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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ) είναι ένα από τα 
Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014–2020, συνολικού 
προϋπολογισµού 3,31 δις ευρώ, που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί δράσεις που εντάσσονται    
σε 2 τοµείς πολιτικής:

Περιλαµβάνει δράσεις για την 

προώθηση της ισότιµης πρόσβασης 

στην εκπαίδευση, την αντιµετώπιση 

του φαινοµένου της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, τη δια 

βίου µάθηση, την υποστήριξη της 

έρευνας, την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών και την αναµόρφωση 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Περιλαµβάνει δράσεις για την 

καταπολέµηση της ανεργίας, τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

κοινωνική οικονοµία, την εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

(παιδικοί σταθµοί), συστηµικές 

παρεµβάσεις ενίσχυσης των θεσµών της 

αγοράς εργασίας και εξειδικευµένες 

δράσεις για την ενίσχυση της 

απασχολησιµότητας των νέων µέσω της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ).

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

01 02

Π/Υ:

45,9 εκ. € 
Π/Υ:

Π/Υ:
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1,29 δις € ΕΚΤ1,38 δις € ΕΚΤ 

585 εκ. € ΠΑΝ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-29)

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

978 εκ. €
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185.000
ωφελούµενοι

585 εκ. €

124.000 
ωφελούµενοι

353 εκ. €

150.000 
ωφελούµενοι

57,3 εκ. €

650
φορείς

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ,
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

661 εκ. €

6.000
σχολικές µονάδες
/ ανά έτος

243 εκ. €

44.000
ωφελούµενοι

76,2 εκ. €

14.000
προγράµµατα

29.000
ωφελούµενοι

313 εκ. €

100.000
ωφελούµενοι

Ενδεικτικές δράσεις: Ενδεικτικές δράσεις:

Κοινωφελής εργασία

Αναβάθµιση δεξιοτήτων των ανέργων µέσω προγραµµάτων κατάρτισης

Υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω της παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) 
παιδιών και ατόµων µε αναπηρία

Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα

Επιδότηση εργοδοτών για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων έως 29 ετών 

Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονοµίας

Υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήµατος για τη λειτουργία του Ολοήµερου 
∆ηµοτικού Σχολείου και της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στο Γυµνάσιο

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων στα σχολεία

Ένταξη στα σχολεία παιδιών µε αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προγράµµατα ένταξης µουσουλµανοπαίδων και Ροµά στην εκπαίδευση

Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µε έµφαση στους νέους ερευνητές

Ανάπτυξη ή/και επικαιροποίηση προγραµµάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και άλλες ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης

Υλοποίηση της δράσης «Ο Πολιτισµός στο Νέο Σχολείο»

Υποστήριξη δράσεων µαθητείας
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Ενεργοποίηση ΕΠ

Τοµέας ΑΝΑ∆ Τοµέας  Ε∆ΒΜ ΤΒ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

109%
ΤΟΥ Π/Ϋ

3.620 
εκ. €

2.082 εκ. € 1.496 εκ. € 42,6 εκ. €

Εντάξεις

72%
ΤΟΥ Π/Ϋ

2.388 
εκ. €

59 Πράξεις  5.647 Πράξεις ΚΕ 665 Πράξεις 55

Προσκλήσεις 84%
ΤΟΥ Π/Ϋ

2.789 
εκ. €

49 Προσκλήσεις 106 Προσκλήσεις 6

Νοµικές  ∆εσµεύσεις
ενταγµένων πράξεων

64%
ΤΟΥ Π/Ϋ

2.115
εκ. €

46%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1.536 
εκ. €*

Πιστοποιηµένες ∆απάνες
στο ΟΠΣ

1.339 εκ. €  αφορούν στο ΕΚΤ (49%) 
197 εκ. €  αφορούν στην ΠΑΝ (34%)

*
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89.031 ωφελούµενοι

199.700 ωφελούµενοι

28.014 ωφελούµενοι

2.050 (18-24 ετών) και 
950 (25-29 ετών) ωφελούµενοι

14.569 ωφελούµενοι

3.330 νέοι

10.263  (18-24 ετών) και 
25.217  (25-29 ετών) ωφελούµενοι

7.619 (έως 29 ετών) 
ωφελούµενοι

8.177 ωφελούµενοι

Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Εναρµόνιση της Οικογενειακής 
και Επαγγελµατικής Ζωής (2014-2019)

Καταρτίσεις σε κλάδους αιχµής & ανέργων ναυτικών

Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας 
και Ένταξης στην Απασχόληση

Προγράµµατα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για άνεργους 
νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τοµείς 
αιχµής της ελληνικής οικονοµίας

Προγράµµατα Μαθητείας για Νέους 15-24 ετών

Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας

Επιταγή εισόδου σε Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στον κλάδο του Τουρισµού

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ01
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939 σχολικές µονάδες

536 σχολικές µονάδες

1.820 σχολικές µονάδες

3.749 σχολικές µονάδες

2.066 σχολικές µονάδες

2.930 σχολικές µονάδες και
περισσότεροι από 120.000 µαθητές

2.309 σχολικές µονάδες 

4.785 σχολικές µονάδες 

363 δοµές

50.451 εκπαιδευτικοί (συµµετοχές)

5.586 υποτροφίες σε φοιτητές

4.560 νέοι επιστήµονες
κάτοχοι διδακτορικού

895 νέοι ερευνητές

898 υποτροφίες

570 µεταδιδάκτορες ερευνητές

206 υποτροφίες

18.609 ωφελούµενοι µαθητές

1.840 προγράµµατα

381 σχολικές µονάδες

10.182 µαθητές

7.469 µαθητές/σπουδαστές

8.606 φοιτητές

Ένταξη ΕΚΟ στα ∆ηµοτικά σχολεία – 
Τάξεις Υποδοχής (2019-20)

Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ροµά

Προσχολική Εκπαίδευση (2019-20)

Ενιαίου Τύπου Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο (2019-20)

Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2019)

Προγράµµατα Εξατοµικευµένης υποστήριξης 
µαθητών (2019-20)

Προγράµµατα παράλληλης στήριξης για µαθητές µε 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2019-20)

Ενίσχυση Υποστηρικτικών ∆οµών για την Ένταξη και 
συµπερίληψη στην εκπαίδευση Μαθητών µε αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2019-20)

Επιµόρφωση στην Αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών 
πρακτικών και ΤΠΕ

Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιµελών Φοιτητών που 
ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες – ΕΚΟ

Απόκτηση Ακαδηµαϊκής διδακτικής εµπειρίας

Υποτροφίες για διεξαγωγή έρευνας

Ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω  
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Υποτροφίες για εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας

Υλοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών β’ κύκλου

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας

∆ια Βίου Μάθησης

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (2019-20)

Προγράµµατα Μαθητείας ΕΠΑΛ 

Προγράµµατα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης 
ΕΠΑΣ - ΟΑΕ∆

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

4ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2019 

Αποτελέσµατα υλοποίησης ενταγµένων πράξεων
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ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

«Ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης για 
ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
ηλικίας 22-29, σε Υπουργεία και 
εποπτευόµενους φορείς»

58 εκ. €

Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)

Ωφελήθηκαν
3.541 πτυχιούχοι νέοι
22-29 ετών

Αντικείµενο της δράσης είναι η απασχόληση ανέργων 

νέων ηλικίας 22–29 ετών, πτυχιούχων ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε Υπουργεία και 

εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς. Οι ωφελούµενοι 

είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ και 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης απασχόλησης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η δράση στοχεύει στην 

αντιµετώπιση του φαινοµένου διαρροής νέου 

επιστηµονικού δυναµικού σε άλλες χώρες, προς 

αναζήτηση εργασίας.

«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και εφαρµογή 
των ψηφιακών τεχνολογιών 
στη διδακτική πράξη (Επιµόρφωση 
Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

13,4 εκ. €

Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων-
∆ιόφαντος (ΙΤΥΕ)

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση και µετεξέλιξη της 

«Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.» που έχει στόχο να 

καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να εντάξουν τις 

ψηφιακές τεχνολογίες στην καθηµερινή διδακτική τους 

πρακτική µε κατάλληλο και αποδοτικό για την 

εκπαιδευτική διαδικασία τρόπο.

Η Πράξη περιλαµβάνει τη µετεξέλιξη των 

συστηµάτων της εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης 

Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής στους 

εργαζόµενους, τους άνεργους και τους οικονοµικούς 

µετανάστες και επικεντρώνεται ενδεικτικά στις 

εργασιακές σχέσεις, στα ασφαλιστικά δικαιώµατα, 

στον εκπαιδευτικό προσανατολισµό, τις 

προσφερόµενες θέσεις εργασίας και τα 

προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης.

2,5 εκ. €

Ινστιτούτο Εργασίας της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας 
(Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)

«In vitro και in vivo αξιολόγηση της 
δράσης της ανασυσταµένης HDL που 
περιέχει απολιποπρωτεϊνη Ε3 κατά 
της αθηροσκλήρωσης»

34.300 €

Ίδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Η Πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

των ερευνητικών προγραµµάτων, συνολικού 

προϋπολογισµού 59,28 εκ. €.

Η παρούσα Ερευνητική Παρέµβαση αποτελεί 

την πρώτη µελέτη διεθνώς της 

αθηροπροστατευτικής προοπτικής 

rHDL-apoE3 και τα αποτελέσµατά της 

αναµένεται να θέσουν τις βάσεις για τη 

θεραπεία της Στεφανιαίας Νόσου, η οποία 

αποτελεί µάστιγα στις αναπτυγµένες χώρες 

και τείνει να µετατραπεί σε πανδηµία 

παγκοσµίως. 

ΠΡΑΞΕΙΣ

«Εξ Αποστάσεως και ∆ιά Ζώσης
Υπηρεσίες Πληροφόρησης και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης και
Ενδυνάµωσης Εργαζοµένων 
και Ανέργων» 

Επιµορφώθηκαν 30.068 εκπαιδευτικοί   
από όλοι την Ελλάδα, καθώς και εκπαιδευτικοί 
αποσπασµένοι στο εξωτερικό για της ανάγκες 
της οµογένειας και υλοποιήθηκαν  
2.454 προγράµµατα επιµόρφωσης στο   
Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε. 

Υλοποιήθηκαν 30 εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για 300 νέους επιµορφωτές 
όλων των ειδικοτήτων στο Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και ψηφιακές 
εξετάσεις πιστοποίησης.

Ωφελήθηκαν
204.934  εργαζόµενοι
και άνεργοι

Η παραπάνω µελέτη επιτυγχάνει 
την αποκατάσταση της βλάβης 
του ενδοθηλίου από 
αθηροσκλήρωση τόσο in vivo, 
όσο και σε κυτταρικό επίπεδο.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 (ΠΑΝ) ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


