.  

o Για τις σπουδές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από 
Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς της αλλοδαπής και οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και απευθύνονται σε διεθνές ακροατήριο. 

H σημασία επιτυχίας της υλοποίησης της δράσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω του ότι είναι 

σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ο σχεδιασμός μιας ευρύτερης παρέμβασης για την ανάπτυξη 

της διεθνοποίησης των προποτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Ελληνικών 

Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέσω της εκπόνησης διεθνών και ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων σπουδών και παραγωγής σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτή την 

περίπτωση τα οφέλη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ελληνική οικονομία θα είναι 

ιδιαίτερα μεγάλα ενώ επιδιώκεται η χώρα να αναδειχθεί ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης σε 

όλη την Νοτιανατολική Ευρώ.  

 

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 
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μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των 

αποκτώμενων  προσόντων 

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας έχουν εγκριθεί οι εξής δράσεις:  

 Δράση «Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης 

κατά του COVID 19» προϋπολογισμού 15.900.000 ευρώ. 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 . 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv / Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και  

κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, 

και  ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων  κατάρτισης και της ποιότητάς τους, 

μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε  δεξιότητες, της προσαρμογής των 

προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης  συστημάτων μάθησης με βάση την  

εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 Δράση (7,8,9).10.4.1.09.03: Παρατηρητήριο Μετάβασης προϋπολογισμού 1 εκ ευρώ. Η 

δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας 

των αποφοίτων α) των εκπαιδευτικών διαδρομών μετα-γυμνασιακού επιπέδου 

επαγγελματικής κατάρτισης, β) του «Μετα-λυκειακού έτους-τάξης μαθητείας», και γ) των ΙΕΚ 

προς την αγορά εργασίας, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση του ρόλου της 

πιστοποίησης τόσο κατά τη διαδικασία μετάβασης των αποφοίτων από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση όσο και κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους 

διαδρομών. Η δράση κρίνεται ορθή ως προς τον σχεδιασμό ωστόσο το οργανωτικό σχήμα 

δικαιούχων (ΥΠΑΙΘ/ Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά 

Βίου Μάθησης,  ΕΟΠΠΕΠ, Κοινωνικοί Εταίροι, ΕΙΕΑΔ, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη) αν δεν 

περιλαμβάνει σαφείς αρμοδιότητες ανά δικαιούχο και ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχέδιο για 

την Λειτουργία του θα ενέχει κινδύνους επισφάλειας ως προς την απρόσκοπτή υλοποίηση 

της πράξης. 

 Δράση(7,8,9).10.4.1.09.04: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων 

Μαθητείας ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ προϋπολογισμού 2,5 εκ ευρώ. Η δράση κρίνεται 

απολύτως αναγκαία καθώς θα συμβάλλει  στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 

επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις 

επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητας τους. 

 Δράση (7,8,9).10.4.1.09.05: Πιλοτικά Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ προϋπολογισμού 6,5 εκ 

ευρώ. Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία 3 δημοσίων πιλοτικών 

Θεματικών ΙΕΚ σε 3 περιοχές της χώρας και την  δημιουργία και λειτουργία 5 Δημοσίων 

Πιλοτικών Πειραματικών ΔΙΕΚ. Η δράση περιλαμβάνει στοιχεία νεωτερικότητας με την έννοια 

ότι οι νέες δομές θα εστιασθούν σε ειδικότητες οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τη 

συνεργασία των ΙΕΚ με τους κοινωνικούς εταίρους και το Συμβούλιο Σύνδεσης με την 
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Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας της περιφερειακής του ενότητας. Αποτελεί δράση που τα 

αποτελέσματα της αναμένεται να έχουν ενδιαφέρον ευρύτερης εφαρμογής. 

 Δράση (7,8,9).10.4.1.09.06: Θερινά Σχολεία Καινοτομίας και Πράσινης 

Επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 1.700.500 ευρώ. Η δράση περιλαμβάνει την 

υλοποίηση συνολικά 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 50 ωρών το καθένα, με 

συμμετοχή 800 μαθητών σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής σε θεματικά αντικείμενα με την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μέσω καινοτόμων πρακτικών αλλά και υπό το πρίσμα της 

πράσινης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Δράση (7,8,9).10.4.2.01.02: Υποστήριξη Υπηρεσιών Μεταφοράς Τεχνολογίας για την 

αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ. Η 

δράση περιλαμβάνει Συνεργατικά Σχήματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα 

παρέχουν στα μέλη τους οριζόντιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας, των εφευρέσεων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο. Πρόκειται για καινοτομικού χαρακτήρα δράση η 

οποία παρουσιάζει ζητήματα επισφάλειας ως προς την απορρόφηση των διατιθέμενων 

πόρων με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εφαρμοστική εμπειρία σε σχετικές 

συνεργατικές δράσεις.  
 

Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ σε συνδυασμό με τις νέες δράσεις  

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με τον βαθμό εξειδίκευσης του ΕΠ ανά επενδυτική 

προτεραιότητα: 

Πίνακας 13: Βαθμός εξειδικεύσης ΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα 

ΕΠ. 
ΠΡΟΤ. 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ (ΔΔ) 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Π/Υ ΕΔΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 
(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

% 

8i 887.761.727 20 1.249.491.208,31 141% 

8ii 585.001.559 29 742.206.910,00 127% 

8iv 306.826.221 8 355.876.221,00 116% 

8vii 30.393.500 9 40.460.819,00 133% 

9iv 360.809.992 5 434.620.660,00 120% 

9v 2.322.635 4 29.804.637,00 1.283% 

10i 627.657.816 37 783.544.586,33 125% 

10ii 206.243.339 14 318.153.451,00 154% 

10iii 53.340.830 12 124.216.050,00 233% 

10iv 219.301.372 17 490.666.444,50 224% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.279.658.991 155 4.569.040.987,14 139% 

Πηγή: στοιχεία Επ.Πα 30/6/2020   

 
Η πορεία των μέχρι τώρα εξειδικεύσεων του Προγράμματος κρίνεται πολύ θετική. 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. 
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Συμπερασματικά, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης και την εκτίμηση κλεισίματος σημειώνεται 

ότι ο βαθμός εξειδίκευσης είναι ικανοποιητικός και η ενεργοποίηση δράσεων θα συμβάλει στο 

ομαλό κλείσιμο του Προγράμματος σε επίπεδο δαπανών. 
 
 
 
Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακών Δεικτών σε συνδυασμό με τις νέες δράσεις  

Για τους δείκτες πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσαν: 

 Το ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2020. 

 Τα απογραφικά δελτία με ημερομηνία αναφοράς 31/07/2020. 

 Τα στοιχεία τιμής στόχου των νέων δράσεων από τα δελτία εξειδικεύσεων ή/και την 

πρόσκλησή τους ή/και συνοδευτικά έγγραφα. 

Ακολουθεί πίνακας που απεικονίζει τους δείκτες εκροών με την τιμή στόχο σε επίπεδο ΕΠ, την τιμή 

στόχο και υλοποίησης των ενταγμένων έργων καθώς και την στόχευση των νέων δράσων που 

εγκρίθησαν στην 36η Γραπτή Διαδικασία του ΕΠ. 

 

Σε επόμενη ενότητα ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τις επιπτώσεις στην επίτευξη των 

στόχων του ΕΠ από την ενεργοποίηση νέων δράσεων, καθώς και των έργων της Κατηγορίας ΙΙΙ και 

γίνεται σχετικός σχολιασμός. 

 

Πίνακας 14 Δείκτες εκροών σε συνδυασμό με τις νέες δράσεις 

ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

1 8.7 Τ4853 

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

7 9 5 - 9 

ΜΕΤ 7 9 5 - 9 

ΠΑΠ 7 9 5 - 9 

1 8.7 CO20 

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

12 10 10 - 10 

ΜΕΤ 12 10 10 - 10 

ΠΑΠ 12 10 10 - 10 

2 8.1 11309 

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

7.622 7.189 4.697 329 7.518 

ΜΕΤ 2.709 2.435 895 117 2.552 

ΠΑΠ 2.388 3.419 2.170 103 3.522 

2 8.1 T4854 

ΛΑΠ 
Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

57.162 53.016 44.565 2.427 55.443 

ΜΕΤ 20.319 18.301 13.745 863 19.164 

ΠΑΠ 17.913 30.615 22.753 761 31.376 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

2 8.1 Τ4850 

ΛΑΠ 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων, 30-44 ετών 

39.987 38.195 21.164 1.618 39.813 

ΜΕΤ 14.275 13.477 7.286 575 14.052 

ΠΑΠ 12.360 19.810 9.625 507 20.317 

2 
8.1 
8.4 

CO01 

ΛΑΠ 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

133.192 135.202 106.681 4.045 139.247 

ΜΕΤ 41.314 42.208 30.742 1.438 43.646 

ΠΑΠ 39.234 67.476 44.568 1.268 68.744 

2 8.1 CO02 

ΛΑΠ 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

57.161 82.788 50.205 2.427 85.215 

ΜΕΤ 20.319 18.242 15.251 863 19.105 

ΠΑΠ 17.913 30.469 23.301 761 31.230 

2 8.4 
CO05 

 

ΛΑΠ 
Aπασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

46.348 63.148 63.387 - 63.387 

ΜΕΤ 9.103 18.731 18.931 - 18.931 

ΠΑΠ 11.461 23.669 24.038 - 24.038 

2 9.5 11302 

ΛΑΠ Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

3 3 0 - 3 

ΜΕΤ 6 6 0 - 6 

ΠΑΠ 1 1 0 - 1 

2 9.5 11301 

ΛΑΠ Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

3 3 0 - 3 

ΜΕΤ 6 6 0 - 6 

ΠΑΠ 1 1 0 - 1 

2 9.4 CV31 

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

140.847 - - 188.955 188.955 

ΜΕΤ 95.621 - - 108.401 108.401 

ΠΑΠ 169.553 - - 174.601 174.601 

2 9.4 CV30 

ΛΑΠ Κόστος των δράσεων 
ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση των 
συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 

1.083.0
00 

- - 2.685.810 2.685.810 

ΜΕΤ 512.000 - - 1.578.966 1.578.966 

ΠΑΠ 905.000 - - 1.281.439 1.281.439 

3 8.2 10301   
Συμμετέχοντες έως 29 
ετών 

126.700 93.428 67.695 26.550 119.978 

4 8.1 11309 ΜΕΤ 

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

1.123 815 343 48 863 

4 8.1 T4854 ΜΕΤ 

Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

8.425 5.851 4.702 358 6.209 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

4 8.1 Τ4850 ΜΕΤ 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων, 30-44 ετών 

5.905 4.253 2.203 238 4.491 

4 
8.1 
8.4 

CO01 ΜΕΤ 

άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

17.365 12.785 9.642 596 13.381 

4 8.1 CO02 ΜΕΤ μακροχρόνια άνεργοι 8.425 5.892 5.317 358 6.250 

4 8.4 CO05 ΜΕΤ 

απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

4.063 3.530 3.842 - 3.530 

4 8.7 Τ4853 ΜΕΤ 

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

7 9 5 - 9 

4 8.7 CO20 ΜΕΤ 

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

12 10 10 - 10 

4 9.5 11302 ΜΕΤ 

Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

1 1 0 - 1 

4 9.5 11301 ΜΕΤ 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

1 1 0 - 1 

4 9.4 CV31 ΜΕΤ 

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

17.557 - - 24.671 24.671 

5 8.1 11309 ΠΑΠ 

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

288 336 72 12 348 

5 8.1 T4854 ΠΑΠ 

Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

2.162 3.085 1.535 92 3.177 

5 8.1 Τ4850 ΠΑΠ 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων, 30-44 ετών 

1.514 1.891 957 61 1.952 

5 
8.1 
8.4 

CO01 ΠΑΠ 

άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

4.541 5.806 2.751 153 5.959 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

5 8.1 CO02 ΠΑΠ μακροχρόνια άνεργοι 2.162 3.083 1.111 92 3.175 

5 8.4 CO05 ΠΑΠ 

απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

1.148 2.510 2.932 - 2.932 

5 8.7 Τ4853 ΠΑΠ 

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

7 9 5 - 9 

5 8.7 CO20 ΠΑΠ 

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

12 10 10 - 10 

5 9.5 11302 ΠΑΠ 

Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

- - - - - 

5 9.5 11301 ΠΑΠ 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

- - - - - 

5 9.4 CV31 ΜΕΤ 

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

27.434 - - 32.195 32.195 

6 10.1 11501 

ΛΑΠ Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 
 

8.718 5.808 10.886 9.136 20.022 

ΜΕΤ 2.633 3.756 7.220 9.066 16.286 

ΠΑΠ 2.313 5.451 8.277 6.651 14.928 

6 10.1 11511 

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

36.046 63.663 26.317 - 63.663 

ΜΕΤ 10.886 22.895 9.300 - 22.895 

ΠΑΠ 9.563 25.886 10.028 - 25.886 

6 10.1 11518 

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

5.634 5.850 6.528 - 6.528 

ΜΕΤ 1.701 3.693 3.336 - 3.336 

ΠΑΠ 1.495 3.610 4.225 - 4.225 

6 10.1 11519 
ΛΑΠ Αριθμός συμμετοχών 

σχολικών μονάδων 
προσχολικής 

2.551 1.290 1.386 - 1.386 

ΜΕΤ 712 2.496 2.461 - 2.461 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

ΠΑΠ 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 625 1.583 1.678 - 1.678 

6 10.1 Τ4951 

ΛΑΠ 
Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 
δράσεις μείωσης της 
ΠΕΣ 

819 2.787 2.249 - 2.787 

ΜΕΤ 259 1.021 866 - 1.021 

ΠΑΠ 255 1.224 1.179 - 1.224 

6 10.2 Τ4955 

ΛΑΠ 

Αριθμός φοιτητών που 
λαμβάνουν υποστήριξη 

5.603 9.119 4.479 - 9.119 

ΜΕΤ 3.053 6.049 1.359 - 6.049 

ΠΑΠ 4.596 4.634 2.237 - 4.634 

6 10.2 Τ4958 

ΛΑΠ Αριθμός ωφελουμένων 
από δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

3.379 5.564 3.709 - 5.564 

ΜΕΤ 1.841 2.504 1.633 - 2.504 

ΠΑΠ 2.772 3.124 1.593 - 3.124 

6 10.2 Τ4957 

ΛΑΠ Αριθμός υποτροφιών 
σε φοιτητές ΑμεΑ ή 
από ΕΚΟ 

6.546 7.343 3.408 - 7.343 

ΜΕΤ 3.564 4.432 1.102 - 4.432 

ΠΑΠ 5.369 2.438 976 - 2.438 

6 10.2 Τ4959 

ΛΑΠ Αριθμός ωφελουμένων 
γυναικών από δράσεις 
ενίσχυσης της έρευνας 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.351 2.364 1.706 - 2.364 

ΜΕΤ 737 1.099 658 - 1.099 

ΠΑΠ 1.109 1.420 716 - 1.420 

7 10.3 11704 

ΛΑΠ 
Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

4.478 4.702 845 - 4.702 

ΜΕΤ 2.350 1.578 452 - 1.578 

ΠΑΠ 2.105 1.712 533 - 1.712 

7 10.3 Τ4963 

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

9.453 11.395 9.510 - 11.395 

ΜΕΤ 4.961 5.616 4.267 - 5.616 

ΠΑΠ 4.443 3.391 2.728 - 3.391 

7 10.4 Τ4960 

ΛΑΠ 
Φοιτητές που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
πρακτικής άσκησης 

3.308 7.170 9.663 - 9.663 

ΜΕΤ 504 504 3.165 - 3.165 

ΠΑΠ 4.794 4.927 6.834 - 6.834 

7 10.4 11512 

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

29.680 13.463 9.011 107 13.570 

ΜΕΤ 14.851 4.312 3.327 29 4.341 

ΠΑΠ 14.469 4.714 4.150 28 4.742 

7 10.4 11604 

ΛΑΠ 
Αριθμός Δομών 
εκπαίδευσης που 
επωφελούνται 

8 - - 8 8 

ΜΕΤ 7 - - 7 7 

ΠΑΠ 10 - - 10 10 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

8 10.1 Τ4951 ΜΕΤ 

Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 
δράσεις μείωσης τα 
ΠΕΣ 

144 332 270 - 332 

8 10.1 11501 ΜΕΤ 

Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

1.011 2.732 1.876 1.750 4.482 

8 10.1 11518 ΜΕΤ 

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

654 833 1.013 - 1.013 

8 10.1 11519 ΜΕΤ 

Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
προσχολικής 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 

288 501 506 - 506 

8 
10.1 
10.4 

11511 ΜΕΤ 

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

4.180 6.850 3.139 - 6.850 

8 10.2 Τ4955 ΜΕΤ 
Αριθμός φοιτητών που 
λαμβάνουν υποστήριξη 

270 208 100 - 208 

8 10.2 Τ4958 ΜΕΤ 

Αριθμός ωφελουμένων 
από δράσεις ενίσχυσης 
τα έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

164 127 99 - 127 

8 10.2 Τ4957 ΜΕΤ 
Αριθμός υποτροφιών 
σε φοιτητές ΑμεΑ ή 
από ΕΚΟ 

315 208 100 - 208 

8 10.2 Τ4959 ΜΕΤ 

Αριθμός ωφελουμένων 
γυναικών από δράσεις 
ενίσχυσης τα έρευνας 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

66 48 50 - 48 

8 10.3 11704 ΜΕΤ 

Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

666 310 3 - 310 

8 10.3 Τ4963 ΜΕΤ 

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

1.407 1.646 1.518 - 1.646 

8 10.4 11512 ΜΕΤ 

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

4.135 1.248 909 12 1.260 

9 10.1 Τ4951 ΠΑΠ 

Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 
δράσεις μείωσης τα 
ΠΕΣ 

26 196 191 - 196 

9 10.1 11501 ΠΑΠ 
Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 

306 1.969 1.450 1.212 3.181 
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ΑΠ 
ΕΠ. 

ΠΡΟΤ. 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ. 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟ

Σ ΕΠ 
2023 
(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ) 

(3) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  
ΔΕΛΤΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ή 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ* 

(4) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  
(ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ** 
+ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 
(5) = (2) + (4) 

εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

9 10.1 11518 ΠΑΠ 

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

198 677 768 - 677 

9 10.1 11519 ΠΑΠ 

Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
προσχολικής 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 

87 552 551 - 551 

9 
10.1 
10.4 

11511 ΠΑΠ 

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

1.264 3.178 1.659 - 3.178 

9 10.2 Τ4958 ΠΑΠ 

Αριθμός ωφελουμένων 
από δράσεις ενίσχυσης 
τα έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

60 119 95 - 119 

9 10.2 Τ4959 ΠΑΠ 

Αριθμός ωφελουμένων 
γυναικών από δράσεις 
ενίσχυσης τα έρευνας 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

24 46 49 - 46 

9 10.3 11704 ΠΑΠ 

Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

200 88 7 - 88 

9 10.3 Τ4963 ΠΑΠ 

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

421 747 586 - 747 

9 10.4 11512 ΠΑΠ 

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

1.341 460 254 4 464 

 
*Για τις νέες δράσεις στην περίπτωση που δεν ήταν η εφικτή η εύρεση τιμής στόχους από τα νέα δελτία εξειδίκευσης, η τιμή ευρέθη από 
τις προσκλήσεις των δράσεων ή από τα συνοδευτικά έγγραφα προτεινόμενων προβλέψεων των τιμών στόχου. 
**Όπου η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, λαμβάνεται αυτή υπόψη στους 
σχετικούς υπολογισμούς. 
Πηγή: στοιχεία  ΟΠΣ 30/06/2020, απογραφικά δελτία 31/07/2020 και στοιχεία τιμής στόχου των νέων δράσεων από τα δελτία 
εξειδικεύσεων ή/και την πρόσκλησή τους ή/και συνοδευτικά έγγραφα. 
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Έλεγχος σε επίπεδο μέτρησης των δεικτών για τις νέες εξειδικεύσεις  

Επιπρόσθετα, για τις νέες δράσεις (36η εξειδίκευση) πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επίπεδο 

μέτρησης δεικτών. Για την επαλήθευση χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο για την Ανάλυση Συστήματος 

Δεικτών 19/06/2020 και τα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη (Indicator Fiche). Από την ανάλυση αυτή 

προκύπτουν ότι σε κάποιες δράσεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος (μ.κ.) της 

μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του ΕΠ. Επίσης διαφοροποιήσεις προτύπτουν διότι στον π/υ 

ενδέχεται να υπάρχουν αυτεπιστασίες ή άλλες δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

υπολογισμού του δείκτη.  

 

Ειδικότερα: 

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8i Ειδικού Στόχου i, το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του ΕΠ 

είναι σε 5.026€. Από την στόχευση των νέων δράσεων διαπιστώθηκαν τα εξης: 

 Στη δράση «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ανέργων στον 

τομέα του καταδυτικού τουρισμού»: 

o Δείκτης CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων η τιμή 

στόχος είναι 1.500, ενώ με τη μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 1.082 

ωφελούμενοι. 

o Δείκτης 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και 

κοινωνικής (επαν)ένταξης η τιμή στόχος είναι 115, ενώ με τη μεθοδολογία έπρεπε 

να είναι 120 ωφελούμενοι ΚΕΑ. Στην περίπτωση δε, που ο CO01 βάσει μεθοδολογίας 

έπρεπε να έχει τιμή 1.082, τότε ο 11309 θα έπρεπε να έχει τιμή 87 ωφελούμενους.  

 

 Στη δράση «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ανέργων, στον 

τομέα της Αλιείας»: 

o Δείκτης CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων η τιμή 

στόχος είναι 6.000, ενώ με τη μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 3.581 

ωφελούμενοι. 

o Δείκτης 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και 

κοινωνικής (επαν)ένταξης η τιμή στόχος είναι 495, ενώ με τη μεθοδολογία έπρεπε 

να είναι 480 ωφελούμενοι ΚΕΑ. Στην περίπτωση δε, που ο CO01 βάσει μεθοδολογίας 

έπρεπε να έχει τιμή 3.581, τότε ο 11309 θα έπρεπε να έχει τιμή 287 ωφελούμενους.  

 

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8ii Ειδικού Στόχου i, το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του ΕΠ 

είναι σε 4.617,26€. Από την στόχευση των νέων δράσεων διαπιστώθηκαν τα εξης: 

 Στη δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 

ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας»: 

o Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών η τιμή στόχος είναι 4.000, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 3.682 ωφελούμενοι. 

 

 Στη δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 

ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου»: 
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o Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών η τιμή στόχος είναι 3.700, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 3.855 ωφελούμενοι. 

 

 Στη δράση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία»: 

o Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών η τιμή στόχος είναι 12.000, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 12.995 ωφελούμενοι. 

 Στη δράση «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση αποφυλακισθέντων 

νέων έως 29 ετών»: 

o Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών η τιμή στόχος είναι 1.850, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 1.868 ωφελούμενοι. 

 

 Στη δράση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας 

έως 29 ετών»: 

o Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών η τιμή στόχος είναι 5.000, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 3.574 ωφελούμενοι. 

 

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iv Ειδικού Στόχου i, το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του ΕΠ 

είναι σε 800€. Από την στόχευση των νέων δράσεων διαπιστώθηκαν τα εξης: 

 Στη δράση «Ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19»: 

o Δείκτης CV31 Aριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 από την τιμή στόχος που είναι 500, 

σημειώνεται μεγαλύτερο μοναδιαίο κόστος (16.286,28€). Αυτό ενδεχόμενα 

οφείλεται στο ότι η δράση διαφοροποιείται από το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας 

μέτρησης δεικτών του ΕΠ.  

 

 Στη δράση «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς 

του COVID-19»: 

o Δείκτης CV31 Aριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 από την τιμή στόχος που είναι 3.324, 

σημειώνεται μεγαλύτερο μοναδιαίο κόστος (1.470€). Αυτ ενδεχόμενα οφείλεται στο 

ότι η δράση διαφοροποιείται από το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του 

ΕΠ.   

 

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 10iv Ειδικού Στόχου i, το μ.κ. βάσει μεθοδολογίας μέτρησης δεικτών του ΕΠ 

είναι σε 3.294,01€. Από την στόχευση των νέων δράσεων διαπιστώθηκαν τα εξης: 

 Στη δράση «Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου»: 

o Δείκτης 11512 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που 

συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας η τιμή στόχος είναι 180, ενώ με τη 

μεθοδολογία βάσει ΕΠ θα έπρεπε να είναι 607 ωφελούμενοι. Σημειώνεται δε ότι η 

τιμή στόχος 180 έχει υπολογιστεί με μοναδιαίο κόστος 11.111,11€. 
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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) παρόλο την προσθήκη των νέων δράσεων. Για τη 

βελτίωση της επίδοσης των δεικτών προτείνεται η ένταξη νέων έργων. 
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2.1.2 Επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ από την ενεργοποίηση νέων 
δράσεων και των έργων της Κατηγορίας ΙΙΙ  

Στην παρούσα υποενότητα εξετάζεται η πρόοδος των δεικτών του ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τα 

ενταγμένα έργα, τη στόχευση των νέων δράσεων, αλλά και την επίπτωση που θα είχε στην επίτευξη 

της προγραμματικής τιμής στόχου η περίπτωση αστοχίας των έργων μεγάλης επικινδυνότητας (έργα 

Κατηγορίας ΙΙΙ). 

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθεί πίνακας που απεικονίζει τους δείκτες εκροών με την τιμή στόχο σε 

επίπεδο ΕΠ, την τιμή στόχο και υλοποίησης των ενταγμένων έργων, την στόχευση των νέων δράσεων 

που εγκρίθησαν στην 36η Γραπτή Διαδικασία του ΕΠ, καθώς και τα έργα της Κατηγορίας ΙΙΙ (μεγάλη 

επικινδυνότητα) και καταλήγει στη Δυνητική Τελική Τιμή του εκάστοτε Δείκτη, η οποία υπολογίστηκε 

ως ακολούθως: 

[Δυνητική Τελική Τιμή Δείκτη] = [Τιμή Στόχος Ενταγμένων έργων (ή όπου η τιμή υλοποίησης του δείκτη 

είναι μεγαλύτερη από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, λαμβάνεται αυτή υπόψη στους 

σχετικούς υπολογισμούς)] + [Τιμή Στόχος Νέων Δράσεων] – [Τιμή Στόχος Έργων Κατηγορίας ΙΙΙ] 

Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η Υπέρβαση ή Απόκλιση της Δυνητικής Τελικής Τιμής Δείκτη από τον 

στόχο του 2023. 

Για τους δείκτες πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσαν: 

 Το ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2020. 

 Τα απογραφικά δελτία με ημερομηνία αναφοράς 31/07/2020. 

 Τα στοιχεία τιμής στόχου των νέων δράσεων από τα δελτία εξειδικεύσεων ή/και την οικεία 

πρόσκληση ή/και συνοδευτικά έγγραφα προτεινόμενων προβλέψεων των τιμών στόχου. 
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Πίνακας 15 Δείκτες εκροών σε συνδυασμό με τις νέες δράσεις και τα έργα Κατηγορίας ΙΙΙ (μεγάλης επικινδυνότητας) 

ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 8vii CO20 Αριθμός έργων 
πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από 
κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

ΛΑΠ 12 10 10 - 1 1  9 -25% Στην 4η αναθεώρηση του ΕΠ 
μειώθηκε ο στόχος του δείκτη. Ο 
δείκτης τροφοδοτείται από 10 
οριζόντιες πράξεις. Η τιμή στόχος 
των ενταγμένων έργων συμπίπτει 
με την τιμή υλοποίησης (10 έργα). 
Ωστόσο μια πράξη περιλαμβάνεται 
στην Κατηγορία ΙΙΙ (έργα με μεγάλο 
κίνδυνο). Ακόμα και εάν αστοχήσει 
η εν λόγω πράξη, η απόκλιση από 
την πλήρη επίτευξη του στόχου 
2023 θα ανέλθει στο 25%. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι λόγω της 
φύσης του έργων πιθανότατα να 
ολοκληρωθεί και αυτό της Κατ. ΙΙΙ, 
οπότε η απόκλιση από τον στόχο 
του 2023 θα ανέλθει σε 16,67%. 
Επίσης, δεν επηρεάζεται και η 
επίτευξη του στόχου στο ΠΕ, καθώς 
σε κάθε περίπτωση ο δείκτης θα 
έχει καλύψει το 65% του στόχου 
του 2023 (όριο που θέτει ο 
κανονισμός). Δεν προτείνεται 
αλλαγή στη στοχοθεσία του δείκτη 
στο ΕΠ. 

ΜΕΤ 12 10 10 - 1 9 -25% 

ΠΑΠ 12 10 10 - 1 9 -25% 

1 8vii Τ4853 Συστημικές 
παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 
και της πρόνοιας που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

ΛΑΠ 7 9 5 - - - 9 28,57% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 9 
οριζόντιες πράξεις, ωστόσο  
πρόοδος στην υλοποίηση του 
δείκτη στο ΟΠΣ καταγράφεται σε 5 
εξ αυτών. 
Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
2023 θα πρεπει να 
ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες 
πράξεις (η στόχευση των 

ΜΕΤ 7 9 5 - - 9 28,57% 

ΠΑΠ 7 9 5 - - 9 28,57% 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει 
τον στόχο). 

              

2 8i, 
8iv 

CO01 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων 

ΛΑΠ 133.192 135.202 106.681 
 

4.045 3 7.745 131.502 -1,27% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 στις 2 επ. προτ. 
και στις 3 κατηγορίες περιφερειών. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ: Σε ΛΑΠ - ΜΕΤ 
εκτιμάται ότι ο δείκτης θα 
επιτευχθεί (με πολύ μικρή 
απόκλιση από τον στόχο του 2023).  
Σε ΠΑΠ αναμένεται υπερεπίτευξη 
στόχου (από την τιμή υλοποίησης 
των έργων έχει ήδη επιτευχθεί ο 
στόχος του 2023). 

ΜΕΤ 41.314 
 

42.208 
 

30.742 
 

1.438 
 

3 2.637 
 

41.009 
 

-0,74% 
 

ΠΑΠ 39.234 67.476 44.568 1.268 4 4.542 64.202 63,64% 

2 8i CO02 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων 

ΛΑΠ 57.162 82.788 50.205 2.427 3 4.647 80.568 40,95% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 και στις 3 
κατηγορίες περιφερειών. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι: σε 
ΛΑΠ - ΠΑΠ ο στόχος του 2023 
δύναται ακόμα και να 
υπερεπιτευχθεί, ενώ στην ΜΕΤ η 
απόκλιση θα είναι μικρή (14%). Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

ΜΕΤ 20.319 18.242 15.251 863 3 1.582 17.523 -13,76% 

ΠΑΠ 17.913 30.469 23.301 761 4 2.725 28.505 59,13% 

2 8i 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ 
που συμμετέχουν σε 
δράσεις εργασιακής 
και κοινωνικής 
(επαν)ένταξης 

ΛΑΠ 7.622 7.189 4.697 329 3 620 6.988 -9,50% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 και στις 3 
κατηγορίες περιφερειών. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 18 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, διαπιστώνεται: σε 
ΛΑΠ - ΜΕΤ σχετικά μικρή απόκλιση 
(9-14%) από τον στόχο του 2023. Ο 

ΜΕΤ 2.709 2.435 895 117 3 211 2.341 -13,58% 

ΠΑΠ 2.388 3.419 2.170 103 4 222 3.300 38,19% 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δείκτης σε ΛΑΠ,ΜΕΤ μπορεί να 
επιτευχθεί πλήρως με την 
προυπόθεση ένταξης νέων έργων 
(πχ.κατάρτισης) στους σχετικούς 
ΑΠ που τροφοδοτούν τον δείκτη. 
Στην ΠΑΠ αναμένεται 
υπερεπίτευξη στόχου. Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

2 8i T4850 Άνεργοι 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων 30-44 ετών 

ΛΑΠ 39.987 38.195 21.164 1.618 3 4.039 35.774 -10,54% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 και στις 3 κατ. 
περιφ. Ο δείκτης τροφοδοτείται 
από 5.154 πράξεις, εκ των οποίων 
οι 5.142 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 12 πλην 
ΚΕ.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι: Σε 
ΛΑΠ - ΜΕΤ θα καταγραφεί μικρή 
απόκλιση (της τάξης του 10-11%) 
από τον στόχο του 2023. Στην ΠΑΠ 
αναμένεται υπερεπίτευξη στόχου. 
Δεν προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 
Σημειώνεται δε, ο δείκτης ΛΑΠ-
ΜΕΤ μπορεί να επιτευχθεί πλήρως 
και με την προϋπόθεση   ένταξης 
νέων έργων στους σχετικούς ΑΠ 
που τον τροφοδοτούν. 

ΜΕΤ 14.275 13.477 7.286 575 3 1.442 12.610 -11,66% 

ΠΑΠ 12.360 19.810 9.625 507 4 2.082 18.235 47,53% 

2 8i T4854 Άνεργοι που δεν 
έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΛΑΠ 57.162 53.016 44.565 2.427 3 4.647 50.796 -11,14% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 5.159 πράξεις, 
εκ των οποίων οι 5.142 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 17 πλην 
ΚΕ.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 

ΜΕΤ 20.319 18.301 13.745 863 3 1.582 17.582 -13,47% 

ΠΑΠ 17.913 30.615 22.753 761 4 2.725 28.651 59,95% 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι: Σε 
ΛΑΠ - ΜΕΤ θα καταγραφεί μικρή 
απόκλιση (μεταξύ 11% & 13,5%) 
από τον στόχο του 2023. Στην ΠΑΠ 
αναμένεται υπερεπίτευξη στόχου. 
Δεν προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

2 8iv CO05 Aπασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των 
αυτοαπασχολουμένω
ν 

ΛΑΠ 46.348 63.148 63.387 - - - 63.387 36,76%  Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 και στις 3 
κατηγορίες περιφερειών. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 6 πράξεις, που 
αφορούν τη δράση της 
Εναρμόνισης. 
Σε όλες τις κατηγορίες 
περιφερειών ο  στόχος του δείκτη 
για το 2023 έχει ήδη 
υπερεπιτευχθεί (βάσει τιμής 
υλοποίησης των έργων στο ΟΠΣ). 

ΜΕΤ 9.103 18.731 18.931 - - - 18.931 107,96% 

ΠΑΠ 11.461 23.669 24.038 - - - 24.038 109,74% 

2 9iv CV31 Αριθμός 
συμμετεχόντων που 
υποστηρίζονται για 
την των συνεπειών 
της πανδημίας COVID-
19 αντιμετώπιση 

ΛΑΠ 140.847 - - 188.995 - - 188.995 34,18% Προστέθηκε στο πλαίσιο της 4ης 
αναθεώρησης μαζί με την 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv. 
Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία 
ενεργοποίησης του δείκτη στο 
ΟΠΣ. 
Η τιμή στόχο στο ΕΠ βασίζεται σε 
μοναδιαίο κόστος (800 ευρώ/ ανά 
συμμετέχοντα), το οποίο 
στηρίζονταν σε συγκεκριμένη 
δράση βάσει ΚΥΑ. Ωστόσο οι 
δράσεις που θα ενταχθούν στο 
πλαίσιο του ΕΠ στη συνέχεια 
διαφοροποιούνται ως προς το 
αντικείμενο και το κόστος. 
Συνεπώς σε ενδεχόμενη 
επικαιροποιηση της τιμής του 
δείκτη στο ΕΠ, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η παράμετρος αυτή. 

ΜΕΤ 95.621 - - 108.401 - - 108.401 13,37% 

ΠΑΠ 169.553 - - 174.601 - - 174.601 2,98% 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 9v 11301 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

ΛΑΠ 3 3 - - - - - -100% Στην 4η αναθεώρηση  μειώθηκε ο 
στόχος των δεικτών και στις 3 
κατηγορίες περιφερειών. Οι 
δείκτες τροφοδοτοτούνται από 10 
πράξεις. 
Σε ΛΑΠ χωροθετούνται 3 πράξεις 
με αντίστοιχη τιμή στόχο (και για 
τους δύο δείκτες). 
Σε ΜΕΤ χωροθετούντα 6 πράξεις με 
αντίστοιχη τιμή στόχο  (και για τους 
δύο δείκτες). 
Σε ΠΑΠ χωροθετείται 1 πράξη με 
αντίστοιχη τιμή στόχο (και για τους 
δύο δείκτες). 
Δεν καταγράφεται απορρόφηση 
στο πλαίσιο των σχετικών 
πράξεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
γενικότερη εικόνα των έργων της 
κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
της ΠΠ 2014-2020, κρίνεται ως 
επισφαλής η επιτευξιμότητα του 
στόχου για το 2023.  Προτείνεται 
να εξεταστεί μείωση των στόχων 
των δεικτών στο ΕΠ, η οποία 
(μείωση) να συνοδεύεται 
ενδεχόμενα και από μείωση 
πόρων. 

ΜΕΤ 6 6 - - - - - -100% 

ΠΑΠ 1 1 - - - - - -100% 

2 9v 11302 Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

ΛΑΠ 3 3 - - - - - -100% 

ΜΕΤ 6 6 - - - - - -100% 

ΠΑΠ 1 1 - - - - - -100% 

              

3 8ii 10301 Συμμετέχοντες έως 29 
ετών 

Δεν 
εφαρμ
όζεται 

126.700 93.428 67.695 26.550 1 1.600 118.378 -6,57% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 260 
πράξεις, εκ των οποίων οι 243 είναι 
ΚΕ και οι 17 πλην ΚΕ.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, διαπιστώνεται ότι 
ο δείκτης δύναται να επιτευχθεί με 
πολύ μικρή απόκλιση από τον 
υφιστάμενο στόχο του 2023 
(<6,6%), η οποία απόκλιση θα 
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ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ανέλθει στο 7% σε σχέση με το νέο 
στόχο του ΕΠ. Ωστόσο επειδή ο 
δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ 
εφιστάται η προσοχή στην έγκαιρη 
υλοποίηση των έργων. Στην 
παρούσα φάση η τιμή υλοποίησης 
του δείκτη βάσει ΟΠΣ καλύπτει το 
53% του υφιστάμενου στόχου το 
ΕΠ (για τις ανάγκες του ΠΕ θα 
πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον 
το 65%). 

              

4 8i, 
8iv 

CO01 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων 

ΜΕΤ 17.365 12.785 9.642 596 3 1.068 12.313 -29,09% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 και στις 2 επ. 
προτ.. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 
του 2023 (απόκλιση της τάξης του 
29%). Ο δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ 
του Άξονα και βάσει κανονισμών 
για να θεωρηθεί ότι έχει 
επιτευχθεί, θα πρέπει να έχει 
καλυφθεί τουλάχιστον το 65% του 
στόχου του 2023 (δηλ. απόκλιση 
έως 35% από το στόχο δεν επιφέρει 
επιπτώσεις στο ΠΕ). 

4 8i CO02 μακροχρόνια άνεργοι ΜΕΤ 8.425 5.892 5.317 358 3 641 5.609 -33,42% Στην 4η αναθεώρηση  μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 156 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 140 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 16 πλην 
ΚΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 
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ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 
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(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

του 2023 (απόκλιση της τάξης του 
33%). 

4 8i 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ 
που συμμετέχουν σε 
δράσεις εργασιακής 
και κοινωνικής 
(επαν)ένταξης 

ΜΕΤ 1.123 815 343 48 3 86 777 -30,81% Στην 4η  αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 16 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 
του 2023 (απόκλιση της τάξης του 
30%).  

4 8i T4850 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων, 30-44 ετών 

MET 5.905 4.253 2.109 238 3 598 3.893 -34,07% Στην 4η  αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 209 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 199 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 10 πλην 
ΚΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 
του 2023 (απόκλιση της τάξης του 
34%). 

4 8i T4854 Άνεργοι που δεν 
έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

MET 8.425 5.851 4.669 358 3 641 5.568 -33,91% Στην 4η  αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 214 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 199 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 15 πλην 
ΚΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου 
του 2023 (απόκλιση της τάξης του 
34%).  

4 8iv CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομέν

ΜΕΤ 4.063 3.530 2.932 - - - 3.530 -13,12% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
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(5) 

ΤΙΜΗ 
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(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ων των 
αυτοαπασχολουμένω
ν 

τροφοδοτείται από 5 πράξεις, που 
αφορούν τη δράση της 
Εναρμόνισης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. 
Η απόκλιση του δείκτη από το 
στόχο του 2023 αναμένεται να 
είναι πολύ μικρή (13%). Δεν 
προτείνεται κάποια ενέργεια στο 
πλαίσιο της Αναθεώρησης. 

4 8vii CO20 αριθμός έργων 
πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από 
κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

ΜΕΤ 12 10 10 - 1 1 9 -25,00% Στην 4η αναθεώρηση του ΕΠ 
μειώθηκε ο στόχος του δείκτη. Ο 
δείκτης τροφοδοτείται από 10 
οριζόντιες πράξεις. Η τιμή στόχος 
των ενταγμένων έργων συμπίπτει 
με την τιμή υλοποίησης (10 έργα).  
Ωστόσο μια πράξη περιλαμβάνεται 
στην Κατηγορία ΙΙΙ (έργα με μεγάλο 
κίνδυνο). Ακόμα και εάν αστοχήσει 
η εν λόγω πράξη, η απόκλιση από 
την πλήρη επίτευξη του στόχου 
2023 θα ανέλθει στο 25%. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι λόγω της 
φύσης του έργων πιθανότατα να 
ολοκληρωθεί και αυτό της Κατ. ΙΙΙ, 
οπότε η απόκλιση από τον στόχο 
του 2023 θα ανέλθει σε 16,67%. 
Δεν προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

4 8vii T4853 Συστημικές 
παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 
και της πρόνοιας που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

ΜΕΤ 7 9 5 - - - 9 28,57% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 9 
οριζόντιες πράξεις, ωστόσο  
πρόοδος στην υλοποίηση του 
δείκτη στο ΟΠΣ καταγράφεται σε 5 
εξ αυτών. 
Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
2023 θα πρεπει να 
ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες 
πράξεις (η στόχευση των 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει 
τον στόχο). 

4 9iv CV31 Αριθμός 
συμμετεχόντων που 
υποστηρίζονται για 
την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 

ΜΕΤ 17.557 - - 24.671 - - 24.671 40,52% Προστέθηκε στο πλαίσιο της 4ης 
αναθεώρησης μαζί με την 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv. 
Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία 
ενεργοποίησης του δείκτη στο 
ΟΠΣ. 
Η τιμή στόχο στο ΕΠ βασίζεται σε 
μοναδιαίο κόστος (800 ευρώ/ ανά 
συμμετέχοντα), το οποίο 
στηρίζονταν σε συγκεκριμένη 
δράση βάσει ΚΥΑ. Ωστόσο οι 
δράσεις που θα ενταχθούν στο 
πλαίσιο του ΕΠ στη συνέχεια 
διαφοροποιούνται ως προς το 
αντικείμενο και το κόστος. 
Συνεπώς σε ενδεχόμενη 
επικαιροποιηση της τιμής του 
δείκτη στο ΕΠ, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η παράμετρος αυτή. 

4 9v 11301 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

ΜΕΤ 1 1 - - - - 0 -100% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος των δεικτών. Οι δείκτες 
τροφοδοτούνται από μία πράξη με 
τιμή στόχο 1.  
Βάσει στοιχείων ΟΠΣ δεν 
καταγράφεται πρόοδος σε επίπεδο 
υλοποίησης στους ανωτέρω 
δείκτες. Δεν καταγράφεται 
απορρόφηση, κρίνεται δε ως 
επισφαλής η επιτευξιμότητα του 
στόχου για το 2023. Τυχόν μείωση 
(μηδενισμός) του δείκτη σε 
επόμενη αναθεώρηση, θα πρέπει 
να συνοδεύεται και από αφαίρεση 
πόρων. Ελήφθη υπόψη η γενική 
εικόνα των έργων της κοινωνικής 
οικονομίας. 

4 9v 11302 Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

ΜΕΤ 1 1 - - - - 0 -100% 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

              

5 8i, 
8iv 

CO01 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων 

ΠΑΠ 4.541 5.806 2.779 153 4 439 5.520 21,56% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 στη ΠΑΠ και στις 2 
επ. προτ.. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ εκτιμάται ότι ο 
δείκτης μπορεί να επιτευχθεί. Σε 
κάθε περίπτωση λόγω του ότι ο 
δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ θα 
πρέπει τουλάχιστον το 65% του 
στόχου να το καλύψει μέχρι το 
τέλος της ΠΠ (στην παρούσα φάση 
με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία 
υλοποίησης ο δείκτης καλύπτει το 
55,53% του στόχου). 

5 8i CO02 μακροχρόνια άνεργοι ΠΑΠ 2.162 3.083 1.131 92 4 263 2.912 34,69% Στην 4η αναθεώρηση  μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 31 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 17 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 14 πλην 
ΚΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι ο 
στόχος του 2023 δύναται ακόμα 
και να υπερεπιτευχθεί. 

5 8i 11309 Ωφελούμενοι ΚΕΑ 
που συμμετέχουν σε 
δράσεις εργασιακής 
και κοινωνικής 
(επαν)ένταξης 

ΠΑΠ 288 336 72 12 4 25 323 12,15% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 14 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι 
μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 
2023. 

5 8i T4850 Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν

ΠΑΠ 1.514 1.891 945 61 4 208 1.744 15,19% Στην 4η αναθεώρηση  μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 



 

 

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

Σελ | 69 

 

ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ων των μακροχρόνια 
ανέργων, 30-44 ετών 

τροφοδοτείται από 52 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 45 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας και οι 7 πλην 
ΚΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι 
δύναται να επιτευχθεί η τιμή  του 
στόχου του 2023. 

5 8i T4854 Άνεργοι που δεν 
έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΠΑΠ 2.162 3.085 1.530 92 4 263 2.914 34,78% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 58 πράξεις, εκ 
των οποίων οι 45 είναι ΚΕ 
επιχειρηματικότητας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα, τις νέες δράσεις καθώς και τα 
έργα της Κατ.ΙΙΙ, εκτιμάται ότι ο 
στόχος του του 2023 δύναται 
ακόμα και να υπερεπιτευχθεί. 

5 8iv CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των 
αυτοαπασχολουμένω
ν 

ΠΑΠ 1.148 2.510 2.932 - - - 2.932 155,40% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 4 πράξεις, που 
αφορούν τη δράση της 
Εναρμόνισης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. 
Ο στόχος του δείκτη για το 2023 
έχει ήδη υπερεπιτευχθεί (βάσει 
τιμής υλοποίησης των έργων στο 
ΟΠΣ). 

5 8vii CO20 αριθμός έργων 
πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από 
κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

ΠΑΠ 12 10 10 - 1 1 9 -25,00% Στην 4η αναθεώρηση του ΕΠ 
μειώθηκε ο στόχος του δείκτη. Ο 
δείκτης τροφοδοτείται από 10 
οριζόντιες πράξεις. Η τιμή στόχος 
των ενταγμένων έργων συμπίπτει 
με την τιμή υλοποίησης (10 έργα). 
Ωστόσο μια πράξη περιλαμβάνεται 
στην Κατηγορία ΙΙΙ (έργα με μεγάλο 
κίνδυνο). Ακόμα και εάν αστοχήσει 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

η εν λόγω πράξη, η απόκλιση από 
την πλήρη επίτευξη του στόχου 
2023 θα ανέλθει στο 25%. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι λόγω της 
φύσης του έργων πιθανότατα να 
ολοκληρωθεί και αυτό της Κατ. ΙΙΙ, 
οπότε η απόκλιση από τον στόχο 
του 2023 θα ανέλθει σε 16,67%. 
Δεν προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

5 8vii T4853 Συστημικές 
παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 
και της πρόνοιας που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

ΠΑΠ 7 9 5 - - - 9 28,57% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 9 
οριζόντιες πράξεις, ωστόσο  
πρόοδος στην υλοποίηση του 
δείκτη στο ΟΠΣ καταγράφεται σε 5 
εξ αυτών. 
Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
2023 θα πρεπει να 
ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες 
πράξεις (η στόχευση των 
ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει 
τον στόχο). 

5 9iv CV31 Αριθμός 
συμμετεχόντων που 
υποστηρίζονται για 
την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 

ΠΑΠ 27.434 - - 32.195 - - 32.195 17,35% Προστέθηκε στο πλαίσιο της 4ης 
αναθεώρησης μαζί με την 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv. 
Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία 
ενεργοποίησης του δείκτη στο 
ΟΠΣ. 
Η τιμή στόχο στο ΕΠ βασίζεται σε 
μοναδιαίο κόστος (800 ευρώ/ ανά 
συμμετέχοντα), το οποίο 
στηρίζονταν σε συγκεκριμένη 
δράση βάσει ΚΥΑ. Ωστόσο οι 
δράσεις που θα ενταχθούν στο 
πλαίσιο του ΕΠ στη συνέχεια 
διαφοροποιούνται ως προς το 
αντικείμενο και το κόστος. 
Συνεπώς σε ενδεχόμενη 
επικαιροποιηση της τιμής του 
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(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
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(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δείκτη στο ΕΠ, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η παράμετρος αυτή. 

5 9v 11301 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

ΠΑΠ - - - - - - - - Καταργήθηκε η τιμή στόχος στο 
πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης του 
ΕΠ. Σημειώνεται δε, ότι δεν είχε 
ενταχθεί στον εν λόγω ΑΠ κάποια 
σχετική πράξη. 
 

5 9v 11302 Αριθμός Κέντρων 
Στήριξης της 
Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
δημιουργούνται 

ΠΑΠ - - - - - - - - 

              

6 10i 11501 Αριθμός  Σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

ΛΑΠ 8.718 5.808 10.886 - 6 - 10.886 24,87% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Mε βάση 
το μεθοδολογικό έγγραφο 
ανάλυσης του συστήματος των 
δεικτών, ο εν λόγω δείκτης 
συνδέεται με την παρέμβαση της 
«Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής 
Στήριξης», συνεπώς στο ΕΠ 
παρακολουθείται η πρόοδος του 
δείκτη βάσει της συγκεκριμένης 
κατηγορίας πράξεων. Ελήφθη 
υπόψη η τιμή επίτευξης 
δεδομένου ότι ξεπερνά τον στόχο 
των ενταγμένων, προκειμένου να 
βγουν αξιόπιστα συμπεράσματα. 
Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
υλοποίησης του δείκτη, έχει ήδη 
υπερεπιτευχθεί ο στόχος του 2023 
σε όλες τις κατηγορίες 
περιφερειών. Σημειώνεται ότι ότι ο 
δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ του 

ΜΕΤ 2.633 3.756 7.220 - 6 - 7.220 174,21% 

ΠΑΠ 2.313 5.451 8.277 - 5 - 8.277 257,85% 
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(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 
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(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Άξονα. Δεν προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ για 
την ΛΑΠ (έχει ήδη επιτύχει 
επίτευξη >65% του στόχου που 
θέτει ο κανονισμός,οπότε δεν 
αναμένεται τα υπάρξει πρόβλημα 
στο ΠΕ). 

6 10i 11511 Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώνονται στην 
αξιοποίηση νέων 
παιδαγωγικών 
πρακτικών και ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
(συμμετοχές) 

ΛΑΠ 36.046 63.663 26.317 - 6 19.594 44.069 22,26% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 6 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα καθώς και τα έργα της Κατ.ΙΙΙ, 
διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 
δύναται να επιτύχει ακόμα και 
υπερεπίτευξη στόχου. 

ΜΕΤ 10.886 22.895 9.300  6 8.664 14.231 30,73% 

ΠΑΠ 9.563 25.886 10.028  5 9.980 15.906 66,33% 

6 10i 11518 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
που έχουν ενταχθεί 
στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου 

ΛΑΠ 5.634 5.850 6.528 - - - 6.528 15,87% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 8 πράξεις. 
Βάσει τιμής υλοποίησης (ΟΠΣ) ο 
στόχος του δείκτη για το 2023 έχει 
ήδη υπερεπιτευχθεί σε όλες τις 
κατηγορίες περιφερειών. 

ΜΕΤ 1.701 3.693 3.336 - - - 3.336 96,12% 

ΠΑΠ 1.495 3.610 4.225 - - - 4.225 182,61% 

6 10i 11519 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
προσχολικής 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 

ΛΑΠ 2.551 1.290 1.386 - - - 1.386 -45,67% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 6 
πράξεις. 
Σε ΜΕΤ και ΠΑΠ έχει ήδη 
(υπερ)επιτευχθεί ο στόχος του 
2023 (βάσει τιμής υλοποίησης - 
ΟΠΣ). Στην ΛΑΠ αναμένεται 
σημαντική απόκλιση από το στόχο 
του 2023 (της τάξης του 46%). Θα 
πρέπει να εξεταστεί ενδεχόμενος 
επαναπροσδιορισμός της τιμής του 
δείκτη στη ΛΑΠ σε σχέση με τη 
μεθοδολογία του ακολουθήθηκε.  

ΜΕΤ 712 2.496 2.461 - - - 2.461 245,65% 

ΠΑΠ 625 1.583 1.678 - - - 1.678 168,48% 

6 10i T4951 Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 

ΛΑΠ 819 2.787 2.249 - 6 222 2.565 213,19% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 11 πράξεις. 

ΜΕΤ 259 1.021 866 - 6 81 940 262,93% 

ΠΑΠ 255 1.224 1.179 - 5 69 1.155 352,94% 
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(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δράσεις μείωσης της 
ΠΕΣ 

Σε όλες τις κατηγοριες 
περιφερειών έχει υπερεπιτευχθεί 
ο στόχος του δείκτη για το 2023. 
Τυχόν αστοχία των έργων της 
Κατηγορίας ΙΙΙ δεν επηρεάζει τη 
επίτευξη στόχου του δείκτη για το 
2023. 

6 10ii T4955 Αριθμός φοιτητών 
που λαμβάνουν 
υποστήριξη 

ΛΑΠ 5.603 9.119 4.479 - 153 1.778 7.341 31,02% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 28 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της 
Κατ.ΙΙΙ, διαπιστώνεται ότι: σε ΛΑΠ-
ΜΕΤ αναμένεται ακόμα και 
υπερεπίτευξη του στόχου του 
2023, ενώ στην ΠΑΠ η απόκλιση 
είναι της τάξης του 17%. Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη. 

ΜΕΤ 3.053 6.049 1.359 - 50 655 5.394 76,68% 

ΠΑΠ 4.596 4.634 2.237 - 170 800 3.831 -16,58% 

6 10ii T4957 Αριθμός υποτροφιών 
σε φοιτητές ΑμεΑ ή 
από ΕΚΟ 

ΛΑΠ 6.546 7.343 3.408 - 153 872 6.471 -1,15% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο  δείκτης 
τροφοδοτείται από 28 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της 
Κατ.ΙΙΙ, δύναται να επιτευχθεί  ο 
στόχος του δείκτη σε ΛΑΠ-ΜΕΤ, 
ενώ στην ΠΑΠ η απόκλιση είναι 
σημαντική (55%). Δεδομένου ότι ο 
δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ, 
κρίνεται σκόπιμη η μείωση του 
στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Για τη 
μείωση του δείκτη δύναται να 
επαναπροσεγγιστεί η μεθοδολογία 
υπολογισμού του. 

ΜΕΤ 3.564 4.432 1.102 - 50 270 4.162 16,78% 

ΠΑΠ 5.369 2.438 976 - - - 2.438 -54,59% 

6 10ii T4958 ΛΑΠ 3.379 5.564 3.709 - 153 672 4.892 44,78% 
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(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αριθμός 
ωφελουμένων από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΜΕΤ 1.841 2.504 1.633 - 50 275 2.229 21,08% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης  
τροφοδοτείται από 969 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της 
Κατ.ΙΙΙ, διαπιστώνεται ότι: σε ΛΑΠ-
ΜΕΤ αναμένεται ακόμα και 
υπερεπίτευξη του στόχου του 
2023, ενώ στην ΠΑΠ η απόκλιση 
είναι της τάξης του 10%. Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη. 

ΠΑΠ 2.772 3.124 1.593 - 170 625 2.499 -9,85% 

6 10ii T4959 Αριθμός 
ωφελουμένων 
γυναικών από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΛΑΠ 1.351 2.364 1.706 - 153 293 2.071 53,29% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο  δείκτης 
τροφοδοτείται από 740 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της 
Κατ.ΙΙΙ, δύναται ακόμα και να 
υπερεπιτευχθεί  ο στόχος του 
δείκτη σε ΛΑΠ-ΜΕΤ, ενώ στην ΠΑΠ 
η απόκλιση αναμένεται να είναι 
πολύ μικρή (1,3%).  

ΜΕΤ 737 1.099 658 - 50 117 982 33,24% 

ΠΑΠ 1.109 1.420 716 - 170 325 1.095 -1,26% 

              

7 10iii 11704 Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

ΛΑΠ 4.478 4.702 845 23.874 - - 28.576 538,14% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. 
Αναμένεται υπερεπιτευξη στόχου 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
δράσεων COVID-19. 

ΜΕΤ 2.350 1.578 452 6.450 - - 8.028 241,62% 

ΠΑΠ 2.105 1.712 533 6.284 - - 7.996 279,86% 

7 10iii T4963 Άτομα (16-66+) που 
παρακολούθησαν 
προγράμματα 
δεύτερης ευκαιρίας 

ΛΑΠ 9.453 11.395 9.510 - - - 11.395 20,54% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 2 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων, δύναται ακόμα 
και να υπερεπιτευχθεί  ο στόχος 
του δείκτη σε ΛΑΠ-ΜΕΤ, ενώ στην 

ΜΕΤ 4.961 5.616 4.267 - - - 5.616 13,20% 

ΠΑΠ 4.443 3.391 2.728 - - - 3.391 -23,68% 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΠ η απόκλιση αναμένεται να 
είναι της τάξης του 24%. Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη στο ΕΠ. 

7 10iv 11512 Αριθμός 
μαθητών/σπουδαστώ
ν/ αποφοίτων  (ΕΠΑΛ, 
ΙΕΚ) που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 
μαθητείας 

ΛΑΠ 29.680 13.463 9.011 9.321 - - 22.784 -23,23% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023 σε ΛΑΠ. Ο δείκτης 
αναμένεται να έχει σημαντική 
απόκλιση (κυμαίνεται μεταξύ 
27,6% και 33,3%) σε ΜΕΤ-ΠΑΠ. 
Δεδομένου ότι ο δείκτης 
συμμετέχει στο ΠΕ, κρίνεται 
σκόπιμη η μείωση της τιμής του 
στο ΕΠ σε ΜΕΤ και ΠΑΠ. Επ΄αυτού 
δύναται να επανεξεταστεί το μ.κ. 
των σχετικών παρεμβάσεων. 
Εναλλακτικά δύναται να εξεταστεί 
η ένταξη νέων έργων που 
τροφοδοτούν τον δείκτη στο ΕΠ  
προκειμένου να βελτιωθεί η 
επίδοση του δείκτη. 

ΜΕΤ 14.851 4.312 3.327 5.592 - - 9.904 -33,31% 

ΠΑΠ 14.469 4.714 4.150 5.765 - - 10.479 -27,58% 

7 10iv T4960 Φοιτητές που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
πρακτικής άσκησης 

ΛΑΠ 3.308 7.170 9.663 - - - 9.663 192,11% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 19 
πράξεις (αφορούν πρακτική 
άσκηση φοιτητών).  
Βάσει στοιχείων ΟΠΣ για το στόχο 
του 2023 καταγράφεται 
υπερεπίετυξη. Ελήφθη υπόψη η 
τιμή επίτευξης δεδομένου ότι 
ξεπερνά τον στόχο των 
ενταγμένων, προκειμένου να 
βγουν αξιόπιστα συμπεράσματα. 

ΜΕΤ 504 504 3.165 - - - 3.165 527,98% 

ΠΑΠ 4.794 4.927 6.834 - - - 6.834 42,55% 

              

8 10i 11501 Αριθμός  Σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

ΜΕΤ 1.011 847 1.876 - - - 1.876 85,56% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Mε βάση το 
μεθοδολογικό έγγραφο ανάλυσης 
του συστήματος των δεικτών, ο εν 
λόγω δείκτης συνδέεται με την 
παρέμβαση της «Εξειδικευμένης 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εκπαιδευτικής Στήριξης», συνεπώς 
στο ΕΠ παρακολουθείται η 
πρόοδος του δείκτη βάσει της 
συγκεκριμένης κατηγορίας 
πράξεων.  
Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
υλοποίησης του δείκτη, έχει ήδη 
επιτευχθεί ο στόχος του 2023.  

8 10i 11511 Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώνονται στην 
αξιοποίηση νέων 
παιδαγωγικών 
πρακτικών και ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
(συμμετοχές) 

ΜΕΤ 4.180 6.850 3.139 - 6 1.712 5.138 22,92% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης  
τροφοδοτείται από 6 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα καθώς και τα έργα της Κατ.ΙΙΙ, 
διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 
δύναται να επιτύχει ακόμα και 
υπερεπίτευξη στόχου. 

8 10i 11518 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
που έχουν ενταχθεί 
στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου 

ΜΕΤ 654 833 1.013 - - - 1.013 54,89% Ο δείκτης επηρεάστηκε από την 4η 
αναθεώρηση όπου μειώθηκε ο 
στόχος του. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 8 πράξεις. 
Βάσει τιμής υλοποίησης (ΟΠΣ) ο 
στόχος του δείκτη για το 2023 έχει 
ήδη υπερεπιτευχθεί. 

8 10i 11519 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
προσχολικής 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 

ΜΕΤ 288 501 506 - - - 506 75,69% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 5  
πράξεις. Έχει ήδη (υπερ)επιτευχθεί 
ο στόχος του 2023 βάσει τιμής 
υλοποίησης (ΟΠΣ). 

8 10i T4951 Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 
δράσεις μείωσης της 
ΠΕΣ 

ΜΕΤ 144 332 270 - 6 30 302 109,72% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 7 πράξεις. 
Ο δείκτης έχει υπερεπίτευξη του  
στόχου 2023. Τυχόν αστοχία των 
έργων της Κατηγορίας ΙΙΙ δεν 
επηρεάζει τη επίτευξη στόχου του 
δείκτη για το 2023. 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 10ii T4955 Αριθμός φοιτητών 
που λαμβάνουν 
υποστήριξη 

ΜΕΤ 270 208 100 - - - 208 -22,96% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 3 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων εκτιμάται ότι 
δεν δύναται να επιτευχθεί ο στόχος 
του 2023, απόκλιση 23%. Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη. 

8 10ii T4957 Αριθμός υποτροφιών 
σε φοιτητές ΑμεΑ ή 
από ΕΚΟ 

ΜΕΤ 315 208 100 - - - 208 -33,97% Ο δείκτης επηρεάστηκε από την 4η 
αναθεώρηση όπου μειώθηκε ο 
στόχος του. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 5 πράξεις 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων η απόκλιση 
είναι σημαντική (34%). Δεδομένου 
ότι ο δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ, 
κρίνεται σκόπιμη η μείωση του 
στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Για τη 
μείωση του δείκτη δύναται να 
επαναπροσεγγιστεί η μεθοδολογία 
υπολογισμού του. 

8 10ii T4958 Αριθμός 
ωφελουμένων από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΜΕΤ 164 127 99 - - - 127 -22,56% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 5 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων η απόκλιση από 
των στόχο του 2030 ύνα να είναι 
της τάξης του 23%. Υπό την 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των 
ενταγμένων έργων, δεν 
αναμένεται να αντιμετωπίσει 
πρόβλημα ο δείκτης στο ΠΕ. (με 
στοιχεία ΟΠΣ ο δείκτης έχει ήδη 
καλύψει το 51,3% του στόχου). Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη. 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 10ii T4959 Αριθμός 
ωφελουμένων 
γυναικών από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΜΕΤ 66 48 50 - - - 48 -27,27% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 4 πράξεις. 
Βάσει της στόχευσης των 
ενταγμένων έργων η απόκλιση από 
τον στόχο του 2023 αναμένεται να 
είναι της τάξης του 27,3%.  Δεν 
προτείνεται αλλαγή στη 
στοχοθεσία του δείκτη, δεδομένου 
ότι συνδέεται με τον Τ4958. 

8 10iii 11704 Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

ΜΕΤ 666 310 3 2.562 - - 2.872 333,23% Αναμένεται υπερεπιτευξη στόχου 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
δράσεων COVID-19. 

8 10iii T4963 Άτομα (16-66+) που 
παρακολούθησαν 
προγράμματα 
δεύτερης ευκαιρίας 

ΜΕΤ 1.407 1.646 1.518 - - - 1.646 16,99% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 2 πράξεις. 
Έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος του 
2023. 

8 10iv 11512 Αριθμός 
μαθητών/σπουδαστώ
ν/ αποφοίτων  (ΕΠΑΛ, 
ΙΕΚ) που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 
μαθητείας 

ΜΕΤ 4.135 1.248 909 1.404 - - 2.652 -35,86% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
αναμένεται να έχει σημαντική 
απόκλιση (36%). Δεδομένου ότι ο 
δείκτης συμμετέχει στο ΠΕ, 
κρίνεται σκόπιμη η μείωση της 
τιμής του στο ΕΠ. Επ΄αυτού 
δύναται να επανεξεταστεί το μ.κ. 
των σχετικών παρεμβάσεων. 
Εναλλακτικά δύναται να εξεταστεί 
η ένταξη νέων έργων που 
τροφοδοτούν τον δείκτη στο ΕΠ  
προκειμένου να βελτιωθεί η 
επίδοση του δείκτη. 

              

9 10i 11501 Αριθμός  Σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 

ΠΑΠ 306 658 1.450 - - - 1.450 373,86% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Mε βάση το 
μεθοδολογικό έγγραφο ανάλυσης 



 

 

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

Σελ | 79 

 

ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

του συστήματος των δεικτών, ο εν 
λόγω δείκτης συνδέεται με την 
παρέμβαση της «Εξειδικευμένης 
Εκπαιδευτικής Στήριξης», συνεπώς 
στο ΕΠ παρακολουθείται η 
πρόοδος του δείκτη βάσει της 
συγκεκριμένης κατηγορίας 
πράξεων.  
Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
υλοποίησης του δείκτη, έχει ήδη 
επιτευχθεί ο στόχος του 2023. 

9 10i 11511 Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφώνονται στην 
αξιοποίηση νέων 
παιδαγωγικών 
πρακτικών και ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
(συμμετοχές) 

ΠΑΠ 1.264 3.178 1.667 - 5 1.050 2.128 68,35% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 5 πράξεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα 
έργα καθώς και τα έργα της Κατ.ΙΙΙ, 
διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 
δύναται να επιτύχει ακόμα και 
υπερεπίτευξη στόχου. 

9 10i 11518 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
που έχουν ενταχθεί 
στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου 

ΠΑΠ 198 677 768 - - - 768 287,88% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023.  Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 6 πράξεις. 
Βάσει τιμής υλοποίησης (ΟΠΣ) ο 
στόχος του δείκτη για το 2023 έχει 
ήδη υπερεπιτευχθεί. 

9 10i 11519 Αριθμός συμμετοχών 
σχολικών μονάδων 
προσχολικής 
εκπαίδευσης που 
υποστηρίζονται 

ΠΑΠ 87 552 551 - - - 551 533,33% Ο δείκτης τροφοδοτείται από 5 
πράξεις. 
Έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος του 
2023, μάλιστα σε ποσοστό 6πλάσιο 
από την τιμή στόχου 2023. 

9 10i T4951 Αριθμός σχολείων στα 
οποία εφαρμόζονται 
δράσεις μείωσης της 
ΠΕΣ 

ΠΑΠ 26 196 191 - 5 12 184 607,69% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023.  Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 7 πράξεις. 
Καταγράφεται υπερεπίτευξη 
στόχου για το 2023. Τυχόν αστοχία 
των έργων της Κατηγορίας ΙΙΙ δεν 
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ΑΠ ΕΠ ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤ. 
ΠΕΡΙΦ. 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠ 2023 

 
 

(1) 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜ

ΕΝΩΝ 
(ΟΠΣ) 

 
(2) 

ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΠΣ / 
απογραφικά 

δελτία) 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩ
Ν * 
(4) 

ΑΡ. 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤ. ΙΙΙ 

 
(6) 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 

[ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤ/ΝΩΝ** + 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Ν.ΔΡΑΣΕΩΝ - 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤ. ΙΙΙ] 
(7) = (2) + (4) - (6) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ή 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
από τον 

στόχο 2023  
(8) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

επηρεάζει τη επίτευξη στόχου του 
δείκτη για το 2023. 

9 10ii T4958 Αριθμός 
ωφελουμένων από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΠΑΠ 68 119 95 - - - 119 98,33% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 4 πράξεις. 
Βάσει στοιχείων ΟΠΣ έχει ήδη 
(υπερ)επιτευχθεί ο στόχος του 
2023. 

9 10ii T4959 Αριθμός 
ωφελουμένων 
γυναικών από 
δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΠΑΠ 24 46 49 - - - 49 104,17% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023.  Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 4 πράξεις. 
Βάσει στοιχείων ΟΠΣ έχει ήδη 
(υπερ)επιτευχθεί ο στόχος του 
2023. 

9 10iii 11704 Αριθμός 
προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης που 
υλοποιούνται 

ΠΑΠ 200 88 7 830 - - 918 359,00% Αναμένεται υπερεπιτευξη στόχου 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
δράσεων COVID-19. 

9 10iii T4963 Άτομα (16-66+) που 
παρακολούθησαν 
προγράμματα 
δεύτερης ευκαιρίας 

ΠΑΠ 421 747 586 - - - 747 77,43% Στην 4η αναθεώρηση μειώθηκε ο 
στόχος του 2023. Ο δείκτης 
τροφοδοτείται από 2 πράξεις. 
Έχει ήδη (υπερ)επιτευχθεί ο στόχος 
του 2023.  

9 10iv 11512 Αριθμός 
μαθητών/σπουδαστώ
ν/ αποφοίτων  (ΕΠΑΛ, 
ΙΕΚ) που συμμετέχουν 
σε προγράμματα 
μαθητείας 

ΠΑΠ 1.341 460 254 872 - - 1.332 -0,67% Αναμένεται επιτευξη στόχου. 

*Για τις νέες δράσεις στην περίπτωση που δεν ήταν η εφικτή η εύρεση τιμής στόχους από τα νέα δελτία εξειδίκευσης, η τιμή ευρέθη από τις προσκλήσεις των δράσεων ή από τα συνοδευτικά έγγραφα προτεινόμενων 
προβλέψεων των τιμών στόχου. 
**Όπου η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, λαμβάνεται αυτή υπόψη στους σχετικούς υπολογισμούς. 
Πηγή: στοιχεία  ΟΠΣ 30/06/2020, απογραφικά δελτία 31/07/2020 και στοιχεία τιμής στόχου των νέων δράσεων από τα δελτία εξειδικεύσεων ή/και την πρόσκλησή τους ή/και συνοδευτικά έγγραφα. 
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Συμπεράσματα: 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα έργα, τις νέες δράσεις και τα έργα της Κατηγορίας ΙΙΙ, προκύπτουν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα για την επίτευξη των δεικτών του ΕΠ: 

 Στην πλειονότητα των δεικτών αναμένεται επίτευξη στόχου του ΕΠ. 

 Μια σειρά δεικτών αναμένεται να έχουν μικρή απόκλιση (έως 25%) από τον στόχο του 2023. 

 Μια σειρά δεικτών αναμένεται να έχουν σημαντική απόκλιση (από 27 έως 55%) και για τους 

οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι δείκτες αυτοί είναι οι κάτωθι: 

o CO01, CO02, Τ4850, Τ4854, 11309 - ΑΠ4  

o Τ4955 - ΑΠ6 ΠΑΠ (απόκλιση -54,59%) και ΑΠ8 

o Τ4959 - ΑΠ8   

 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στον ΑΠ4 για την πλειονότητα των δεικτών (όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω) εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του 2023. Για την 

βελτίωση της επίδοσης των εν λόγω δεικτών προτείνεται να εξεταστεί η ένταξη νέων έργων.  
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2.2 Επίδραση της ανακατανομής των υφιστάμενων πόρων στους 
δείκτες του ΕΠ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η προτεινόμενη μεταφορά πόρων έχει ως ακολούθως: 

 Για τον τομέα «Απασχόληση»: από Επ. Προτ. 8vii, 9v προς την Επ. Προτ. 9iv 

 Για τον τομέα «Εκπαίδευση»: από Επ. Προτ. 10ii, 10iii, και 10iv προς την Επ. Προτ. 10i. 

Σε ότι αφορά την επίδραση της προτεινόμενης ανακατανομής των πόρων στους δείκτες του Ε.Π. 

σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 

Τομέας «Απασχόληση» 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii  

 Ειδικός δείκτης εκροής Τ4853 «Αριθμός συστημικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των 

θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»: 

Δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο στόχος του δείκτη (ο οποίος περιλαμβάνεται στους ΑΠ 1,4,5) 

από ενδεχόμενη μείωση πόρων, καθώς η πορεία υλοποίησης του στόχου του 2023 κρίνεται 

ως ικανοποιητική και από την στόχευση των ήδη ενταγμένων έργων αναμένεται να καλυφθεί 

ο στόχος του 2023. 

 Κοινός δείκτης εκροής CO20 «Έργα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντα από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις»: Η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων δεν 

καλύπτει πλήρως το στόχο του 2023 (ο δείκτης περιλαμβάνεται στους ΑΠ 1,4,5). Συνεπώς 

ενδεχόμενη μείωση των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης, θα επηρεάσει και τον στόχο του 2023 

(θα πρέπει να μειωθεί).  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv  

 Δείκτης εκροής CV31 «Αριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»: προστέθηκε στο ΕΠ στο πλαίσιο της 4ης 

αναθεώρησης και αφορά τον αριθμό συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.  Στην περίπτωση που μεταφερθούν 

πόροι στην εν λόγω Επ.Προτ, θα πρέπει να επηρεαστεί λόγω νέων ή υπαρχόντων δράσεων 

και προτείνεται η αύξηση του στόχου για το 2023. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v  

 Ειδικοί δείκτες εκροής 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» και 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»: Στην περίπτωση που μεταφερθεί το σύνολο των 

πόρων της 9v, θα πρέπει να καταργηθεί ο στόχος για το 2023 στους εν λόγω δείκτες. Η εν 

λόγω επισήμανση αφορά τους ΑΠ2 και 4, καθώς στον ΑΠ5 ο στόχος των δεικτών 

καταργήθηκε (λόγω μεταφοράς πόρων) στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης. 
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Τομέας «Εκπαίδευση» 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10i  

Στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα προτείνεται η μεταφορά πόρων από την 10ii, 10iii και την 

10iv για την ενίσχυση των πράξεων της Προσχολική Εκπαίδευση, Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο, Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και της 

«Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης». 

 Ειδικός δείκτης εκροής 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»: ο δείκτης έχει ήδη υπερεπίτευξη (ΑΠ6,8,9) στην τιμή στόχου 

2023. Στην περίπτωση μεταφοράς πόρων, ο εν λόγω δείκτης θα επηρεαστεί λόγω της 

ενίσχυσης με πόρους των αναφερθέν πράξεων. 

 Ειδικός δείκτης εκροής 11518 «Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου»: ο δείκτης έχει ήδη υπερεπίτευξη (ΑΠ6,8,9) στην 

τιμή στόχου 2023. Στην περίπτωση μεταφοράς πόρων, ο εν λόγω δείκτης θα επηρεαστεί λόγω 

της ενίσχυσης με πόρους των αναφερθέν πράξεων. 

 Ειδικός δείκτης εκροής 11519 «Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων προσχολικής 

εκπαίδευσης που υποστηρίζονται»: ο δείκτης έχει ήδη υπερεπίτευξη (ΑΠ6 ΜΕΤ και ΠΑΠ,8,9) 

στην τιμή στόχου 2023, ενώ έχει 53% επίτευξη σε ΑΠ6 ΛΑΠ. Στην περίπτωση μεταφοράς 

πόρων, ο εν λόγω δείκτης θα επηρεαστεί λόγω της ενίσχυσης με πόρους των αναφερθέν 

πράξεων. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10ii  

 Ειδικός δείκτης εκροής Τ4955 «Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη»:  λόγω της 

μεταφοράς των πόρων και προτείνεται η μείωση του στόχου για το 2023 του δείκτη σε ΑΠ6 

ΜΕΤ και ΠΑΠ, όσον αφορά τον ΑΠ6 ΛΑΠ ο δείκτης φαίνεται ότι θα επιτευχθεί βάσει τα ήδη 

ενταγμένα έργα. Επίσης, σε ότι αφορά το στόχο του δείκτη στον ΑΠ8, με βάση τα ήδη 

ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 2023, συνεπώς σε ενδεχόμενη μείωση πόρων 

θα πρέπει να μειωθεί και ο στόχος του δείκτη. 

 Ειδικός δείκτης εκροής Τ4957 «Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές ΑΜΕΑ ή από ΕΚΟ»: λόγω 

της μεταφοράς των πόρων και προτείνεται η μείωση του στόχου για το 2023 του δείκτη σε 

ΑΠ6 ΜΕΤ και ΠΑΠ, όσον αφορά τον ΑΠ6 ΛΑΠ ο δείκτης φαίνεται ότι θα επιτευχθεί βάσει τα 

ήδη ενταγμένα έργα. Επίσης, σε ότι αφορά το στόχο του δείκτη στον ΑΠ8, με βάση τα ήδη 

ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 2023, συνεπώς σε ενδεχόμενη μείωση πόρων 

θα πρέπει να μειωθεί και ο στόχος του δείκτη. 

 Ειδικός δείκτης εκροής Τ4958 «Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της έρευνας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»: λόγω της μεταφοράς των πόρων προτείνεται η μείωση του 

στόχου για το 2023 του δείκτη σε ΑΠ6 ΜΕΤ και ΠΑΠ, όσον αφορά τον ΑΠ6 ΛΑΠ ο δείκτης 

φαίνεται ότι θα επιτευχθεί. Επίσης, σε ότι αφορά το στόχο του δείκτη στον ΑΠ8, δύναται να 

γίνει μικρή μείωση του στόχου για το 2023 (έχει ήδη επιτευχθεί το 99%). Για το στόχο του 

δείκτη στον ΑΠ9 δεν απαιτείται τροποποίηση σε ενδεχόμενη μείωση πόρων, λόγω του ότι 

έχει ήδη επιτευχθεί. 

 Ειδικός δείκτης εκροής Τ4959 «Αριθμός ωφελούμενων γυναικών από δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»: Στον ΑΠ6 σε ενδεχόμενη μεταφορά πόρων, δεν 

κρίνεται αναγκαία η αλλαγή στοχοθεσίας για το 2023. Ειδικότερα, ο δείκτης έχει ήδη 
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επιτευχθεί σε ΛΑΠ, ενώ από τη στόχευση των ενταγμένων έργων αναμένεται να επιτευχθεί 

και σε ΜΕΤ, ΠΑΠ. Στον ΑΠ8 με βάση τα ήδη ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 

2023, συνεπώς σε ενδεχόμενη μείωση πόρων θα πρέπει να μειωθεί και ο στόχος του δείκτη. 

Στον ΑΠ9 έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη, συνεπώς ενδεχόμενη μείωση πόρων δεν 

τον επηρεάζει. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii  

 Δείκτης εκροής 11704 «Αριθμός προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται»: 

λόγω της μεταφοράς των πόρων προτείνεται η μείωση του στόχου για το 2023 του δείκτη 

στον ΑΠ6 διότι με βάση τα ήδη ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 2023. Το ίδιο 

αφορά το στόχο του δείκτη στον ΑΠ8 και 9 όπου προτείνεται η μείωση του στόχου για το 

2023 του δείκτη.  

 Δείκτης εκροής Τ4963 «Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν προγράμματα δεύτερης 

ευκαιρίας»: ο δείκτης έχει ήδη επίτευξη (ΑΠ6 ΛΑΠ,8,9) στην τιμή στόχου 2023 και στην 

περίπτωση μεταφοράς πόρων ο εν λόγω δείκτης θα επηρεαστεί, αλλά δεν απαιτείται αλλαγή 

στοχοθεσίας. Στον ΑΠ6 ΜΕΤ με βάση τα ήδη ενταγμένα έργα καλύπτεται ο στόχος του 2023, 

συνεπώς σε ενδεχόμενη μείωση πόρων δεν προτείνεται αλλαγή στοχοθεσίας. Στον ΑΠ6 ΠΑΠ 

με βάση τα ήδη ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 2023, συνεπώς σε ενδεχόμενη 

μείωση πόρων θα πρέπει να μειωθεί και ο στόχος του δείκτη. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv 

 Δείκτης εκροής 11512 «Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.) που 

συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας»: λόγω της μεταφοράς των πόρων επηρεάζεται ο 

δείκτης και προτείνεται η μείωση του στόχου για το 2023 του δείκτη στον ΑΠ6,8,9 διότι με 

βάση τα ήδη ενταγμένα έργα δεν καλύπτεται ο στόχος του 2023.  

 Δείκτης εκροής Τ4960 «Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης»: 

σε ενδεχόμενη μείωση πόρων, δεν απαιτείται αλλαγή στοχοθεσίας του προγραμματικού 

στόχου για το 2023, καθώς έχει ήδη επιτευχθεί και στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών (ΑΠ7). 
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3 Τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ 

3.1 Προτεινόνενο σενάριο κλεισίματος του ΕΠ στα χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

Με βάση το προτεινόμενο σενάριο κλεισίματος του Ε.Π. προκύπτουν τροποποιήσεις στα 

χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ και ποιο συγκεκριμένα στους κάτωθι άξονες προτεραιότητας: 

 ΑΠ1: μείωση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 25,5 εκατ. ευρώ   

 ΑΠ2: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 1.535 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ4: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 585 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ5: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 109 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ6: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 868 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ7: μείωση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 238 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ8: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 82,6 εκατ. ευρώ  

 ΑΠ9: αύξηση προϋπολογισμού με νέο κατανεμημένο π/υ 24,8 εκατ. ευρώ  

 

Πίνακας 16: Προτεινόμενο σενάριο απαιτήσεων και μεταφοράς πόρων σε επίπεδο ΑΠ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ* (ΔΔ) 

[€] 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

[€] 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

[%] 

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ 
Π/Υ (ΔΔ) 

[€] 

Α.Π.1 28.469.771 -2.881.272 -10% 25.588.499 

Α.Π.2 1.410.687.441 124.382.299 9% 1.535.069.740 

Α.Π.3 585.001.559 - 0% 585.001.559 

Α.Π.4 103.669.330 5.884.393 6% 109.553.723 

Α.Π.5 45.287.532 1.941.154 4% 47.228.686 

Α.Π.6 759.900.035 108.134.074 14% 868.034.109 

Α.Π.7 249.301.190 -10.862.213 -4% 238.438.977 

Α.Π.8 75.093.988 7.510.998 10% 82.604.986 

Α.Π.9 22.248.144 2.648.280 12% 24.896.424 

Α.Π.10 29.430.301 - 0% 29.430.301 

Α.Π.11 2.110.954 - 0% 2.110.954 

Α.Π.12 618.480 - 0% 618.480 

ΣΥΝΟΛΟ 3.311.818.725 236.757.714 
 

3.548.576.439 

* με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ Ιούνιος 2020 
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3.2 Τροποποιήσεις στους κωδικούς παρέμβασης ανά Άξονα 
Προτεραιότητας 

Με βάση τις αλλαγές στα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ, στην παρούσα υπο-ενότητα εξετάζονται 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κωδικούς παρέμβασης (ΚΠ) του Προγράμματος. Ειδικότερα: 

 Από την πρόταση αναθεώρησης δεν προκύπτει η ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών 

παρέμβασης ανά ΑΠ του Προγράμματος. 

 Ωστόσο λόγω των προτεινόμενων μετακινήσεων πόρων, προκύπτει ανάγκης τροποποιήσεων 

στους πόρους που δεσμεύουν οι υφιστάμενοι κωδικοί παρέμβασης του ΕΠ. Ειδικότερα οι 

κωδικοί παρέμβασης που επηρεάζονται είναι: 

o 108. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και βελτίωση της κάλυψης των 

αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων ενίσχυσης της 

διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, καθώς επίσης μέσω προγραμμάτων 

κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των 

σχετικών ενδιαφερομένων μερών. 

o 102 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και άεργους, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που έχουν 

απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

o 113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. 

o 115. Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση 

της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη 

τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

o 116. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των 

επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα. 

o 118. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και 

ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της 

ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε 

δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και 

ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των 

διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας. 
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