
                                                                         
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως όλα τα Ελληνικά 
ΕΠ της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφορά και 
στις 13 περιφέρειες της χώρας, καλύπτοντας έτσι και το στόχο «Σύγκλιση» και το στόχο 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση».  
   
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός συγχρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 
2.058.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.440.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή και 
618.000.000 Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν 
Εθνικοί Πόροι ύψους 157.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως προβλεπόµενα έσοδα κλπ. Το σύνολο των 
ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 2.215.000.000 ΕΥΡΩ. 
 
 
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ 
 
Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της 
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
προκειµένου να αναβαθµιστεί το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης.  
 
Το Πρόγραµµα επικεντρώνεται σε τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι αντιστοιχούν 
σε τέσσερις θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος. Κάθε θεµατικός 
Άξονας Προτεραιότητας επαναλαµβάνεται τρεις φορές, µια για κάθε κατηγορία 
περιφερειών (αµιγούς σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου). Έτσι, σε κάθε 
Στρατηγικό Στόχο του Προγράµµατος αντιστοιχίζονται τρεις Άξονες Προτεραιότητας µε το 
ίδιο ακριβώς περιεχόµενο, ένας ανά κατηγορία περιφερειών.  
 
 
4. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   
 
Η διάρθρωση του Προγράµµατος σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους ανά 
Άξονα έχει ως εξής:  
 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής  ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης  

 Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήµατος– 
ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού  

 Αποτίµηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

 Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην  εκπαίδευση 

 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)  



 Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε έµφαση στην 
καινοτοµία και τις τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 2: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής  ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου  

 Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήµατος– 
ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού  

 Αποτίµηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

 Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην  εκπαιδευτική διαδικασία 

 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)  

 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) 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 3: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής  ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου  

 Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήµατος– 
ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού  

 Αποτίµηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

 Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην  εκπαιδευτική διαδικασία 

 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)  

 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) 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 

 Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχοµένου της 

 Αναβάθµιση της τεχνικο-επαγγελµατικής  εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητάς της 

 Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 
εργασίας 

 



 Άξονας Προτεραιότητας 5: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

 Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχοµένου της 

 Αναβάθµιση της τεχνικο-επαγγελµατικής  εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

 Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 
εργασίας 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου 

 Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχοµένου της 

 Αναβάθµιση της τεχνικο-επαγγελµατικής  εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

 Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 
εργασίας 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 7: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης  

 Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

 Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την 
αύξηση της συµµετοχής 

 Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 

 Άξονας Προτεραιότητας 8: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου  

 Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

 Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την 
αύξηση της συµµετοχής 

 Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 

 Άξονας Προτεραιότητας 9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου  

 Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

 Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την 
αύξηση της συµµετοχής 

 Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 

 Άξονας Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης  

 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το 
εξωτερικό    



 Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλλουν στην 
παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης µε έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις 
ΤΠΕ 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 11: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου  

 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το 
εξωτερικό    

 Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλλουν στην 
παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης µε έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις 
ΤΠΕ 

 
 Άξονας Προτεραιότητας 12: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου  

 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το 
εξωτερικό    

 Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλλουν στην 
παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης µε έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις 
ΤΠΕ 

 
 
 


