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Το ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ µε µια µατιά…
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ) στην
Προγραµµατική Περίοδο 2014–2020 αποτελεί ένα από τα επτά
τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) µε τη συγχρηµατοδότηση
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
O συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ, µετά και τη Β’ φάση
της αναθεώρησης του έτους 2020, ανέρχεται σε 3.314 εκ. ευρώ
(∆ηµόσια ∆απάνη) εκ των οποίων τα 2.363 εκ. € προέρχονται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), τα 256 εκ. € από την Πρωτοβουλία
για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 695 εκ. € από Εθνικούς
Πόρους. Το µέσο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ανέρχεται σε 79,02%.
Οι δύο (2) αναθεωρήσεις του ΕΠ για το έτος 2020 πραγµατοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της δέσµης των ενεργειών της χώρας για την αντιµετώπιση
και αναχαίτιση των επιπτώσεων του COVID19 και αφορούσαν, κυρίως,
στην τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων και των τιµών στόχου
των δεικτών λόγω:
της ανακατανοµής πόρων
για τη χρηµατοδότηση της
νέας Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9.iv. για
τις δράσεις COVID-19

της αύξησης του συνολικού
διαθέσιµου προϋπολογισµού
της ΠΑΝ

2,4 εκ. € (∆ηµόσια ∆απάνη)

Το ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ χρηµατοδοτεί δράσεις που εντάσσονται
σε δυο (2) κύριους τοµείς πολιτικής:
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ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

66%

της συνολικής χρηµατοδότησης του ΕΠ

Περιλαµβάνει δράσεις για την
καταπολέµηση της ανεργίας, τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης,
την κοινωνική οικονοµία, την
εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής, συστηµικές
παρεµβάσεις ενίσχυσης των θεσµών
της αγοράς εργασίας καθώς και
εξειδικευµένες δράσεις για την
ενίσχυση της απασχολησιµότητας
των νέων µέσω της Πρωτοβουλίας
για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ). Ο Τοµέας Απασχόλησης
εξειδικεύεται σε πέντε (5) Άξονες
Προτεραιότητας και έξι (6)
Επενδυτικές Προτεραιότητες.

33%

της συνολικής χρηµατοδότησης του ΕΠ

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.
Ο Τοµέας Εκπαίδευσης & ∆ια Βίου
Μάθησης εξειδικεύεται σε τέσσερις
(4) Άξονες Προτεραιότητας και
τέσσερις (4) Επενδυτικές
Προτεραιότητες.

361 εκ. € (∆ηµόσια ∆απάνη)
Το 2020 σηµειώθηκε ιδιαίτερα σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020.
Η συνολική απορρόφηση, σύµφωνα µε τα επίσηµα διαθέσιµα στοιχεία
(ΟΠΣ 31.12.2020), είναι στο 62% (σε όρους ενωσιακής συνδροµής),
µε το σύνολο των δαπανών να ανέρχεται σε 11,6 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα,
µάλιστα, βρέθηκε στη δεύτερη θέση στην απορρόφηση των πόρων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ-ESF).
Σχετικός Πίνακας “Πανευρωπαϊκή κατάταξη απορρόφησης πόρων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ)” στην τελευταία σελίδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1% της συνολικής χρηµατοδότησης του ΕΠ

Περιλαµβάνει τις δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής,
καθώς και των φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων του ΕΠ στην προετοιµασία,
διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την ενηµέρωση και
επικοινωνία των παρεµβάσεων του ΕΠ. Η Τεχνική Βοήθεια εξειδικεύεται σε τρεις (3) Άξονες
Προτεραιότητας.
Επισηµαίνεται, ότι για τα στοιχεία που ακολουθούν πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία των
σχετικών αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

2

01

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ
[& ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020]

Ειδικότερα

%
ποσοστό του
προϋπολογισµού
των εξειδικευµένων
δράσεων

ποσοστό του
προϋπολογισµού
των προσκλήσεων

ποσοστό του
προϋπολογισµού των
ενταγµένων πράξεων

ποσοστό των νοµικών
δεσµεύσεων

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ
προσδιορίζεται µέσω της
διαχρονικής εξέλιξης πέντε
βασικών οικονοµικών µεγεθών
και έχει διαµορφωθεί, έως τις
31/12/2020, ως εξής:

Τοµέας Εκπαίδευσης 4
Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ)

Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων

146% (4.849 εκ. €)

137% (2.987 εκ. €)

164% (1.819 εκ. €)

132% (42,4 εκ. €)

140% (823 εκ. €)

[2020: +1.229 εκ. €]2

[2020: +906 εκ. €]

[2020: +323 εκ. €]

[2020: +0 εκ. €]

[2020: +289 εκ. €]

121% (3.997 εκ. €)

112% (2.440 εκ. €)

137% (1.519 εκ. €)

119% (38,2 εκ. €)

96% (562 εκ. €)

[2020: +1.208 εκ. €]

[2020: +874 εκ. €]

[2020: +332 εκ. €]

[2020: +2,1 εκ. €]

[2020: +172 εκ. €]

98% (3.254 εκ. €)

97% (2.104 εκ. €)

101% (1.118 εκ. €)

100% (32,2 εκ. €)

59% (345 εκ. €)

[2020: +866 εκ. €]

[2020: +676 εκ. €]

[2020: +187 εκ. €]

[2020: +3,2 εκ. €]

[2020: -330 χιλ. €]

90% (2.993 εκ. €)

90% (1.957 εκ. €)

91% (1.011 εκ. €)

76% (24,6 εκ. €)

57% (336 εκ. €)

[2020: +877 εκ. €]

[2020: +694 εκ. €]

[2020: +180 εκ. €]

[2020: +3 εκ. €]

[2020: +18,6 εκ. €]

δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ

ποσοστό
απορρόφησης

Τοµέας Απασχόλησης 3

δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ

δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ

δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ

δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ

67% (2.221 εκ. €)

67% (1.455 εκ. €)

68% (756 εκ. €)

35% (11,3 εκ. €)

39% (227 εκ. €)

[2020: +685 εκ. €]

[2020: +544 εκ. €]

[2020: +137 εκ. €]

[2020: +3,5 εκ. €]

[2020: +29,1 εκ. €]

2 Στις αγκύλες των οικονοµικών µεγεθών περιλαµβάνεται
η απόλυτη µεταβολή που συντελέστηκε από τις
31/12/2019 έως και τις 31/12/2020

3 Στα στοιχεία του Τοµέα Απασχόλησης
περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων
της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv.

4 Στα στοιχεία του Τοµέα Εκπαίδευσης δεν περιλαµβάνονται πέντε (5) δράσεις
συνολικού προϋπολογισµού 11 εκ. € της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv.
που αφορούν την Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Μάθηση.
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ΤΟ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020
[ΝΕΕΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ]
Συγκεντρωτικά, για το ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ,
έως τις 31/12/20205:

Αριθµός νέων
Εξειδικευµένων
∆ράσεων

Αριθµός νέων
Προσκλήσεων

74
1.302 εκ. €

32

17

1.084 εκ. €

894 εκ. €

Αριθµός νέων
Ενταγµένων
Έργων

51
1.232 εκ. €

871 εκ. €

-

8

509

-

682 εκ. €

5
1,3 εκ. €

Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων

Τοµέας Εκπαίδευσης

Τοµέας Απασχόλησης

Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ)

42
218 εκ. €

34
338 εκ. €

496
189 εκ. €

17
392 εκ. €

9

-

179 εκ. €

5 Η παρούσα ενότητα αφορά µόνο τις νέες εξειδικεύσεις, τις νέες προσκλήσεις καθώς
και τις νέες εντάξεις δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν εντός του έτους 2020
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19
Λόγω της εµφάνισης της πανδηµίας του COVID-19, η οποία προκάλεσε
σηµαντικό κλυδωνισµό στην παγκόσµια οικονοµία και στα συστήµατα
εργασίας, παιδείας και υγείας, πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2020 δύο
αναθεωρήσεις του ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ, µε στόχο να χρηµατοδοτηθούν
δράσεις που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των κοινωνικοοικονοµικών
επιπτώσεων που επέφερε η πανδηµία, µέσω τόσο των υφιστάµενων

Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΕΠ, όσο και της νέας Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9.iv, η οποία προστέθηκε. Η συγκεκριµένη Επενδυτική
Προτεραιότητα 9.iv κάλυψε τις άµεσες ανάγκες χρηµατοδότησης
δράσεων για την αποτροπή των δυσµενών οικονοµικών και κοινωνικών
επιπτώσεων του COVID-19 και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού
της χώρας.

Συνολική αποτύπωση δράσεων COVID-19 του ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ,
έως τις 31/12/2020:

Αριθµός
Εξειδικευµένων
∆ράσεων

17

Αριθµός
Προσκλήσεων

537 εκ. €

9

Αριθµός
Ενταγµένων
Έργων

486 εκ. €

Νοµικές
∆εσµεύσεις

22
473 εκ. €

∆ηλωθείσες
∆απάνες στο
ΟΠΣ

427 εκ. €

394 εκ. €
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στον τοµέα της Απασχόλησης σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης των αµέσων προκλήσεων και των επιπτώσεων που προκλήθηκαν στην
αγορά εργασίας, της µείωσης της απασχόλησης καθώς και του αυξηµένου κινδύνου
κοινωνικού αποκλεισµού.

Αριθµός
Εξειδικευµένων
∆ράσεων

Αριθµός
Προσκλήσεων

Αριθµός
Ενταγµένων
Έργων

Νοµικές
∆εσµεύσεις

∆ηλωθείσες
∆απάνες στο
ΟΠΣ

2 (428 εκ. €)

2 (428 εκ. €)

1 (420 εκ. €)

420 εκ. €

392 εκ. €

15 (109 εκ. €)

7 (58 εκ. €)

21 (53 εκ. €)

7 εκ. €

1,8 εκ. €

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Στον τοµέα της Εκπαίδευσης βρίσκονται στο στάδιο ένταξης και υλοποίησης, σηµαντικές
παρεµβάσεις που στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στην οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήµατος µε την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθµίδες, στην υποστήριξη των σχολικών µονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς, στην παροχή µέσων υγειονοµικής προστασίας σε ΑΕΙ και φοιτητικές εστίες,
στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την παροχή ηλεκτρονικού
εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ COVID-19

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ COVID-19

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

«Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας
επιχειρήσεων για τη µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (προϋπολογισµού 420 εκ. €) που αφορά στην παροχή
αποζηµίωσης 800 ευρώ ως αντιστάθµισµα για την απώλεια
εισοδήµατος σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους,
ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν απασχολούν
εργαζοµένους ή απασχολούν µέχρι και 20 εργαζοµένους για το
χρονικό διάστηµα από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020, κατά το
οποίο είτε ανέστειλαν την λειτουργία τους, είτε επλήγησαν ως συνέπεια
του περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας, λόγω της πανδηµίας
και των περιοριστικών µέτρων.

«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης
από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» (προϋπολογισµού 33,8
εκ. €) µε σκοπό την ενηµέρωση, τη συµβουλευτική και την
ενδυνάµωση της σχολικής κοινότητας µε τις δεξιότητες που
απαιτούνται για να διαχειριστεί αποτελεσµατικά κρίσιµες και
απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδηµία COVID-19.
Τρεις δράσεις υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την
παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισµού (προϋπολογισµού 18 εκ €)
που αφορούν στην προµήθεια και παροχή εξοπλισµού φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών προκειµένου να αξιοποιηθούν από τους
εκπαιδευτικούς, από τους µαθητές, από τους διδάσκοντες στα Α.Ε.Ι.
και από τους οικονοµικά ασθενείς φοιτητές.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απασχόληση
Απασχόληση
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

420.000.000

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19

8.264.664

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

33.800.837

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19

15.900.000

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

15.600.000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

12.165.550

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6.516.510

Εκπαίδευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ

5.200.000

Εκπαίδευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

4.750.000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.500.000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

3.257.520

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2.250.000

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

2.000.000

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑ∆Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ

1.473.316

1.000.000

Εκπαίδευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΟ COVID-19

858.320

Εκπαίδευση

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Η ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

720.000

ΣΥΝΟΛΟ

537.256.717
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ)
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Λουξεµβούργο
Ελλάδα
Φινλανδία
Εσθονία
Ολλανδία
Γερµανία
Πορτογλία
Ιρλανδία
Ιρλανδία

Η Ελλάδα έχει σύνολο πληρωµών
από την ΕΕ στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο 2,8 δις € µε
ποσοστό απορρόφησης 74%.

Σλοβενία
Αυστρία
Γαλλία
Ουγγαρία

(σηµειώνεται ότι το Λουξεµβούργο,
µε ποσοστό απορρόφησης 76%, έχει
σύνολο πληρωµών 15,3 εκ. €)

Λιθουανία
Τσεχία
Σλοβακία
Βέλγιο
Πολωνία

∆ανία
Ρουµανία
Κύπρος
Σουηδία
Ιταλία

ESF AVERAGE (ΕΚΤ Μ.Ο.)

Λετονία

Initial Prefinancing
(Αρχική προχρηµατοδότηση)

Annual Prefinancing
(Ετήσια προχρηµατοδότηση)

Interim Payments
(Ενδιάµεσες πληρωµές)

Ισπανία
Ηνωµένο Βασίλειο
Κροατία

Πηγή: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf

Μάλτα
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