
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΣΤΗΝ

Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ
ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ
ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000  ευρώ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό

60%



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος»

Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυση των
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, Διευκόλυνση της οριζόντιας και
κάθετης κινητικότητας των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών
Βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των
Ατόμων με Αναπηρία.
Αποτίμηση της προόδου στην Παιδεία μέσω αξιολόγησης
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος
Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση
Ενίσχυση της αποκέντρωσης στην οργάνωση της διοίκησης
του εκπαιδευτικού συστήματος



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης
Αναβάθμιση της Τεχνο-επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος
με την αγορά εργασίας



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της
πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

στην εκπαίδευση»

Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση
κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής
Αύξηση της επένδυσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και μείωση της
σχολικής διαρροής



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης με ενίσχυση του

ανθρώπινου κεφαλαίου στις μεταπτυχιακές σπουδές, 
στην έρευνα και καινοτομία»

Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών και
έρευνας, προσαρμοσμένων στις προσκλήσεις της επιστήμης
και της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής
γνώσης και ανάπτυξης της καινοτομίας σε προϊόντα και
υπηρεσίες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών, της ανάληψης ερευνητικών δράσεων (Βασικής και
Εφαρμοσμένης) και της χορήγησης μεταπτυχιακών
υποτροφιών και λοιπών κινήτρων, για την προσέλκυση ικανού
αριθμού υποψηφίων, ιδίως από ασθενέστερα οικονομικά και
κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες νέων ατόμων



Περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και χαρακτήρα των
ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο διεθνών
συνεργασιών (ανθρώπινα δίκτυα) σε θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και ερευνητικών πρωτοβουλιών σερ καινοτομικές
κατευθύνσεις και σε επιστήμες αιχμής, με παράλληλη
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εξάπλωση των
αποτελεσμάτων της επιστημονικής γνώσης και έρευνας

Ενίσχυση της λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου, στο
πλαίσιο ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των σπουδών με
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών
μονάδων και την πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών από
διεθνή κέντρα πιστοποίησης για την προσέλκυση φοιτητών
από το ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον και την ανάπτυξη
μιας περισσότερο συνεκτικής κοινωνίας και ανταγωνιστικής
οικονομίας.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
«Τεχνική Βοήθεια»



Ειδικοί στόχοι του άξονα

1Β.1. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυση των
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. Διευκόλυνση της οριζόντιας και κάθετης
κινητικότητας των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών.
1Β.1.1. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και
εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες
εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές
εξελίξεις σε μία κοινωνία δια βίου μάθησης της γνώσης. Ο
στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί
προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα
σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή
βιωματικών εφαρμογών.
1Β.1.2. Ενίσχυση του επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών,  στις βαθμίδες και στα επίπεδα της
εκπαίδευσης.



1Β.1.3. Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την
εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας
(οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα
εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Διευκόλυνση της
κινητικότητας με ενέργειες αναγνώρισης / πιστοποίησης
μονάδων φοίτησης στο πλαίσιο εθνικού συστήματος μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.). Ενίσχυση
των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και
αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων



Καθορισμός δράσεων πρόσκλησης
Υποβολή προτάσεων
Αξιολόγηση

α) Ποιότητα πρότασης
β) Επάρκειας Φορέα
γ) Καθορισμός Βασικών Αναγκών σε σχέση με

την εμβέλεια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
δ) Πορεία υλοποίησης του εκάστοτε έργου στο

Γ΄ΚΠΣ (π.χ. επίτευξη στόχων ολοκλήρωσης Φ.Α. σε
συνάρτηση με την οικονομική απορρόφηση κ.λ.π.)
Διασφάλιση του συνεχιζόμενου χαρακτήρα


