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1. ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
1.1 Η σημασία της Δια Βίου Μάθησης σήμερα
Η Δια Βίξσ Μάθηρη έουεςαι μα απαμςήρει ρςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ και μα δόρει διενϊδξσπ απϊ ςημ κοίρη. Δεμ απξςελεί απλά μια ποξρπάθεια μα
σιξθεςηθξϋμ ξι εσοχπαψκέπ ενελίνειπ ρςξ υόοξ ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ. Σξ ζηςξϋμεμξ
δεμ είμαι μϊμξ μα αμςαπξκοιθεί η Δλλάδα ρςιπ απαιςήρειπ και ρςξσπ ρςαςιρςικξϋπ δείκςεπ επιρςημξμικόμ και εσοχπαψκόμ ποξδιαγοατόμ. Σξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ
Μάθηρηπ πξσ ρυεδιάζξσμε τιλξδξνεί μα απξςελέρει εογαλείξ για μα πεςϋυει η Δλλάδα
ςξ μεγάλξ Δθμικϊ ρςϊυξ ςηπ μα βγει απϊ ςημ παοξϋρα κοίρη πιξ δσμαςή, μα απελεσθεοχθξϋμ ξι δημιξσογικέπ δσμάμειπ ςηπ και μα μπει ρε μια αμαπςσνιακή ποξξπςική.
Σξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ έουεςαι μα σπηοεςήρει έμα μέξ ιδαμικϊ, μια
μέα αμςίληφη για ςημ παιδεία. Αλλάζει ςημ παγιχμέμη αμςίληφη ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ ϊςι η εκπαίδεσρη ρημαίμει μϊμξ ρυξλείξ, παμελλαδικέπ ενεςάρειπ, πςσυίξ.
Ανιϊπιρςα πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ ςξ καθέμα με ςη δική ςξσ ανία γίμξμςαι και ςα Κέμςοα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ, ςα Ιμρςιςξϋςα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ, ςα Κέμςοα Μεςαλσκειακήπ Δκπαίδεσρηπ, ςα Δογαρςήοια Δλεσθέοχμ πξσδόμ. Η παιδεία γίμεςαι ρςάρη ζχήπ με πξλλαπλέπ επιλξγέπ και αμξιυςέπ διαδοξμέπ. Η μάθηρη ρσμξδεϋει ϊλη ςημ αμθοόπιμη ζχή, γίμεςαι αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςηπ ποξρπάθειαπ για βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ, για ςϊμχρη ςηπ κξιμχμικήπ ποξρτξοάπ, ςξσ εθελξμςιρμξϋ, ςηπ εμεογξϋπ γήοαμρηπ, ςηπ ρσμμεςξυήπ ρςα κξιμά.

Μοπθέρ Δια Βίος Μάθηζηρ
Η διά βίξσ μάθηρη ρσμπεοιλαμβάμει απϊ ςημ ποξρυξλική αγχγή, ςημ ποχςξβάθμια
και δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη, μέυοι ςημ αμόςαςη εκπαίδεσρη, ςημ αουική και ςη
ρσμευιζϊμεμη επαγγελμαςική καςάοςιρη, ςη γεμική εκπαίδεσρη εμηλίκχμ, καθόπ και
ϊλεπ ςιπ μξοτέπ άςσπηπ μάθηρηπ εκςϊπ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ.
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Οι μξοτέπ μαθηριακόμ δοαρςηοιξςήςχμ μπξοξϋμ μα ξμαδξπξιηθξϋμ ρε ςοειπ καςηγξοίεπ:
1.

Σσπική εκπαίδεσρη :
Λαμβάμει υόοα ρε ξογαμχμέμξ και θερμξθεςημέμξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ
(ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ, διδάρκξμςεπ, ανιξλϊγηρη μαθηριακόμ απξςελερμάςχμ), ξδηγεί ρςημ απϊκςηρη πιρςξπξιηςικόμ αμαγμχοιρμέμχμ ρε εθμικϊ
επίπεδξ απϊ ςιπ επίρημεπ αουέπ και απξςελεί μέοξπ ςηπ διαβαθμιρμέμηπ εκπαιδεσςικήπ κλίμακαπ.

2.

Μη ςσπική εκπαίδεσρη:
Λαμβάμει υόοα ρε ξογαμχμέμξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ (ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ, διδάρκξμςεπ, ανιξλϊγηρη μαθηριακόμ απξςελερμάςχμ), και μπξοεί μα
ξδηγήρει (αλλά ϊυι αμαγκαρςικά) ρςημ απϊκςηρη πιρςξπξιηςικόμ αμαγμχοιρμέμχμ ρε εθμικϊ επίπεδξ.

3.

Άςσπη μάθηρη :
Δε λαμβάμει υόοα ρε ξογαμχμέμξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ αλλά είμαι εμςαγμέμη ρςξ πλαίριξ επαγγελμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ςξσ ελεϋθεοξσ υοϊμξσ,
κξιμχμικόμ, αθληςικόμ και πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Ποξπ ςξ παοϊμ
δεμ αμαγμχοίζεςαι και δεμ πιρςξπξιείςαι.

Η Δια Βίος Μάθηζη ζηην Εςπώπη
Η έγκοιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ εογαρίαπ «Δκπαίδεσρη και καςάοςιρη 2010» - ρςξ πλαίριξ ςηπ ςοαςηγικήπ ςηπ Λιρραβϊμαπ - απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ σμβξϋλιξ ςηπ Βαοκελόμηπ
ςξσ Μαοςίξσ 2002 - απξςέλερε, για ποόςη τξοά, ρςαθεοϊ πλαίριξ για ςημ εσοχπαψκή
ρσμεογαρία ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ καςάοςιρηπ. Σξ ποϊγοαμμα έθερε
κξιμξϋπ ρςϊυξσπ με κϋοιξ ρκξπϊ ςη ρςήοινη ςηπ βελςίχρηπ ςχμ εθμικόμ ρσρςημάςχμ
εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ μέρχ ςηπ αμςαλλαγήπ βέλςιρςχμ ποακςικόμ.
Σξ ποϊγοαμμα εογαρίαπ, μαζί με ςη διαδικαρία ςηπ Κξπεγυάγηπ και κξιμέπ ποχςξβξσλίεπ ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ Μπξλϊμια, ξδήγηρε ρε ξσριαρςική ποϊξδξ κσοίχπ για ςημ σπξρςήοινη ςχμ εθμικόμ μεςαοοσθμίρεχμ ςηπ διά βίξσ μάθηρηπ, ςξσ
εκρσγυοξμιρμξϋ ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ εκπϊμηρηπ κξιμόμ εσοχπαψκόμ μέρχμ για ςημ ποξαγχγή ςηπ πξιϊςηςαπ, ςηπ διατάμειαπ και ςηπ κιμηςικϊςηςαπ.
Παοϊλα ασςά ενακξλξσθξϋμ μα στίρςαμςαι ρημαμςικέπ ποξκλήρειπ για ςημ σλξπξίηρη
ςηπ τιλξδξνίαπ ςηπ Δσοόπηπ μα καςαρςεί η πλέξμ αμςαγχμιρςική και δσμαμική ξικξμξμία ςηπ γμόρηπ παγκξρμίχπ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ρϋγυοξμχμ ποξκλήρεχμ

4

χζδιο Εθνικοφ Προγράμματοσ Δια Βίου Μάθηςησ

αματξοικά με ςημ δια βίξσ μάθηρη ποξχθείςαι έμα επικαιοξπξιημέμξ ρςοαςηγικϊ
πλαίριξ για ςημ εσοχπαψκή ρσμεογαρία ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ καςάοςιρηπ . Σξ ρςοαςηγικϊ ασςϊ πλαίριξ εμιρυϋει πεοαιςέοχ ςημ απξςελερμαςικϊςηςα
ςηπ ρσμεογαρίαπ ασςήπ και ποξρτέοει διαοκή ξτέλη και ρςήοινη ρςα ρσρςήμαςα εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ ςχμ κοαςόμ μελόμ έχπ ςξ 2020, ποξβάλλξμςαπ ςημ εσοχπαψκή πξικιλξμξοτία και ςιπ μξμαδικέπ εσκαιοίεπ πξσ ασςή ποξρτέοει υχοίπ ϊμχπ μα
αταιοεί απϊ ςα κοάςη μέλη ςημ πλήοη αομξδιϊςηςα για ςα εκπαιδεσςικά ςξσπ ρσρςήμαςα.
Σξ μέξ ρςοαςηγικϊ πλαίριξ για ςημ εσοχπαψκή ρσμεογαρία ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ καςάοςιρηπ, με ξοίζξμςα ςξ 2020, ατξοά ςέρρεοιπ ρςοαςηγικξϋπ
ρςϊυξσπ:
 ςοαςηγικϊπ ρςϊυξπ 1: Τλξπξίηρη ςηπ διά βίξσ μάθηρηπ και ςηπ κιμηςικϊςηςαπ
 ςοαςηγικϊπ ρςϊυξπ 2: Βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ
εκπαίδεσρηπ και ςηπ καςάοςιρηπ
 ςοαςηγικϊπ ρςϊυξπ 3: Ποξαγχγή ςηπ ιρξςιμίαπ, ςηπ κξιμχμικήπ ρσμξυήπ και ςηπ
εμεογξϋ ρσμμεςξυήπ ρςα κξιμά
 ςοαςηγικϊπ ρςϊυξπ 4: Δμίρυσρη ςηπ καιμξςξμίαπ και ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ καθόπ και ςξσ επιυειοημαςικξϋ πμεϋμαςξπ, ρε ϊλα ςα επίπεδα εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ

1.2 Η πολιτική της Ελλάδας για την Δια Βίου Μάθηση
Η Δλλάδα παοακξλξσθεί ρςεμά ςιπ ενελίνειπ ρςξμ ςξμέα ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ
πξσ λαμβάμξσμ υόοα ρε εσοχπαψκϊ επίπεδξ, ρσμμεςέυξμςαπ ρε εσοχπαψκέπ
επιςοξπέπ και λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ πξλιςικέπ και ςιπ ρσρςάρειπ ςηπ ΔΔ. ςημ
Δλλάδα σπάουει έμα εσοϋ ρϋρςημα Δια Βίξσ Μάθηρηπ, απϊ ςημ ποξρυξλική
ηλικία μέυοι ςα γηοαςειά, πξσ πεοιλαμβάμει ςϊρξ ςημ ςσπική μάθηρη, πξσ
ποξρτέοεςαι ρςξ ρυξλείξ και ρε άλλα ιδοϋμαςα εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, ϊρξ και ςη μη ςσπική και άςσπη μάθηρη πξσ απξκςάςαι ένχ απϊ ασςά.
Απϊ ςα παοαπάμχ διαμξοτόμεςαι ςξ ελλημικϊ ϋρςημα Δια Βίξσ Μάθηρηπ, ρε
ϊλα ςα ρςάδια ςηπ ζχήπ ςξσ αμθοόπξσ με ρςϊυξ ςη διαμϊοτχρη εμεογόμ πξλιςόμ και ςημ έμςανη ςξσπ ρςημ εογαρία.
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Ο νέορ Νόμορ για ηην ανάπηςξη ηηρ Δια Βίος Μάθηζηρ
κξπϊπ ςξσ μϊμξσ 3879 πξσ φητίρςηκε ςξ επςέμβοη ςξσ 2010 είμαι η αμάπςσνη
ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ, μέρχ ςηπ αμαγμόοιρηπ εμαλλακςικόμ εκπαιδεσςικόμ διαδοξμόμ, ςηπ δικςϋχρηπ ςχμ τξοέχμ δια βίξσ μάθηρηπ και ςηπ διαρτάλιρηπ ςηπ διατάμειαπ και ςηπ πξιϊςηςαπ, έςρι όρςε μα επιςσγυάμεςαι η διαρϋμδερη ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ
με ςημ απαρυϊληρη, η διαμϊοτχρη μιαπ ξλξκληοχμέμηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ αςϊμχμ και γεμικϊςεοα η κξιμχμική και ξικξμξμική αμάπςσνη.
Ο μέξπ μϊμξπ οσθμίζει ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη δια βίξσ μάθηρη πέοαμ ςξσ ςσπικξϋ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ, καθόπ και ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςιπ δοάρειπ
δια βίξσ μάθηρηπ ςχμ τξοέχμ ςξσ ςσπικξϋ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ. Η άςσπη
μάθηρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ μϊμξσ μϊμξ καςά ςξ μέοξπ πξσ ατξοά ςημ αμαγμόοιρη και πιρςξπξίηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ.

Διδικϊςεοα, ρςϊυξι ςξσ μϊμξσ 3879/2010 είμαι ξι ακϊλξσθξι:

η ρσρςημαςξπξίηρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ διεοεϋμηρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και
επιμξοτχςικόμ αμαγκόμ ςχμ εμηλίκχμ ρε ρυέρη με ςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ και ςηπ κξιμχμικήπ αμάπςσνηπ,
ξ ποξγοαμμαςιρμϊπ και η απξκέμςοχρη ςχμ δοάρεχμ δια βίξσ μάθηρηπ, η ρσρςημαςική σπξρςήοινη ςχμ τξοέχμ ςξσ Δθμικξϋ Δικςϋξσ Δια Βίξσ Μάθηρηπ και η
ποξγοαμμαςική ρσμεογαρία ςχμ τξοέχμ διξίκηρηπ ςξσ Δικςϋξσ με ςξσπ τξοείπ
παοξυήπ σπηοεριόμ δια βίξσ μάθηρηπ,
η αμάδεινη ςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ και ςηπ γεμικήπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ χπ δϋξ ιρϊςιμχμ πσλόμχμ ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ,
η θερμξθέςηρη ποξςϋπχμ και μέρχμ για ςημ αμάπςσνη και ςημ πξιξςική αμαβάθμιρη ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ,
η διαρτάλιρη ςηπ δσμαςϊςηςαπ ποϊρβαρηπ ςχμ αςϊμχμ και ιδιαίςεοα ςχμ μελόμ
κξιμχμικά εσπαθόμ και εσάλχςχμ ξμάδχμ ρε ϊλεπ ςιπ δοάρειπ καςάοςιρηπ και
γεμικήπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ,
η ρσμευιζϊμεμη εκπαίδεσρη και ανιξλϊγηρη ςχμ εκπαιδεσςόμ εμηλίκχμ,
η δημιξσογία ρσμεκςικξϋ εθμικξϋ πλαιρίξσ ανιξλϊγηρηπ και πιρςξπξίηρηπ για
ϊλεπ ςιπ μξοτέπ καςάοςιρηπ και γεμικήπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ, με ςη δημιξσογία
ςξσ Δθμικξϋ Οογαμιρμξϋ Πιρςξπξίηρηπ Ποξρϊμςχμ (Δ.Ο.Π.Π.) Ο Δ.Ο.Π.Π. αμαλαμβάμει ςη ρσγκοϊςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ αμαγμόοιρηπ και πιρςξπξίηρηπ ςχμ ποξρϊμςχμ, δηλαδή ςχμ απξκςξϋμεμχμ γμόρεχμ, δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ ςχμ αςϊμχμ, με ςοϊπξ πξσ μα διαρταλίζεςαι η πξιϊςηςα και η αμξιβαία εμπιρςξρϋμη
κοάςξσπ και κξιμχμικόμ εςαίοχμ, μα εμιρυϋεςαι η διατάμεια ρςα ποξρϊμςα, μα δι-
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εσκξλϋμεςαι η ποϊρβαρη και η ποϊξδξπ ρε διαδικαρίεπ διά βίξσ μάθηρηπ και μα
σπξρςηοίζεςαι η ρυέρη εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ με ςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ, και
η ρσγκοϊςηρη εμιαίξσ εθμικξϋ πλαιρίξσ αμαγμόοιρηπ ποξρϊμςχμ και πιρςξπξίηρηπ γμόρεχμ, δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ (Δθμικϊ Πλαίριξ Ποξρϊμςχμ), ςξ
ξπξίξ υοηριμξπξιεί 8 επίπεδα αματξοάπ πξσ βαρίζξμςαι ρε μαθηριακά απξςελέρμαςα πξσ πεοιγοάτξσμ ςι γμχοίζει, καςαμξεί και είμαι ικαμϊ μα κάμει κάπξιξ άςξμξ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη μιαπ μαθηριακήπ διαδικαρίαπ. Ασςή η θεόοηρη έυει ραμ
ρσμέπεια ςη μεςαςϊπιρη ςξσ βάοξσπ απϊ ςιπ ειροξέπ (διάοκεια μαθηριακήπ εμπειοίαπ, ςϋπξπ ιδοϋμαςξπ) ρςιπ εκοξέπ (ςξ απξςέλερμα ςηπ μάθηρηπ).

Το Δίκηςο Δια Βίος Μάθηζηρ
Σξ Τπξσογείξ Παιδείαπ, Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ δια ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Διά Βίξσ Μάθηρηπ, ρυεδιάζει και είμαι σπεϋθσμξ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ μέαπ
πξλιςικήπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ, αμαλαμβάμξμςαπ ςξ ρσμςξμιρμϊ ϊλχμ ςχμ σπξλξίπχμ
εμπλεκϊμεμχμ τξοέχμ ρε ασςϊ ςξ ςϊρξ κοίριμξ πεδίξ πξλιςικήπ. ε ασςϊ ςξ επίπεδξ
δημιξσογείςαι μια ρσμμαυία με ϊλξσπ ςξσπ επιςελικξϋπ κεμςοικξϋπ αλλά και ασςξδιξικηςικξϋπ δημϊριξσπ τξοείπ για πξιξςική αμαβάθμιρη ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςηπ
υόοαπ, η ξπξία εναρταλίζει ςημ ρςξυεσϊμεμη δοάρη ςηπ Δλλημικήπ Πξλιςείαπ.
ςξ πλαίριξ ασςϊ η Γεμική Γοαμμαςεία Διά Βίξσ Μάθηρηπ έυει χπ βαρική αομξδιϊςηςα
μα εμεογξπξιήρει ςξ Δθμικϊ Δίκςσξ Δια Βίξσ Μάθηρηπ πξσ έυει ποξβλετθεί ρςξμ
μ.3879/2010. Διδικϊςεοα, ξι τξοείπ ςξσ Δθμικξϋ Δικςϋξσ Δια Βίξσ Μάθηρηπ (ποβλ.
υήμα 2) διακοίμξμςαι ρε τξοείπ διξίκηρηπ και ρε τξοείπ παοξυήπ σπηοεριόμ δια
βίξσ μάθηρηπ, ξι ξπξίξι ξτείλξσμ μα ρσμεογάζξμςαι ςϊρξ ρε επίπεδξ ρϋμθερηπ ποξςάρεχμ και σλξπξίηρηπ δοάρεχμ αλλά και αμτίδοξμηπ επικξιμχμίαπ. Δπιπλέξμ ρςη
Γεμική Γοαμμαςεία Δια Βίξσ Μάθηρηπ θα αμαπςσυθεί, ρϋμτχμα με ςιπ επιςαγέπ ςξσ
μέξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ Μηςοόξ Υξοέχμ Δια Βίξσ Μάθηρηπ ρςξ ξπξίξ εγγοάτξμςαι ξι
τξοείπ ςξσ ρσρςήμαςξπ διξίκηρηπ και ξι τξοείπ παοξυήπ σπηοεριόμ δια βίξσ μάθηρηπ.
Υξοείπ διξίκηρηπ και ξι τξοείπ παοξυήπ σπηοεριόμ δια βίξσ μάθηρηπ απξςσπόμξμςαι ρςξ διάγοαμμα πξσ ακξλξσθεί:
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Σηο Δθνικό Γίκησο Για Βίοσ Μάθηζης ανήκοσν επίζης:
Α) Φορείς και οι δομές ηοσ ησπικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος, όπως είναι ηα Ιδρύμαηα ηης Ανώηαηης Δκπαίδεσζης και ηα Ινζηιηούηα Για Βίοσ Δκπαίδεσζης ηων
ιδρσμάηων ασηών.
Β) Φορείς ποσ οργανώνοσν προγράμμαηα ενδοεπιτειρηζιακής καηάρηιζης, ηα οποία τρημαηοδοηούνηαι από δημόζιοσς πόροσς, ως προς ηη διαμόρθωζη ηοσ
εκπαιδεσηικού πλαιζίοσ ηων προγραμμάηων ασηών

Σσήμα 1: To Εθνικό Δίκηςο Δια Βίος Μάθηζηρ
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1.3 Συγκριτική Ανάλυση για την Δια Βίου Μάθηση – Ποσοτικά και Ποιοτικά Δεδομένα
ςημ αουή ςξσ 2010 η Δλλάδα σρςεοεί αματξοικά με ςα εσοχπαψκά κοιςήοια αματξοάπ. ςημ Δλλάδα επιςελέρςηκε ποϊξδξπ ρε κάπξια απϊ ςα ρημεία αματξοάπ
(ρςϊυξι) πξσ είυαμ ςεθεί για ςξ 2010 υχοίπ χρςϊρξ μα έυει επιςεσυθεί καμέμαπ
απϊ ςξσπ τιλϊδξνξσπ ρςϊυξσπ πξσ είυαμ ξοιρθεί ρε εσοχπαψκϊ επίπεδξ.
 ε ρυέρη με ςα εσοχπαψκά κοιςήοια αματξοάπ:
Η Δλλάδα εμταμίζει έμα απϊ ςα υαμηλϊςεοα πξρξρςά ρσμμεςξυήπ ρςη δια βίξσ
μάθηρη ρε ρϋγκοιρη ακϊμα και με μέα κοάςη μέλη (2,9% έμαμςι 9,8% ςηπ ΔΔ27).
Η αϋνηρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ρςη διά βίξσ μάθηρη για ςξσπ εμήλικεπ παοαμέμει
βαρική ποϊκληρη για ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα ρςημ Δλλάδα.
ςημ Δλλάδα ςξ 82,1% ςξσ πληθσρμξϋ ηλικίαπ 18-24 εςόμ έυει ξλξκληοόρει
ςξσλάυιρςξμ ςημ δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη.
Μάλιρςα, η ποϊξδξπ ςηπ Δλλάδξπ ποξπ ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςξσ ξλξκλήοχρηπ ςηπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ είμαι μεγαλϋςεοη ρε ρυέρη με
ςημ μέρη εσοχπαψκή ποϊξδξ.
Η Δλλάδα δεμ καςάτεοε μα πεοιξοίρει ςξ πξρξρςϊ ςχμ αςϊμχμ υχοίπ βαρικέπ δενιϊςηςεπ ρε ρυέρη με ςξ 2000 και μάλιρςα ςξ πξρξρςϊ ασςϊ ασνήθηκε
(24,4% ςξ 2000 και 27,7% ςξ 2006). Δνεςάζξμςαπ ςα απξςελέρμαςα ςχμ μαθημαςικόμ χπ ρϋμξλξ, µε βάρη ςημ κλίμακα επάοκειαπ μαθημαςικόμ ςηπ PISA, ςξ
24% ςχμ μαθηςόμ απξςσγυάμξσμ μα τςάρξσμ ςξ επίπεδξ δϋξ (level two).
Η επίδξρη ςηπ Δλλάδαπ είμαι ρημαμςικά υαμηλϊςεοη με πεοίπξσ 1 ρςξσπ 3
(32,3%) μα μημ έυξσμ ςημ απαιςξϋμεμη μαθημαςική επάοκεια.
ςημ Δλλάδα η ποϊξδξπ πξσ έυει επιςεσυθεί ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ ποϊχοηπ
εγκαςάλειφηπ, ρε ρυέρη με ςξ 2000 είμαι ρημαμςική. Η Δλλάδα βοίρκεςαι ξοιακά πληριέρςεοα ρςξ πξρξρςϊ αματξοάπ ςηπ ΔΔ, με ςξ πξρξρςϊ ςχμ αςϊμχμ
(18 έχπ 24 εςόμ), πξσ εγκαςαλείπξσμ ποϊχοα ςξ ρυξλείξ μα τςάμει ςξ 14,2%.
Όρξμ ατξοά ρςα άςξμα ηλικίαπ 30-34 εςόμ πξσ έυξσμ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη ρςημ Δλλάδα παοαςηοείςαι μικοή ποϊξδξπ ρε ρυέρη με ςξ 2000 (25.6%
ςξ 2008 έμαμςι 25,4% ςξ 2000).
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H ρσμμεςξυή ρςη ρσμευιζϊμεμη επαγγελμαςική εκπαίδεσρη και καςάοςιρη
είμαι μικοϊςεοη απϊ ςξ μιρϊ ςξσ κξιμξςικξϋ Μ.Ο. (14% έμαμςι 33%).
Aπϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ποξγοάμμαςα εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ,
μϊμξ ςξ 9,7% ςχμ αμδοόμ και 23,4% ςχμ γσμαικόμ ρσμμεςέυξσμ ρε ποξγοάμμαςα μάθηρηπ πξσ δεμ έυξσμ επαγγελμαςικϊ ρςϊυξ.
Mϊμξ 34% ςχμ πξλιςόμ υοηριμξπξιξϋμ ρε ςακςική βάρη ςξ διαδίκςσξ, εμό
81,8% δε διαθέςξσμ ρε ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ δενιϊςηςεπ υοήρηπ ςξσ διαδικςϋξσ.
Η αμαμεμϊμεμη μέρη διάοκεια εκπαίδεσρηπ αμέουεςαι ρε 17,4 έςη, και είμαι
ασνημέμη ρε ρυέρη με ςξ 2000 καςά 2,4 έςη.

Παοάλληλα με ςιπ παοαπάμχ πξρξςικέπ απξςσπόρειπ, σπάουξσμ και ξσριόδειπ
πξιξςικέπ παοάμεςοξι ςηπ «ελλημικήπ σρςέοηρηπ». Οι ςελεσςαίεπ ρσμπεοιλαμβάμξσμ:
o

Σημ απξσρία ρϋμδερηπ ςηπ αουικήπ με ςη ρσμευιζϊμεμη εκπαίδεσρη και καςάοςιρη (με ςασςϊυοξμη απξρατήμιρη ςχμ ξοίχμ ςξσπ) ρε ρσμδσαρμϊ με
ςξμ καςακεομαςιρμϊ και επικάλσφη αομξδιξςήςχμ.

o

Σξ αρατέπ πλαίριξ αματξοικά με ςα ποξρϊμςα και ςα ρσματή επαγγελμαςικά δικαιόμαςα.

o

Σξ απξρπαρμαςικϊ και ςσυαίξ πλαίριξ παοξυήπ σπηοεριόμ Δια βίξσ Μάθηρηπ.

o

Σημ πλημμελή διαρϋμδερη ςηπ επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ
με ςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςηπ εθμικήπ και εσοχπαψκήπ αγξοάπ εογαρίαπ.

o

Σξ αμτιβϊλξσ πξιϊςηςαπ και απξςελερμαςικϊςηςαπ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοευϊμεμηπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, δεδξμέμηπ ςηπ μέυοι ρήμεοα απξσρίαπ ρσρςημαςικήπ ποξπ ςξϋςξ ανιξλϊγηρηπ.

ςη δημιξσογία και ρσμςήοηρη ασςήπ ςηπ ποξβλημαςικήπ καςάρςαρηπ ρσμέβαλλαμ επίρηπ:
o

η ελλιπήπ ρσμεογαρία μεςανϋ Τπξσογείξσ Παιδείαπ και Τπξσογείξσ Δογαρίαπ και η μη ρσρςημαςική διαβξϋλεσρη με κξιμχμικξϋπ εςαίοξσπ, ασςξδιξικηςικξϋπ τξοείπ και ςημ κξιμχμία ςχμ πξλιςόμ.

o

η έλλειφη ρυεςικήπ παοάδξρηπ πξσ θα διεσκϊλσμε ςη θεμελίχρη ςηπ Δια βίξσ Μάθηρηπ χπ ρσμιρςόραπ ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ πξλίςη.
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1.4 Διαπιστώσεις για την υφιστάμενη κατάσταση
ε ασςή ςημ εμϊςηςα παοξσριάζεςαι ρσγκεμςοχςικϊπ Πίμακαπ με ςα Πλεξμεκςήμαςα, Αδσμαμίεπ, Δσκαιοίεπ και Απειλέπ πξσ σπάουξσμ και επηοεάζξσμ ςη διαμϊοτχρη ςηπ πξλιςικήπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ ρςημ Δλλάδα.
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2. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ
2.1 Όραμα και Αρχές της Δια Βίου Μάθησης
Σξ ρςξίυημα πξσ ποέπει μα κεοδίρει η Δλλάδα ςημ επϊμεμη δεκαεςία είμαι μα εμςαυθεί μέρα ρςιπ ποχςξπϊοεπ εσοχπαψκέπ υόοεπ ρςξ επίπεδξ ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ
γμόρηπ, εναρταλίζξμςαπ ϊςι ςξ αμθοόπιμξ δσμαμικϊ ςηπ υόοαπ θα απξςελείςαι
απϊ ςξσπ πλέξμ αμςαγχμιρςικξϋπ εογαζϊμεμξσπ και εμεογξϋπ πξλίςεπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Φόοξσ.
Η μέα πξλιςική για ςη δια βίξσ μάθηρη ρςημ Δλλάδα μπξοεί μα κάμει ςη γμόρη
αμςίδξςξ ρςημ ρημεοιμή κοίρη καθόπ απξςελεί έμα ρημαμςικϊ ϊυημα για ςη βιόριμη αμάπςσνη πξσ ςϊρξ έυξσμε αμάγκη. Με ςη δια βίξσ μάθηρη μπξοξϋμε μα πεςϋυξσμε ςη διαρϋμδερη ςηπ γμόρηπ με ςημ απαρυϊληρη και ςημ επαγγελμαςική έμςανη καθόπ και ςημ εμίρυσρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ πξλίςη ρςη ρϋγυοξμη εθμική και
παγκϊρμια κξιμχμία.

Σο όραμα τησ νζασ πολιτικήσ δια βίου μάθηςησ ςτην Ελλάδα:
Πολίτεσ με γνώςη & Επαγγελματίεσ με προςόντα

Οι αουέπ ςηπ μέαπ πξλιςικήπ μαπ είμαι:
 Η διά βίξσ μάθηρη είμαι αμθοχπξκεμςοική, καθόπ έυει χπ ατεςηοία ςξμ άμθοχπξ και ςιπ αμάγκεπ ςξσ.
Η διά βίξσ μάθηρη είμαι εμεογϊπ, ρσμευήπ και ϊυι σπξυοεχςική διαδικαρία,
καθόπ είμαι μια αμξιυςή και ρσμευήπ εσκαιοία για ποξρχπική, κξιμχμική και
επαγγελμαςική βελςίχρη ρςη ζχή ςξσ αμθοόπξσ.
Η διά βίξσ μάθηρη είμαι καθξλική, καθόπ επιδιόκεςαι η ρσμμεςξυή ϊλχμ ρε
ϊλη ςη διάοκεια ςξσ βίξσ, και ξλιρςική, με δσμαςϊςηςα αμαγμόοιρηπ και πιρςξπξίηρηπ μη ςσπικόμ και άςσπχμ μξοτόμ μάθηρηπ.
Η διά βίξσ μάθηρη σπξρςηοίζει ςημ αμαπςσνιακή πξοεία ςηπ υόοαπ, καθόπ
απξρκξπεί ρςημ επικαιοξπξίηρη ςχμ γμόρεχμ και δενιξςήςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ
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εμϊφει ςχμ οαγδαία μεςαβαλλϊμεμχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ, με έγκαιοη διάγμχρη ςχμ αμαγκόμ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ.
Η διά βίξσ μάθηρη σπξρςηοίζει ςημ κξιμχμική έμςανη, επιδιόκει ςημ κξιμχμική και επαγγελμαςική εμρχμάςχρη εσάλχςχμ ξμάδχμ, παοέυξμςαπ ρςα μέλη
ςξσπ έμα επαοκέπ επίπεδξ γεμικόμ και επαγγελμαςικόμ γμόρεχμ, δενιξςήςχμ
και ικαμξςήςχμ.
Η διά βίξσ μάθηρη ρςξυεϋει ρςημ αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ αςϊμξσ,
ρςημ καλλιέογεια κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ ρσμβαςόμ με ςιπ μέεπ ρσμθήκεπ, ρςημ
αμάπςσνη ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ και γεμικϊςεοα ρςημ αμάπςσνη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ
εμεογξϋ και εμημεοχμέμξσ πξλίςη.

2.2 Ο νέος ρόλος και οι προτεραιότητες του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η ψήφιςη του νζου νόμου
και η εφαρμογή του Εθνικοφ Προγράμματοσ
διαμορφώνει για πρώτη φορά μια ενιαία πολιτική για τη
δια βίου μάθηςη

Μέυοι ρήμεοα και παοά ςιπ θεςικέπ ποξρπάθειεπ πξσ είυαμ γίμει ρςξμ ςξμέα ςηπ δια
βίξσ μάθηρηπ είυε παοαςηοηθεί απξσρία μιαπ εμιαίαπ εθμικήπ πξλιςικήπ και εμϊπ ρσμεκςικξϋ θερμικξϋ και διαυειοιρςικξϋ πλαιρίξσ. Η έλλειφη εμιαίαπ ρςοαςηγικήπ ξδήγηρε ρςξμ καςακεομαςιρμϊ ςχμ δοάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ρςη δια βίξσ
μάθηρη και πξσ με ςη ρειοά ςξσ ρσμεςέλερε ρε μη ικαμξπξιηςική ποαγμάςχρη ςηπ
δια βίξσ μάθηρηπ ρςημ Δλλάδα με ϊοξσπ πξρξςικξϋπ και πξιξςικξϋπ.
ήμεοα, για ποόςη τξοά, επιυειοείςαι ρςημ Δλλάδα ξ ρσμςξμιρμϊπ και η ρσμεκςική λειςξσογία ςξσ υόοξσ ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ απϊ ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ ςξ
ξπξίξ μέρχ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ «έυει ωπ απξρςξλή μα ρυεδιάζει ςη δημόρια πξλιςική ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ, μα διαμξοτώμει ςξσπ ρυεςικξύπ
καμόμεπ, μα εκπξμεί ςξ αμςίρςξιυξ εθμικό ποόγοαμμα και μα επξπςεύει ςημ εταομξγή ςξσπ» (μ.3897/2010).
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Σξ Τπξσογείξ Παιδείαπ, Δια βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ:






αμαλαμβάμει ςξμ επιςελικϊ οϊλξ εμαομϊμιρηπ δοάρεχμ αουικήπ και
ρσμευιζϊμεμηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ, γεμικήπ εκπαίδεσρηπ,
ρσμβξσλεσςικήπ και επαγγελμαςικξϋ ποξραμαςξλιρμξϋ,
εγγσάςαι ςη διαοκή ανιξλϊγηρη και απξςελερμαςική παοακξλξϋθηρη
ςηπ εταομξγήπ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ,
αμαλαμβάμει μα εγκαθιδοϋρει μια πλαςιά ρσμμαυία με επίκεμςοξ ςη
γμόρη
εμόμει ϊλα ςα Τπξσογεία, ϊλξσπ ςξσπ τξοείπ (δημϊριξσπ, κξιμχμικξϋπ και ιδιχςικξϋπ) πξσ εμπλέκξμςαι ρε παοξυή σπηοεριόμ Δια Βίξσ
Μάθηρηπ θέςξμςαπ έμα κξιμϊ πλαίριξ αματξοάπ και μια εμιαία ρςϊυεσρη.

Οι ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ ςίθεμςαι με ςη φήτιρη ςξσ μέξσ Νϊμξσ για ςημ αμάπςσνη
ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ (Νόμξπ 3879/2010) είμαι ξι ακϊλξσθεπ:
 Ο πξλίςηπ. Δρςιάζξσμε ρςξμ εκπαιδεσϊμεμξ εμήλικα, ρςιπ εκπαιδεσςικέπ και
μξοτχςικέπ αμάγκεπ ςξσ, ρςα εμδιατέοξμςά ςξσ, ρςημ εμεογξπξίηρη ςξσ,
ρςημ άορη ςχμ εμπξδίχμ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρε μαθηριακέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ρςημ αμαγμόοιρη και πιρςξπξίηρη ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσ.

 Η ρϋμδερη ςηπ διά βίξσ μάθηρηπ με ςημ απαρυϊληρη και ςημ ξικξμξμική
αμάπςσνη. Δτξδιάζξσμε ςξσπ εογαζϊμεμξσπ με ςξ καςάλληλξ σπϊβαθοξ ςευμικόμ και επαγγελμαςικόμ δενιξςήςχμ και ςημ καςάλληλη καςάοςιρη έςρι όρςε
μα ρσμδεθεί άμερα η διά βίξσ μάθηρη με ςημ απαρυϊληρη και ςημ ξικξμξμική
αμάπςσνη ςηπ υόοαπ.

 Η καθιέοχρη καμϊμχμ λειςξσογίαπ για ϊλξσπ ςξσπ τξοείπ πξσ παοέυξσμ
εκπαίδεσρη και καςάοςιρη, είςε ασςξί βοίρκξμςαι εμςϊπ ςξσ ςσπικξϋ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ είςε βοίρκξμςαι ρςξ υόοξ ςηπ μεςαλσκειακήπ εκπαίδεσρηπ
και ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ καςάοςιρηπ. Ο οϊλξπ ςξσ κοάςξσπ είμαι μα βάλει καμϊμεπ πξσ ιρυϋξσμ για ϊλξσπ (δημϊριξσπ, ιδιχςικξϋπ και κξιμχμικξϋπ τξοείπ) και
μα έυει επιςελικξϋπ τξοείπ, πξσ μπξοξϋμ μα εταομϊζξσμ ςξσπ καμϊμεπ με καθερςόπ διατάμειαπ και κξιμχμικήπ λξγξδξρίαπ.
 Η ρϋρςαρη ςξσ Δθμικξϋ Πλαιρίξσ Ποξρϊμςχμ πξσ θα διαρταλίρει ςη διατάμεια και ςημ πξιϊςηςα ςχμ διαδικαριόμ ανιξλϊγηρηπ, αμαγμόοιρηπ και πιρςξπξίηρηπ ςϊρξ ςηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ, ϊρξ και ςηπ μάθηρηπ, αμενάοςηςα
απϊ ςη διαδοξμή απϊκςηρήπ ςηπ.
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2.3 Η αναπτυξιακή προοπτική του Εθνικού Προγράμματος
Δια βίου Μάθησης
Σξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ (ΔΠ ΔΒΜ),

ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Νόμξ

3879/2010, πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ δοάρειπ εταομξγήπ ςηπ δημϊριαπ πξλιςικήπ δια
βίξσ μάθηρηπ πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ δημϊριξσπ πϊοξσπ, εθμικξϋπ ή εσοχπαψκξϋπ.
Σξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ:
απξςελεί απάμςηρη ρςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ,
δίμει διενϊδξσπ απϊ ςημ παοξϋρα κοίρη, και
ποξχθεί μια μέα αμςίληφη για ςημ παιδεία.
Βαρικϊ ρςϊυξ ςξσ ΔΠ ΔΒΜ απξςελεί η διαρϋμδερη και ξ ρσμςξμιρμϊπ δϋξ ςξμέχμ
πξσ έχπ ρήμεοα λειςξσογξϋραμ -εμ πξλλξίπ - αμενάοςηςα ξ έμαπ απϊ ςξμ άλλξ: ςξ
υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξ υόοξ ςηπ εογαρίαπ. Οι πσλόμεπ ςξσ ΔΠ ΔΜΒ είμαι:


Η αουική και ρσμευιζϊμεμη επαγγελμαςική καςάοςιρη πξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα άμερηπ αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ εμιρυϋξμςαπ ςιπ ποξξπςικέπ απαρυϊληρηπ.



Η γεμική εκπαίδεσρη εμηλίκχμ πξσ εμθαοοϋμει ςημ ποξρχπική αμάπςσνη
μέρα απϊ ςημ καλλιέογεια και εμίρυσρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ εμεογξϋ πξλίςη.

Η ανιξπξίηρη ςχμ δημιξσογικόμ δσμάμεχμ ςηπ υόοαπ και η εσημεοία ςχμ πξλιςόμ
ρσμιρςξϋμ ςξ κϋοιξ ζηςξϋμεμξ ςηπ Δθμικήπ Πξλιςικήπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ. Ακξλξσθόμςαπ ςξ παοάδειγμα άλλχμ υόοχμ πξσ πέοαραμ απϊ πεοίξδξ βαθιάπ ϋτερηπ ρε
τάρη αμάπςσνηπ και ξικξμξμικήπ εσοχρςίαπ, μέρχ ςηπ παοξϋραπ αμαδιάοθοχρηπ
ςξσ εσοϋςεοξσ υόοξσ ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ δίμεςαι ποξςεοαιϊςηςα ρςημ εκπαίδεσρη και μάλιρςα ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική εκπαίδεσρη και καςάοςιρη και
ρςημ άμερη διαρϋμδερη ςηπ με κεμςοικξϋπ αμαπςσνιακξϋπ ρςϊυξσπ, ϊπχπ η ποάριμη αμάπςσνη, ξ ςξσοιρμϊπ, ςα πξιξςικά ποξψϊμςα και σπηοερίεπ. Οι δημιξσογικέπ δσμάμειπ ςχμ Δλλήμχμ πξλιςόμ απξςελξϋμ ςξ ρημαμςικϊςεοξ κετάλαιξ πξσ
διαθέςει η υόοα και η ανιξπξίηρη ςξσπ είμαι η μξμαδική ρςοαςηγική πξσ μπξοεί μα
ξδηγήρει ρε ένξδξ απϊ ςημ ξικξμξμική κοίρη και μα δημιξσογήρει ρσμθήκεπ αειτϊοξσ αμάπςσνηπ.
Ασςέπ ξι δϋξ βαρικέπ πξλιςικέπ καςεσθϋμρειπ, ςηπ απαρυϊληρηπ και ςηπ εμίρυσρηπ ςξσ εμεογξϋ και εμημεοχμέμξσ πξλίςη, διαπμέξσμ κάθε ρςάδιξ και βήμα
ρυεδιαρμξϋ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ, ποξκειμέμξσ ςξ ρϋμξλξ
ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςηπ υόοαπ μα ποξραομϊζεςαι εμεογηςικά και μα αμςα-
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πξκοίμεςαι δημιξσογικά ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ γμόρηπ. Δτϊρξμ ρήμεοα ξι οσθμξί αμάπςσνηπ ςηπ γμόρηπ είμαι οαγδαίξι, καθίρςαςαι πλέξμ επιςακςική η
αμάγκη για ρσμευή επιμϊοτχρη ρε μέα θεμαςικά αμςικείμεμα, ϊπχπ ξι μέεπ Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοικήπ και Σευμξλξγίαπ, η ποάριμη αμάπςσνη, ξ ξικξμξμικϊπ εγγοαμμαςιρμϊπ κα.
ςημ καςεϋθσμρη ασςή, ρςξ ΔΠ ΔΒΜ έυξσμ εμρχμαςχθεί ρσγκεκοιμέμεπ δέρμεπ δοάρεχμ πξσ ενσπηοεςξϋμ ςημ πξλιςική εμίρυσρηπ ςηπ απαρυϊληρηπ και ρσμξλικά διαμξοτόμξσμ πεοίπξσ ςξ 50% ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ, δηλαδή σπεοβαίμξσμ ςξ 1 διπ €.
Ωτελξϋμεμξι ασςόμ ςχμ δοάρεχμ εμίρυσρηπ ςηπ απαρυϊληρηπ είμαι:
ξι άμεογξι,
ξι εογαζϊμεμξι,
ξι μέξι ελεϋθεοξι επαγγελμαςίεπ
ξι εογξδϊςεπ,
ξι ρπξσδαρςέπ
ςα άςξμα πξσ ποξέουξμςαι απϊ εσάλχςεπ κξιμχμικά ξμάδεπ
ρςελέυη ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, ςχμ πεοιτεοειόμ και ςχμ δήμχμ κλπ.
Σέλξπ, ιδιαίςεοη έμταρη δίμεςαι ρςη Γεμική Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ, η ξπξία αμαμξοτόμεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ με βάρη ςιπ ακϊλξσθεπ καςεσθϋμρειπ:
Οικξμξμικϊπ Δγγοαμμαςιρμϊπ (γμώρη & διαυείοιρη καθημεοιμώμ ξικξμξμικώμ
ρσμθηκώμ)
Δπιυειοημαςικϊςηςα (αμάπςσνη δενιξςήςωμ και γμώρεωμ επιυειοημαςικόςηςαπ),
Χητιακϊπ Δγγοαμμαςιρμϊπ ςηπ κξιμχμίαπ και μέεπ ςευμξλξγίεπ
Ξέμεπ Γλόρρεπ
Κξιμχμικέπ δενιϊςηςεπ (soft skills)
Αμςίρςξιυα, ξι δοάρειπ πξσ ενσπηοεςξϋμ ςημ πξλιςική ςηπ εμίρυσρηπ ςηπ ιδιϊςηςαπ
ςξσ εμεογξϋ πξλίςη έυξσμ χπ χτελξϋμεμξ πληθσρμϊ:
ςξσπ εμήλικεπ
ςξσπ τξιςηςέπ
ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ.
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2.4 Γενικοί & Ειδικοί στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Δια
βίου Μάθησης
Ο ρυεδιαρμϊπ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ θέςει επςά (7) αλληλέμδεςξσπ ρςϊυξσπ
πξσ απξβλέπξσμ ρςημ αμαβάθμιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΒΜ ρςημ Δλλάδα:
1.

Καθξλική ρσμμεςξυή. Αϋνηρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ εμηλίκχμ ρε δοάρειπ Δια
Βίξσ Μάθηρηπ

2.

Πξιϊςηςα παμςξϋ. Διαρτάλιρη ρε ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ (εκπαιδεσςέπ, ποξγοάμμαςα, μέθξδξι, σπξδξμέπ, μαθηριακά απξςελέρμαςα) ςξσ σφηλξϋ επιπέδξσ ςχμ ειροξόμ και ςχμ εκοξόμ

3.

Αλλαγή ρςιπ παιδαγχγικέπ μεθϊδξσπ. Έμταρη ρςημ εν’ απξρςάρεχπ, ςη βιχμαςική, ςιπ μικςέπ μξοτέπ μάθηρηπ

4.

Ανία και διατάμεια ρςημ απϊκςηρη ποξρϊμςχμ. Μέρα απϊ ςη ρσγκοϊςηρη
ςξσ Δθμικξϋ Πλαιρίξσ Ποξρϊμςχμ επιςσγυάμεςαι ϊυι μϊμξ η αμαγμόοιρη ςχμ
απξκςξϋμεμχμ ποξρϊμςχμ αλλά και η ανιξκοαςική πιρςξπξίηρή ςξσπ

5.

Δνσπηοέςηρη ςξσ μέξσ αμαπςσνιακξϋ μξμςέλξσ. Διαρϋμδερη ςχμ δοάρεχμ
ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ με ςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ ρε εθμικϊ, πεοιτεοειακϊ και ςξπικϊ επίπεδξ και κσοίχπ ποξραμαςξλιρμϊπ ςηπ ςευμικήπ και επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρη και καςάοςιρη ρε κεμςοικξϋπ αμαπςσνιακξϋπ ρςϊυξσπ ϊπχπ είμαι η ποάριμη αμάπςσνη.

6.

Απελεσθέοχρη απϊ εκπαιδεσςικά ρςεγαμά. Διαρτάλιρη εμαλλακςικόμ διαδοξμόμ μάθηρηπ μέρχ ςηπ δικςϋχρηπ ςχμ σπηοεριόμ ΔΒΜ

7.

Οοθξλξγική καςαμξμή και ανιξπξίηρη ςχμ Κξιμξςικόμ πϊοχμ ρςξ πλαίριξ
ςχμ Δπιυειοηριακόμ Ποξγοαμμάςχμ ςξσ ΔΠΑ 2007-2013.

Οι ρςοαςηγικξί ρςϊυξι αμαλϋξμςαι ρςξσπ ακϊλξσθξσπ ειδικξϋπ ρςϊυξσπ:
1. Αμαβάθμιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ αουικήπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ
2. Διάγμχρη ςχμ αμαγκόμ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ
3. Δμίρυσρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ
4. Διεϋοσμρη ςξσ θερμξϋ ςηπ ρσμβξσλεσςικήπ και ςξσ επαγγελμαςικξϋ ποξραμαςξλιρμξϋ
5. Πιρςξπξίηρη επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ και μάθηρηπ
6. Αμαβάθμιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ Σευμικήπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ
7. Ποξόθηρη ςηπ γεμικήπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ.
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2.5 Ποσοτικοί στόχοι / Δείκτες του Εθνικού Προγράμματος
Δια βίου Μάθησης
Αομϊδιξπ τξοέαπ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςχμ ρςϊυχμ, ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ενέλινηπ ςηπ πξοείαπ και ςξ ρσμςξμιρμϊ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ
είμαι ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ, Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ, δια ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Διά Βίξσ Μάθηρηπ. Η Γεμική Γοαμμαςεία ξτείλει μα έυει πλήοη
εικϊμα ςηπ ενέλινηπ ςχμ δοάρεχμ πξσ σλξπξιξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Δθμικξϋ
Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ μέρα απϊ ςακςική επικξιμχμία και αλληλεπίδοαρη με ϊλξσπ ςξσπ τξοείπ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ πεδίξ ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ.
Δπιπλέξμ, η Γεμική Γοαμμαςεία παοακξλξσθεί και ανιξλξγεί ςημ απξςελερμαςικϊςηςα και απξδξςικϊςηςα ςχμ δοάρεχμ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ με βαρικϊ εογαλεία ςξσπ δείκςεπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ ΔΠΑ και ρςα Δπιυειοηριακά Ποξγοάμμαςα και ρσρυεςίζξμςαι άμερα με ςξ πεδίξ πξλιςικήπ ςηπ Δια Βίξσ
Μάθηρηπ.
Ωπ βαρικϊςεοξπ δείκςηπ θεχοείςαι η «Σσμμεςξυή ρε ποξγοάμμαςα Δια Βίξσ Μάθηρηπ (ρε % γεμικξύ πληθσρμξύ ηλικίαπ 25-64)» πξσ απξςελεί άλλχρςε έμαμ απϊ ςξσπ πέμςε βαρικξϋπ εσοχπαψκξϋπ ρσγκοιςικξϋπ δείκςεπ (benchmarks), πξσ ςέθηκαμ
ρςη Λιρραβϊμα για ςημ ενέςαρη ςηπ πξοείαπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ και ρςξμ
ξπξίξ η υόοα μαπ σπξλείπεςαι ςξσ εσοχπαψκξϋ μέρξσ ϊοξσ.
ε μεγάλξ βαθμϊ η επίςεσνη ςχμ ρςοαςηγικόμ ρςϊυχμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΠ θα απξςσπχθεί ρε μια ρειοά απϊ πξρξςικξϋπ δείκςεπ, ϊπχπ:
Η ξσριαρςική και καςαλσςική αϋνηρη ςηπ ρσμξλικήπ ρσμμεςξυήπ εμηλίκχμ ρε
δοάρειπ δια βίξσ μάθηρηπ ρςξμ εμεογϊ πληθσρμϊ απϊ ςξ 2,9% πξσ είμαι ρήμεοα ρςξ 6% ςξ 2013
Ο διπλαριαρμϊπ (100%) ςηπ εθμικήπ ρσμμεςξυήπ ρςη γεμική εκπαίδεσρη εμηλίκχμ μέρα απϊ ςιπ δοάρειπ δια βίξσ μάθηρηπ (π.υ ρυξλεία δεϋςεοηπ εσκαιοίαπ,
κέμςοα εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ , εκπαίδεσρη ςοίςηπ ηλικίαπ κλπ)
Η αϋνηρη άμχ ςξσ 50% ςηπ ρσμμεςξυήπ εμηλίκχμ ρςη ρσμευιζϊμεμη επαγγελμαςική καςάοςιρη, ατεμϊπ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ αμεογίαπ μέρχ ςηπ
καςάοςιρηπ ςχμ αμέογχμ, ατεςέοξσ για ςημ καςάοςιρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρε ϊλεπ ςιπ μξοτέπ ςηπ, είςε εμδξ-επιυειοηριακά είςε ρε ρσμεογαρία με τξοείπ καςάοςιρηπ.
Δπίρηπ, εμδεικςικξί δείκςεπ εκοξόμ και απξςελέρμαςξπ, ςξσπ ξπξίξσπ θα παοακξλξσθεί η Γεμική Γοαμμαςεία Διά Βίξσ Μάθηρηπ ρε ρσμεογαρία με ςιπ Διδικέπ Τπη-
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οερίεπ Διαυείοιρηπ ςχμ Δπιυειοηριακόμ Ποξγοαμμάςχμ, καθόπ και ξι ρυεςικέπ ςιμέπ ρςϊυξι απξςσπόμξμςαι ακξλξϋθχπ:
Σίηλος δείκηη
Αξηζκόο πξνγξακκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ή αλακνξθώλνληαη
Αξηζκόο ππνηξνθηώλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Αξηζκόο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ή
αλακνξθώλνληαη
Αξηζκόο γξαθείσλ δηαζύλδεζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ή εληζρύνληαη
Αξηζκόο σθεινύκελσλ καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ από ελέξγεηεο ζπκβνπιεπηηθήο & επαγγεικαηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ
Πνζνζηό πξνγξακκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ αλακνξθώλνληαη ζε ζπνλδπισηή κνξθή ζπκβαηή κε ην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ ζην ζύλνιν πξνγξακκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Πνζνζηό καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ ζην Σύλνιν καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Μέζν εηήζην πνζνζηό σθεινύκελσλ από ελέξγεηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ζύλνιν ησλ ηειεηνθνίησλ καζεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ ηεο β΄βάζκηαο θαη γ΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αξρηθήο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Αξηζκόο ζπκκεηνρώλ αηόκσλ 25-64 εηώλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (ηππηθήο,
κε ηππηθήο θαη άηππεο)
Αξηζκόο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο
Πνζνζηό αηόκσλ ειηθίαο 25-64 εηώλ πνπ έρνπλ σθειεζεί από πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
Αξηζκόο λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ πεξηγξακκάησλ
Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ (εθηόο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ) θαη απηναπαζρνινύκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο
Αύμεζε πνζνζηνύ εξγαδνκέλσλ (εθηόο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ) θαη
απηναπαζρνινύκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ
Πνζνζηό εξγαδνκέλσλ/απηναπαζρνινπκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο
θαηάξηηζεο θαη ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαξηηζζέλησλ (εξγαδνκέλσλ/απηναπαζρνινπκέλσλ)
Αξηζκόο αλέξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο
Αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο
θαη ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε.
Πνζνζηό αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε επί
ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαξηηζζέλησλ
Πιήζνο ζηειερώλ ςπρηθήο πγείαο ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο
Πνζνζηό εηδηθώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ- (λένη έσο 25 εηώλ θαη γπλαίθεο) σο πξνο ην ζύλνιν ησλ
ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ έγηλε απνδέθηεο πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο (αγσγήο
πγείαο)
Πνζνζηηαία αύμεζε εηήζηνπ κέζνπ όξνπ ζπκκεηνρώλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε πξνγξάκκαηα
ζπλερηδόκελεο επηκόξθσζεο
Πνζνζηό δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πηζηνπνηεκέλε θαηνρή βαζηθώλ
δεμηνηήησλ Τερλνινγηθώλ & Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ
Πιήζνο ζέζεσλ δεκόζηαο δηνίθεζεο γηα ηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη πεξηγξάκκαηα
Πνζνζηό Δηεπζύλζεσλ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Υπνπξγείσλ
θαη Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ, πνπ εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο αλζξώπηλσλ πόξσλ
Πιήζνο Μνλάδσλ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Υπνπξγείσλ
θαη ΓΓ πνπ ππνβάιινπλ Σρέδηα Καηάξηηζεο
Μέζν εηήζην πιήζνο ζπκκεηνρώλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (θάζε ππάιιεινο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη
ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξνγξάκκαηα) ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο θαη ηηζεο
Πιήζνο εθπαηδεπηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ
Δηείζδπζε ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο κεηαμύ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ: πνζνζηό δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιήζνπο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Πνζνζηό δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πηζηνπνηεκέλε θαηνρή βαζηθώλ δεμηνηήησλ ΤΠΕ
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2.6 Δομή του Εθνικού Προγράμματος Δια βίου Μάθησης
Βάρει ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ Νϊμξσ 3879 «Αμάπςσνη ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ και λξιπέπ
διαςάνειπ» ςξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ είμαι μερξυοϊμιξ, ενειδικεϋεςαι ρε εςήρια βάρη και πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ δοάρειπ εταομξγήπ ςηπ δημϊριαπ
πξλιςικήπ δια βίξσ μάθηρηπ πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι εμ ϊλχ ή εμ μέοει απϊ δημϊριξσπ πϊοξσπ, εθμικξϋπ ή εσοχπαψκξϋπ, και ειδικϊςεοα:
Σιπ δοάρειπ ςιπ ξπξίεπ σλξπξιξϋμ ξι κεμςοικξί δημϊριξι τξοείπ και ξι λξιπξί
τξοείπ εθμικήπ εμβέλειαπ ςξσ Δικςϋξσ. Οι δοάρειπ ασςέπ απξςελξϋμ ςξ εθμικό
σκέλος ςξσ Ποξγοάμμαςξπ.
Σιπ δοάρειπ ςιπ ξπξίεπ σλξπξιξϋμ ξι Πεοιτέοειεπ και ξι λξιπξί τξοείπ πεοιτεοειακήπ εμβέλειαπ ςξσ Δικςϋξσ. Οι δοάρειπ ασςέπ απξςελξϋμ ςξ περιφερειακό σκέλος ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, ρςξ ξπξίξ εμςάρρξμςαι ςα πεοιτεοειακά ποξγοάμμαςα δια βίξσ μάθηρηπ.
Σιπ δοάρειπ ςιπ ξπξίεπ σλξπξιξϋμ ξι Δήμξι και ξι λξιπξί τξοείπ ςξπικήπ εμβέλειαπ ςξσ Δικςϋξσ. Οι δοάρειπ ασςέπ απξςελξϋμ ςξ τοπικό σκέλος ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, ρςξ ξπξίξ εμςάρρξμςαι ςα ςξπικά ποξγοάμμαςα δια βίξσ μάθηρηπ.
Δπιποξρθέςχπ, βάρει ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ ποξαματεοθέμςξπ Νϊμξσ, ςξ Δθμικϊ
Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ εκπξμείςαι για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2010 –
2013 και υοημαςξδξςείςαι απϊ ςα επιυειοηριακά ποξγοάμμαςα ςξσ Δθμικξϋ ςοαςηγικξϋ Πλαιρίξσ Αματξοάπ (Δ..Π.Α.) 2007 – 2013 και εθμικξϋπ πϊοξσπ.
Διδικϊςεοα, ςξ Δθμικϊ Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ απξςελείςαι απϊ ςα ακϊλξσθα δϋξ (2) μέοη:
Α. Δοάρειπ Δταομξγήπ, ξι ξπξίεπ ατξοξύμ ρςιπ δοάρειπ σλξπξίηρηπ ςηπ εθμικήπ πξλιςικήπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ πξσ απεσθύμξμςαι άμερα ρςξ αμθοώπιμξ δσμαμικό ςηπ υώοαπ
Β. Δοάρειπ Δπιςελικήπ Τπξρςήοινηπ, ξι ξπξίεπ πεοιλαμβάμξσμ ςιπ δοάρειπ πξσ
απξρκξπξύμ ρςη δημιξσογία ςωμ πλαιρίωμ, σπξδξμώμ και ποξϋπξθέρεωμ πξσ
απαιςξύμςαι για ςημ εταομξγή ςωμ δοάρεωμ εθμικήπ πξλιςικήπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ
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3. Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
3.1 Οι Δράσεις Εφαρμογής του ΕΠ Δ.Β.Μ
Οι επιμέοξσπ καςηγξοίεπ ςχμ Δοάρεχμ Δταομξγήπ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια
Βίξσ Μάθηρηπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί μεςά απϊ εμδελευή επιρκϊπηρη ατεμϊπ ςχμ καςεσθϋμρεχμ, ςχμ ενελίνεχμ και ςχμ ςάρεχμ πξσ εμταμίζξμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ ρε εσοχπαψκϊ και εθμικϊ επίπεδξ και ατεςέοξσ ςχμ μεγάλχμ ποξκλήρεχμ πξσ αμςιμεςχπίζει η ελλημική ξικξμξμία και κξιμχμία εμϊφει
ςηπ κοίρηπ πξσ διέουεςαι, είμαι ξι ακϊλξσθεπ:
Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΔΧΝ

1

ΓΡΑΔΙ ΑΡΥΙΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ

2

ΓΡΑΔΙ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ

3

ΓΡΑΔΙ ΓΔΝΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΝΖΛΙΚΧΝ

4

ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΓΖΜΟΙΟΤ, ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ
ΓΡΑΔΙ

5

ΓΡΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΝΔΑΝΙΚΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ

6

ΓΡΑΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΔΙΡΟΧΝ ΚΑΙ ΔΚΡΟΧΝ ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ
Σσήμα 1: Καηηγοπίερ Δπάζεων ηων Δπάζεων Εθαπμογήρ ηος ΕΠ ΔΒΜ
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Ακξλξϋθχπ παοξσριάζεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμέοξσπ Δοάρεχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ένι (6) Καςηγξοίεπ ςχμ Δοάρεχμ Δταομξγήπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ:
ΓΡΑΔΙ ΑΡΥΙΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ

Καηηγορία Γράζεων 1:
σνοπηική περιγραθή

ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΑΡΥΙΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ (ΑΔΚ)



ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΓΙΑ ΙΔΚ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ E-LEARNING)



ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ ΙΔΚ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΔΚ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ:
ΝΑΤΣΙΚΔ ΥΟΛΔ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΥΟΛΔ Κ.Λ.Π.)



ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΝΔΧΝ ΙΔΚ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΔΚ



ΑΔΚ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΑΜΔΑ



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ

28,5 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης

ΓΡΑΔΙ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ

Καηηγορία Γράζεων 2:

ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:
σνοπηική περιγραθή



ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΑΝΔΡΓΧΝ Δ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΓΔΞΙΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΣΠΔ)



ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΜΑΘΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΣΠΔ)



ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΝΑΤΣΙΚΧΝ



ΣΟΠΙΚΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ



ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΑΝΔΡΓΧΝ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΟΜΑΓΧΝ (ΔΚΟ)



ΣΟΠΙΚΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΔΤΠΑΘΔΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ
ΟΜΑΓΔ



ΛΑΔΚ



ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΜΙΚΡΔ(<50 ΑΣΟΜΧΝ) ΚΑΙ
ΜΔΓΑΛΔ (>50 ΑΣΟΜΧΝ) ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ



ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΝΔΧΝ ΓΔΧΡΓΧΝ



ΓΙΑΣΖΡΖΖ & ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΣΖ
ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ & ΓΡΑΔΙ ΔΝΖΜΔΡΧΖ



ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ & ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΟΚΣΖΖ
ΓΔΞΙΟΣΖΣΧΝ ΚΑΙ ΔΜΦΤΥΧΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΜΙΑ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΣΟΠΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ



ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΠΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΙ ΣΖΝ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΖΖ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΜΔΧ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ
LEADER - ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΙΟΣΖΣΧΝ ΚΑΙ ΔΜΦΤΥΧΖ



ΓΙΑΣΖΡΖΖ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ



ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ



ΔΠ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ



ΔΠ ΑΛΙΔΙΑ



ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1,1 διρ €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης
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ΓΡΑΔΙ ΓΔΝΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΝΖΛΙΚΧΝ

Καηηγορία Γράζεων 3:
σνοπηική περιγραθή

ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΛΧΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΝΖΛΙΚΧΝ "ΜΑΘΖΖ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΖ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΥΧΡΑ" : * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ * ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ,
*ΒΑΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΖΣΔ
* ΦΖΦΙΑΚΟ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ



ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΝΖΛΙΚΧΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ "ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ
ΔΝΖΛΙΚΧΝ"



ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΝΖΛΙΚΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΒΑΙΚΧΝ ΓΔΞΙΟΣΖΣΧΝ ΣΙ
ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ



ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΛΧΑ



ΥΟΛΔ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ ΣΖ ΣΟΠΙΚΖ ΚΟΙΝΧΝΙΑ

186,8 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης

Καηηγορία Γράζεων 4:

σνοπηική περιγραθή



ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΓΖΜΟΙΟΤ, ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΡΑΔΙ
ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΥΟΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΤΚΑΙΡΙΑ



ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ



ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΙ



ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ (ΓΔΔ,ΑΓΔΓΤ, ΔΔΔ, ΓΔΒΔΔ,ΔΑΜΔΑ) - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΔΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ-



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΥΟΛΙΚΖ ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ- ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΔΣΑΙΡΟΤ



ΓΡΑΔΙ ΚΑΣΑΡΣΙΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ
ΣΟΠΙΚΖ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΖ



ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΟΠΙΚΖ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ ζηις ΣΠΔ ΚΑΘ ΟΓΟΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ



ΜΔΙΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ



ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ Δ ICT



ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ : ΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ



ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ



ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΣΔΛΔΥΧΝ
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ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ


ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΣΔΛΔΥΧΝ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ



ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ



ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ ΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ



ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ Δ ΒΑΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΖ Δ
ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ ΓΔΞΙΟΣΖΣΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ &
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΙΚΖ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ



AΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΙΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΙΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΖΜΑΣΟ



Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ (ΑΓΔΓΤ) ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ
ΣΟΤ ΦΖΦΙΑΚΟΤ ΑΝΑΛΦΑΒΖΣΙΜΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΖΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΖ ΣΟΤ
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ

617 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης

Καηηγορία Γράζεων 5:

σνοπηική περιγραθή



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΔΠ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΖ

ΓΡΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΝΔΑΝΙΚΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ
ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΔΡΔΤΝΔ ΓΙΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΑ ΥΔΓΙΑ, ΜΔΛΔΣΔ, ΥΔΓΙΑ ΓΡΑΖ ΚΑΙ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΧΜΟΤΝΔ



ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΙΔΚ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΡΥΙΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ



ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΖ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΙΔΚ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΡΥΙΚΖ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ



ΘΤΡΙΓΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΝΔΑΝΙΚΖ
ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ

30,4 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης
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Καηηγορία Γράζεων 6:
σνοπηική περιγραθή

ΓΡΑΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΔΙΡΟΧΝ ΚΑΙ ΔΚΡΟΧΝ ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ
ηην παρούζα Καηηγορία Γράζης ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΤΣΖΜΑ ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΔΙΡΟΧΝ ΜΖ ΣΤΠΙΚΖ ΜΑΘΖΖ



ΤΣΖΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΧΝ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΙΔΚ



ΤΣΖΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΔΝΖΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΤΣΖΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΑΓΔΙΟΓΟΣΖΖ ΜΖ ΣΤΠΙΚΖ ΜΑΘΖΖ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΔΚΡΟΧΝ ΣΖΝ
ΜΖ ΣΤΠΙΚΖ ΜΑΘΖΖ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΜΖ ΣΤΠΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ



ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΙΔΚ



ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΠΟΤ
ΑΠΟΚΣΧΝΣΑΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΒΜ ΠΛΖΝ ΣΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ



ΑΝΑΓΝΧΡΙΖ ΙΟΣΙΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΣΙΣΛΧΝ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ, ΔΚΣΟ
ΣΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ



ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ

24,6 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης



ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ
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3.2 Οι Δράσεις Επιτελικής Υποστήριξης του Ε.Π Δ.Β.Μ
Δκςϊπ απϊ ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ δοάρεχμ ςξ ΔΠ ΔΒΜ πεοιλαμβάμει και ςιπ καςχςέοχ Δοάρειπ Δπιςελικήπ Τπξρςήοινηπ:

ΔΠΙΣΔΛΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΒΜ
σνοπηική περιγραθή

ηην παρούζα Καηηγορία ζσμπεριλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες Γράζεις:


ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΣΖ ΔΤΡΤΘΜΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΟΠΠ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΤΔΠ



ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΣΖΡΙΞΖ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΤΔΠ



ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΖ ΔΤΓ ΔΠ ΔΓΒΜ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠ



ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΤΔΠ



ΤΣΖΜΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΡΟΟΝΣΧΝ



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΚΑΙ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ ΙΔΚ



ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΓΒΜ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΜΖΣΡΧΟ ΑΜΔΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ



ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΤΔΠ



ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΣΤΟΠΧΝ ΚΑΙ ΜΔΧΝ ΓΙΑ ΣΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΒΜ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΔΚΠΟΝΖΖ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ - ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΙΑΡΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ
ΔΚΓΓΑ, ΔΓΤ & ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ



ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ / ΒΔΛΣΙΧΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΓΧΝ



ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ



ΓΡΑΔΙ ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
ΣΧΝ Γ/ΝΔΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ



ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΣΖ
"ΑΝΟΙΚΣΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ



ΜΔΛΔΣΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΜΔ ΣΖ ΓΙΔΘΝΖ
ΤΜΒΑΖ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΙΑ



ΓΙΚΣΤΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΙΑ ΣΖ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΙΧΝ
ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΠΡΟ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ



ΥΔΓΙΑΜΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΜΖΥΑΝΙΜΟΤ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΙΑ ΣΖΝ
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ΔΝΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ


ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΜΖΥΑΝΙΜΟΤ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΙΑ ΣΖΝ
ΔΝΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ Δ 7 ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ



ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΥΔΓΙΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΙΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΟΜΟΠΟΝΓΙΧΝ
ΣΖ ΑΓΔΓΤ



ΒΔΛΣΙΧΖ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖ ΣΧΝ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΞΙΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ
ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΑΓΔΓΤ



ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΈΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΦΘΟΡΑ



ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ (αναζσεδιαζμόρ ππογπαμμάηων, εκπόνηζη εκπαιδεςηικού ςλικού, ςλικού πιζηοποίηζηρ γνώζεων και δεξιοηήηων)



ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΧΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ (αναζσεδιαζμόρ ππογπαμμάηων, εκπόνηζη εκπαιδεςηικού ςλικού)



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ: ΝΑΤΣΙΚΔ
ΥΟΛΔ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΥΟΛΔ)



ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΔΚ



ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΙΔΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΔΚ

219 εκ. €

Δνδεικηικός π/σ
Πηγή Υρημαηοδόηηζης



ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ



ΔΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ



ΔΠ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΖ

3.3 Οικονομικά στοιχεία και Πηγές Χρηματοδότησης
Ο ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ για
ςημ πεοίξδξ αματξοάπ αμέουεςαι ρςα 2,18 διπ Δσοό. σγκεκοιμέμα:
 για ςιπ Δοάρειπ Δταομξγήπ ποξβλέπξμςαι ρσμξλικά 1,96 διπ €, εμό
 για ςιπ Δοάρειπ Δπιςελικήπ Τπξρςήοινηπ 219 εκ. €.
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Η ρσμξλική δαπάμη παοξσριάζεςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακα.
Σσήμα 2: Ενδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ ΕΠ ΔΒΜ

ΔΙΔΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Δοάρειπ Δταομξγήπ
Δοάρειπ Δπιςελικήπ Τπξρςήοινηπ
Δμδεικςικϊπ Π/Τ

ΠΟΟ (ρε €)
1,96 διπ
219 εκ.
2,18 διπ

Δκτοαρμέμξ ρε πξρξρςιαία αμαλξγία, ξι Δοάρειπ Εταομξγήπ πξσ ρςξυεϋξσμ ρςξσπ
πξλίςεπ, ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ, ρςξσπ αμέογξσπ, ρςα άςξμα πξσ ποξέουξμςαι απϊ
εσάλχςεπ κξιμχμικά ξμάδεπ, ρςξσπ ρπξσδαρςέπ ΙΔΚ, ρςξσπ τξιςηςέπ ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ρςξσπ εμήλικεπ και γεμικϊςεοα ρςξ ρϋμξλξ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ, ενσπηοεςόμςαπ ποχςίρςχπ ςιπ δσξ βαρικέπ πξλιςικέπ εμίρυσρηπ ςηπ απαρυϊληρηπ και ςηπ εμδσμάμχρηπ ςξσ πξλίςη απξςελξϋμ ςξ 90% ςξσ ρσμξλικξϋ
ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ, εμό ξι Δοάρειπ
Επιςελικήπ Υπξρςήοινηπ, ςξ 10%.
Σσήμα 2: Ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ ΕΠ ΔΒΜ

Για ςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ εμπλέκεςαι έμαπ ρημαμςικϊπ αοιθμϊπ τξοέχμ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και ςχμ κξιμχμικόμ εςαίοχμ.
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ςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί ρσρςημαςξπξιξϋμςαι ξι τξοείπ σλξπξίηρηπ χπ ποξπ
ςξμ διαςιθέμεμξ ποξωπξλξγιρμϊ. Οι βαρικέπ πηγέπ άμςληρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ είμαι:
Σα Δπιυειοηριακά Ποξγοάμμαςα και ςα Δμιαία Έγγοατα Ποξγοαμμαςιρμξϋ ςηπ
πεοιϊδξσ 2007-2013
Σα υέδια Δοάρηπ ςχμ τξοέχμ, ϊπχπ πυ. ΔΚΔΠ, ΔΚΔΠΙ κα.

Σσήμα 3: Φοπείρ και ενδεικηικοί πποϋπολογιζμοί

A/A

ΥΟΡΔΑ

ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΟ Π/Τ

1

ΔΤΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ

514.100.000 €

2

ΟΑΔΔ

360.000.000 €

3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣ - ΟΔΠΔΚ

271.549.500 €

4

ΙΔΔΚΔ Ή ΑΛΛΟΙ ΥΟΡΔΙ ΔΒΜ

142.105.000 €

5

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

90.553.700 €

6

EQUAL

80.000.000 €

7

ΑΔΙ

68.885.206 €

8

ΔΚΔΠ

68.640.000 €
1

9

ΆΛΛΟΙ ΥΟΡΔΙ

10

ΔΚΑΔ

64.753.925 €
60.000.000 €

11

ΓΓΔΔ & ΗΔ

60.000.000 €

12

ΓΓΔΒΜ

46.311.000 €

13

ΔΑΠ

37.000.000 €

14

ΤΠΔΑΗΔ

36.000.000 €

15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ Η ΑΛΛΟΙ ΥΟΡΔΙ ΔΒΜ

35.000.000 €

16

ΥΟΡΔΙ ΑΔΚ

28.529.000 €

17

ΙΔΔΚΔ

28.200.000 €

18

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ - ΔΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΝΔΟΣΗΣΑ

25.258.600 €

19

ΔΤΔ ΔΠΑΝ

22.000.000 €

20

ΥΟΡΔΙ ΤΠ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

20.000.000 €

21

ΔΚΔΠΙ

15.146.400 €

22

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

13.715.297 €

23

ΦΟΛΗ ΔΙΚΑΣΩΝ

12.000.000 €

24

ΔΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΔΔΤ)

10.824.830 €

25

ΔΤΔ ςξσ ΤΠΔΒΜΘ

9.567.453 €

26

ΔΟΠΠ

8.500.000 €

27

ΟΓΔΔΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ

8.000.000 €

28

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

7.400.000 €

29

ΔΤΤΟ

6.000.000 €

Ππόκειηαι κςπίωρ για δπάζειρ Σςνεσιζόμενηρ Επαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ πος
σπημαηοδοηούνηαι από ηα ΕΠ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και ΕΠ Αλιείαρ.
1

29

χζδιο Εθνικοφ Προγράμματοσ Δια Βίου Μάθηςησ

30

ΚςΠ ΑΔ

5.000.000 €

31

ΠΔΣΑ

4.657.472 €

32

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

4.490.957 €

33

ΔΤΔ ΔΠ ΔΔΒΜ

4.247.808 €

34

ΔΒ -ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΔΩΝ «ΣΔΓΗ
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ»

2.000.000 €

35

ΦΟΛΗ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

1.897.645 €

36

ΓΓΔΒΜ / ΙΔΔΚΔ

1.650.000 €

37

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ

1.290.797 €

38

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ

1.041.450 €

39

ΓΓ ΔΒΜ/ΔΚΔΠΙ/ΔΟΠΠ

809.000 €

40

ΔΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ

599.645 €

41

ΔΑμεΑ

470.000 €

42

ΔΙΔΘΝΗ ΔΙΑΥΑΝΔΙΑ ΔΛΛΑ

400.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

2,18 δις

3.4 Πηγές χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης
Οι πηγέπ υοημαςξδϊςηρηπ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ διακοίμξμςαι ρε Εθμικούς Πόρους και συγχρηματοδοτούμεμα από τημ Ευρωπαϊκή Έμωση Επιχειρησιακά Προγράμματα για ςημ πεοίξδξ 2007-2013.
Διδικϊςεοα, ρε ϊςι ατξοά ρςξσπ Δθμικξϋπ Πϊοξσπ μια ρειοά δοάρεχμ καλϋπςεςαι εν ξλξκλήοξσ απϊ κοαςικέπ δαπάμεπ, αμενάοςηςα απϊ ςιπ ρσγυοημαςξδξςήρειπ ςχμ εσοχπαψκόμ ςαμείχμ. ςημ παοξϋρα τάρη ενειδίκεσρηπ ςξσ Δθμικξϋ
Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ ςα διαθέριμα ρςξιυεία ποξωπξλξγιρμξϋ δοάρεχμ με υοημαςξδϊςηρη απϊ Δθμικξϋπ Πϊοξσπ είμαι αμεπαοκή. ε ασςϊ ςξ πλαίριξ διεσκοιμίζεςαι ϊςι ςα μξμαδικά διαθέριμα ξικξμξμικά ρςξιυεία ατξοξϋμ ρςα
ποξγοάμμαςα ΛΑΔΚ ςξσ ΟΑΔΔ, ςα ξπξία αμέουξμςαι ρςα 100 εκ. € εςηρίχπ, και
καλϋπςξμςαι απξκλειρςικά απϊ Δθμικξϋπ Πϊοξσπ.
Σξ Δθμικϊ ςοαςηγικϊ Πλαίριξ Αματξοάπ (ΔΠΑ) απξςελεί βαρικϊ εογαλείξ για
ςημ ανιξπξίηρη ςχμ αμαπςσνιακόμ δσμαςξςήςχμ ςηπ υόοαπ και παοάλληλα ςημ
εμίρυσρη ςηπ κξιμχμικήπ ρσμξυήπ καςά ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007 –
2013. Μέυοι ρήμεοα η επέμδσρη ρςξσπ αμθοόπιμξσπ πϊοξσπ ςηπ υόοαπ μέρα
απϊ ςα Δπιυειοηριακά Ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΠΑ δεμ σπηοεςξϋρε μια ξοιζϊμςια
πξλιςική ρςοαςηγικήπ για ςημ ρςξυεσϊμεμη αμαβάθμιρη ςξσ αμθοόπιμξσ κεταλαίξσ. Σα ρσγυοημαςξδξςξϋμεμα απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη Δπιυειοηριακά
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Ποξγοάμμαςα για ςημ πεοίξδξ 2007-2013, ςα ξπξία ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ υοημαςξδξςξϋμ δοάρειπ δια βίξσ μάθηρηπ, και χπ εκ ςξϋςξσ εμςάρρξμςαι ρςξ Δθμικϊ
Ποϊγοαμμα Δια Βίξσ Μάθηρηπ είμαι ςα ενήπ:
Σσήμα 3: Πηγέρ και ποζά σπημαηοδόηηζηρ ηος ΕΠ ΔΒΜ

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

ΠΟΟ (ρε €)

ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

762,7 εκ.

ΔΠ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

691,3 εκ.

ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

300 εκ.

ΔΠ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ

251 εκ.

ΔΠΔΚΔιΒιΜ - ΔΠΑΝΑΔ

113,6 εκ.

ΔΠ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΠ ΑΛΙΔΙΑ

60 εκ.

Δμδεικςικϊπ Π/Τ

2,18 διπ

ςξ επϊμεμξ υήμα παοξσριάζεςαι η καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ αμά Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα, ϊπξσ ταίμεςαι ϊςι ςα βαρικά υοημαςξδξςικά εογαλεία είμαι ςα
ΔΠ Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ (35%) και ΔΠ Δκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Μάθηρη (32%).

Σσήμα 4: Πηγέρ και ποζοζηά σπημαηοδόηηζηρ ηος ΕΠ ΔΒΜ

Σξ μεγαλϋςεοξ πξρϊ υοημαςξδϊςηρηπ ποξέουεςαι απϊ ςξ ΕΠ Αμάπςσνη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ, με 762,7 εκ. €, εμό ακξλξσθεί ςξ ΕΠ Εκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Μά-
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θηρηπ με 691 εκ. €. Σα δσξ ασςά ποξγοάμμαςα ρσμιρςξϋμ επξμέμχπ ςα βαρικά
υοημαςξδξςικά εογαλεία για ςιπ δοάρειπ δια βίξσ μάθηρηπ, διαμξοτόμξμςαπ ρσμξλικά ςξ 67% ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ.
ημαμςικϊ υοημαςξδξςικϊ εογαλείξ απξςελεί επίρηπ ςξ ΕΠ Διξικηςική Μεςαοούθμιρη, απϊ ςξ ξπξίξ αμςλξϋμςαι ρσμξλικά 251 εκ. για ςημ σλξπξίηρη δοάρεχμ επιμϊοτχρηπ και αμάπςσνηπ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, με κϋοιξ δικαιξϋυξ ςξ Δθμικϊ Κέμςοξ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Ασςξδιξίκηρηπ.
ημειόμεςαι επίρηπ ϊςι καςαγοάτξμςαι δοάρειπ με υοημαςξδϊςηρη απϊ δσξ διατξοεςικά Δπιυειοηριακά Ποξγοάμμαςα, και δη απϊ ςξ ΔΠ Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ και ςξ ΔΠ Δκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Μάθηρηπ (ΔΠΔΚΔιΒιΜ - ΔΠΑΝΑΔ), ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 113,6 εκ.€.
Σέλξπ, ρυεδιάρςηκε μια ρειοά δοάρεχμ ενειδικεσμέμηπ επιμϊοτχρηπ και ρσμευιζϊμεμηπ καςάοςιρηπ επαγγελμαςιόμ ςξσ αγοξςικξϋ ςξμέα και ςξσ ςξμέα ςηπ αλιείαπ,
ρςξυεϋξμςαπ ρςημ εμδσμάμχρη και ςη διαςήοηρη ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ αλλά
και ρςημ ςξπική αμάπςσνη. Ασςέπ ξι δοάρειπ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςα ΕΠ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και ΕΠ Αλιείαπ, αμςίρςξιυα, και δεμ σπεοβαίμξσμ ςα 60 εκ. €, ήςξι
ςξ 3% ςηπ ρσμξλικήπ δαπάμηπ.
Διαρατημίζεςαι ϊςι ξι χπ άμχ ποξωπξλξγιρμξί και ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ
δοάρεχμ ςξσ Δθμικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ είμαι εμδεικςικξί και
εμδέυεςαι μα ςοξπξπξιηθξϋμ ρςη διάοκεια ενειδίκεσρηπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ.

ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ:
ΜΑΘΗΗ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΧΩΡΑ
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