
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  

Ανάπτυξη  
Ανθρώπινου 
Δυναμικού,  
Εκπαίδευση  
και Διά Βίου 
Μάθηση  

ΕΣΠΑ 2014-2020

...μια ευκαιρία 
για όλους εμάς!



Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη  
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση  
και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ),  
είναι ένα από τα Τομεακά Προγράμματα  
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα  
χωρίζεται σε δύο άξονες, τον άξονα  
απασχόλησης και τον άξονα εκπαίδευσης.

•  Σύνολο Προϋπολογισμού: 2,67 δις ευρώ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, Εθνικοί Πόροι). 

•  Προϋπολογισμός απασχόλησης: 1,5 δις ευρώ
•  Προϋπολογισμός εκπαίδευσης: 1,2 δις ευρώ

Λίγα λόγια 
για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα



Πρόσβαση στην απασχόληση και την κατάρτιση  
με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους,  
τις γυναίκες και τους άνεργους άνω των 30 ετών

Ενδεικτικές δράσεις:
•  Κοινωφελής Εργασία 2ης γενιάς διάρκειας  

8 μηνών (συμπεριλαμβάνουν ενέργειες κατάρτισης).
•  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό  

τομέα μέσω επιδότησης του μισθολογικού κόστους 
για πρόσληψη ανέργων ή επιδότησης για την έναρξη 
επαγγελματικής δραστηριότητας.

•  Προγράμματα κατάρτισης ανέργων.
•  Προγράμματα απασχόλησης,  

κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης  
ανέργων σε κλάδους αιχμής.

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 643 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ
▶ ΏΦΕΛΌΥΜΕΝΌΙ: 240.000 ANΕΡΓΌΙ

ΑΞΟΝΑΣ

 Απασχόλησης



Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών,  
με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση  
εργασίας και τις άνεργες

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής με την  
επαγγελματική ζωή» μέσω του οποίου διασφαλίζεται η δωρεάν 
φιλοξενία παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 
ολοκληρωμένης φροντίδας, σε παιδικούς σταθμούς, σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. 

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 253 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ (Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με επιπλέον 
πόρους από τα περιφερειακά προγράμματα και τον κρατικό προϋπολογισμό)
▶ ΏΦΕΛΌΥΜΕΝΌΙ: 85.000 ΑΝΑ ΕΤΌΣ

Αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων  
των νέων έως 29 ετών

Τμήμα της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση  
των Νέων (ΠΑΝ). Ενδεικτικές δράσεις:
•  Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
•  Όλοκληρωμένες Παρεμβάσεις που συνδυάζουν κατάρτιση,  

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και προώθηση στην απασχόληση.

•  Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω επιδοτήσεων  
για την δημιουργία επιχειρήσεων (startups) ή μέσω επιδότησης των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των νέων ελεύθερων επαγγελματιών.

•  Επιδότηση μισθολογικού κόστους με στόχο την πρόσληψη  
νέων ανέργων σε επιχειρήσεις. 

•  Κατάρτιση & πιστοποίηση σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς  
αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 393 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ
▶ ΏΦΕΛΌΥΜΕΝΌΙ: 133.000 ΑΝΕΡΓΌΙ ΝΕΌΙ ΕΏΣ 29 ΕΤΏΝ

Κοινωνική Όικονομία

Η στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί ειδική προτεραιότητα  
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος επιδιώκεται μέσω της:
•  Χρηματοδότησης δομών στήριξης όπως οι Περιφερειακοί  

Μηχανισμοί Στήριξης
•  Άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
•  Δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 57 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ



ΑΞΟΝΑΣ

 Εκπαίδευσης
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Χρηματοδοτούνται δράσεις για την ένταξη Ευάλωτων  
Κοινωνικών Ομάδων σε δημοτικά σχολεία (τάξεις  
υποδοχής), για την ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών  
Ρομά, την ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαιδων. 

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 23,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Αφορά σε προγράμματα επιμόρφωσης με αντικείμενο  
την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική  
διαδικασία, στην εκπαίδευση ειδικών ομάδων όπως  
άτομα με αναπηρία ή μετανάστες και στην κατάρτιση  
σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας.

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 58 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ 
▶ ΏΦΕΛΌΥΜΕΝΌΙ: 70.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ 



Ενίσχυση ποιότητας της προσχολικής, πρωτοβάθμιας  
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική,  
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης  
της ποιότητας και διεύρυνσης των δομών με στόχο την πρόσβαση  
χωρίς διακρίσεις.
Ενδεικτικές δράσεις:
•  Στήριξη ολοήμερων νηπιαγωγείων
•  Στήριξη ολοήμερων δημοτικών σχολείων
•  Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•  Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με παρεχόμενες  

υπηρεσίες για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες

•  Εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου  
στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και  
οι μαθητές συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία

•  Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
•  Εκπαιδευτική τηλεόραση
•  Δράσεις πολιτισμού

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 442 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ

Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού  
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος εκροής  
επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό και η διασφάλιση  
ενός σταθερού περιβάλλοντος ενίσχυσης των νέων ερευνητών.  
Ενδεικτικές δράσεις:
•  Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.  
•  Υποτροφίες σε μετά-διδάκτορες ερευνητές.  
•  Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας μέσω  

ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας.
•  Στήριξη ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται από  

νέους ερευνητές.

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 120 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ 
▶ ΏΦΕΛΌΥΜΕΝΌΙ: 15.000 ΝΕΌΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Στήριξη φοιτητών με στόχο την έγκαιρη  
ολοκλήρωση των σπουδών τους

Χρηματοδοτούνται δράσεις όπως η χρηματοδότηση  
υποτροφιών σε άπορους φοιτητές (2.700 ανά έτος) και η ανάπτυξη  
μόνιμων μηχανισμών στήριξης των φοιτητών βάσει προτάσεων  
των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

▶ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ: 85 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  www.espa.gr  |  www.edulll.gr     
www.facebook.com/edulll/  |  twitter.com/e_ekpaideusi

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕυρωπαΪκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


