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Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 

 «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 

 

Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να συνοψιστεί το περιεχόμενο του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΠΘ 

για την χρονική περίοδο 2007-2013. 

Πηγή του κειμένου που ακολουθεί αποτελεί το αναλυτικό κείμενο του ΕΠ «Εκπαίδευση & 

Δια βίου Μάθηση» (έκδοση Οκτώβριος 2007), αυτούσια τμήματα του οποίου περιέχονται 

στην παρούσα σύνοψη. 

Το αναλυτικό κείμενο του ΕΠ βρίσκεται στον ηλεκτρονικό τόπο: 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/d_1.html

 

Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς 

Στόχους. 

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» 

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης» θα προωθηθούν: i) η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ii) η ενίσχυση της κινητικότητας του 

μαθητικού πληθυσμού, iii) η συστηματική μέτρηση της προόδου που επιτελείται με την α) 

ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος 

αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, iv) η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και v) η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής εκπαίδευσης) και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και τις ΤΠΕ. Επίσης, προβλέπεται 

η ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). 
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2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας» 

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας» θα προωθηθούν: i) η αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με 

στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της και ii) ο 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των 

προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του 

καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της 

τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 

προσόντων.  Επίσης, θα εστιάσει στην αύξηση στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του 

εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. 

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»  

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» θα προωθηθούν η 

ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών της δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 

πρόσβασης σε αυτήν, με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων 

(ανάπτυξη συστήματος κινήτρων) ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή 

μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» 

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 

έρευνας και της καινοτομία» προβλέπεται: i) η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας 

μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών 

υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό με έμφαση σε ασθενέστερες οικονομικά και 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και ii) η αναβάθμιση του επιπέδου 

μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης 

με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ, και η ενίσχυση της συμμετοχής σε 

διδακτορικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων (π.χ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ). 

Αναφορικά με τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, όπως 

προβλέπεται στον Κανονισμό του ΕΚΤ, σημειώνεται ότι συντάσσεται μνημόνιο συνεργασίας 

του Υπ. Ανάπτυξης και του ΥπΕΠΘ, στο οποίο τονίζεται ότι η δικτύωση πανεπιστήμιων και 

άλλων ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 

1 του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα του Υπ. Ανάπτυξης. Παράλληλα, 
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δράσεις που αφορούν α) στην προώθηση της απασχόλησης ερευνητών στις επιχειρήσεις 

και β) στην ενίσχυση της γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών θα 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 2 του ΕΠ Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπ. 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σύμφωνα με αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας. 

 

Χρηματοδοτική βαρύτητα ανά στρατηγικό στόχο 

Η κατανομή της χρηματοδοτικής βαρύτητας ανά στρατηγικό στόχο εικονίζεται στο σχήμα 

2-1.  

Κυρίαρχος με όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας (περίπου 40% της κοινοτικής 

συνδρομής) αναδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», ο οποίος αφορά όλο το 

εκπαιδευτικό σύστημα (συστημικός). Στο στόχο αυτό εντάσσονται όλες οι παρεμβάσεις 

που αφορούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, όπως η ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση και οι 

παρεμβάσεις ανθρώπινου δυναμικού, που υποστηρίζουν τις λοιπές συστημικές ποιοτικές 

βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Δεύτερος σε χρηματοδοτική σημαντικότητα (23.6% της κοινοτικής συνδρομής) 

αναδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά εργασίας» όπου περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως η αναμόρφωση 

προγραμμάτων σπουδών η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και οι λοιπές παρεμβάσεις 

ενίσχυσης και λειτουργικής αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της 

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ), η πρακτική άσκηση σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, τα Γραφεία Διασύνδεσης, ο επανασχεδιασμός και η επέκταση 

του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) σε 

όλες τις βαθμίδες και επίπεδα εκπαίδευσης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας των 

νέων με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας .  

Ο στρατηγικός στόχος 4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 

έρευνας και της καινοτομίας» είναι τρίτος σε χρηματοδοτική σημαντικότητα (19.6% της 

κοινοτικής συνδρομής) καθόσον σε αυτόν εντάσσονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον 

ποσοτικό και ποιοτικό εμπλουτισμό του ανθρώπινο ερευνητικού δυναμικού της χώρας 

μέσω της προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

της προσέλκυσης νέων ερευνητών από το εξωτερικό, της ποιοτικής αναβάθμισης των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων με έμφαση στις θετικές επιστήμες και της παροχής 

υποτροφιών με αύξηση της συμμετοχής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Τέταρτος σε χρηματοδοτική σημαντικότητα (15% της κοινοτικής συνδρομής) 

αναδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος 3 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» 

στον οποίο εντάσσονται παρεμβάσεις όπως η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου 
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Εκπαίδευσης, η επέκταση του θεσμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου, η ανάπτυξη ανοικτού 

συστήματος επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και η 

θεσμοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης και ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα πρέπει 

ωστόσο να τονισθεί ότι η ενίσχυση, από το ΕΠ, της δια βίου μάθησης γενικότερα δεν 

περιορίζεται μόνο στον στρατηγικό στόχο 3, αλλά στη δια βίου μάθηση εντάσσονται και 

παρεμβάσεις που αφορούν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και που συμβάλλουν σχετικά 

όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η προσχολική αγωγή, η καταπολέμηση της 

σχολικής διαρροής κ.α., οι οποίες ωστόσο, είναι ενταγμένες σε άλλους στρατηγικούς 

στόχους. Υπολογίζεται ενδεικτικά ότι η χρηματοδοτική σημαντικότητα που έχει στο 

Πρόγραμμα η δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρεμβάσεων 

ανέρχεται σε άνω του 30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. 

 

 

Άξονες προτεραιότητας & Ειδικοί Στόχοι 

Κάθε Στρατηγικός Στόχος (ΣΣ) του Προγράμματος αντιστοιχεί σε τρείς ομότιτλους, με 

τον Στρατηγικό Στόχο, Άξονες Προτεραιότητας (έναν για κάθε κατηγορία περιφέρειας1).  

Οι δράσεις κάθε άξονα καθώς και οι αντίστοιχοι ειδικοί στόχοι,  έχουν οριζόντιο 

χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι καμία των περιφερειών δεν αποκλείεται από αυτές. 

Οι όποιες διαφορές αναφέρονται στη βαρύτητα της δράσης ανά περιφέρεια. 

Οι άξονες αυτοί και οι σχέση τους με τους Στρατηγικούς Στόχους φαίνονται στο σχήμα 

2.2. 

                                                            
1 Υπάρχουν 3 κατηγορίες περιφερειών: 

Περιφέρειες Σύγκλισης:Αν.Μακεδ. & Θράκη, Θεσσαλία, Ηπειρος, Ιόνια νησιά, Δ. Ελλάδα, Πελ/νησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη  

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Αττική 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Ν. Αιγαίο 
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Πιο αναλυτικά, οι Άξονες προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι: 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,32 : Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης (ανά κατηγορία Περιφερειών) Στο 

πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– 

ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού 

 (βλ. σελ. 128-129, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ) 

                                                            
2 Ο ΑΠ1 αφορά τις 8 περιφέρειες Σύγκλισης 

Ο ΑΠ2 αφορά τις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

Ο ΑΠ3 αφορά τις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

Αντίστοιχη λογική ακολουθείται και στους επόμενους ΑΠ 
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• Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 

συστήματος 

(βλ. σελ. 129, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ) 

• Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(βλ. στη σελ. 129, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ) 

• Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) 

και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) 

(βλ. στη σελ. 130, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, την ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην 

καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΠΕ 

(βλ. στη σελ. 130, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, την ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6 : Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (ανά κατηγορία Περιφερειών) Στο πλαίσιο αυτό, 

οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της 

 (βλ. σελ. 147-148, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

(βλ. σελ. 148-149, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 

εργασίας 

 (βλ. σελ. 149, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 
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  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9 : Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 

(ανά κατηγορία Περιφερειών). Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 

πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων  

(βλ. στις σελ. 163-164, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, την ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την 

αύξηση της συμμετοχής 

(βλ. στις σελ. 163-164, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, την ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

(βλ. στις σελ. 164, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, την ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12 : Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για 

την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας (ανά κατηγορία Περιφερειών) Στο 

πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το 

εξωτερικό 

(βλ. σελ. 176, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

• Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην 

παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις 

ΤΠΕ 

(βλ. σελ. 176, του Αναλυτικού κειμένου ΕΠ, ανάλυση σε επιμέρους δράσεις) 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (ανά 

κατηγορία Περιφερειών) Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης. 

• Δημοσιότητα και πληροφόρηση. 

Σημείωση: Η Αττική αποτελεί περιφέρεια σταδιακής εξόδου και ως εκ τούτου την αφορούν 

οι Αξονες Προτεραιότητας 2, 5, 8, 11,14 
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Στο ακόλουθο σχήμα εικονίζεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση σε επίπεδο ειδικού στόχου. Στην εικονιζόμενη 

διάρθρωση δεν περιέχεται η χωρική διάσταση του προγράμματος (ανά κατηγορία 

περιφερειών) για λόγους απλότητας, καθώς υπάρχει ομοιογένεια στόχων και 

παρεμβάσεων ανά επιλέξιμη κατηγορία περιφέρειας. 

Η σχετική χρηματοδοτική βαρύτητα (%) των Ειδικών Στόχων ανά ΑΠ του ΕΠ, 

όπως αυτή διαμορφώνεται ενδεικτικά και μη δεσμευτικά στο παρόν στάδιο 

εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Χρηματοδοτικό Σχήμα ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» ανά άξονα Προτεραιότητας 
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