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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ)» είναι ένα από τα 
Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014–2020, συνολικού 
προϋπολογισµού 3,314 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:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 32,16 εκ. € 
Π/Υ:
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Περιλαµβάνει δράσεις για την 

προώθηση της ισότιµης πρόσβασης 

στην εκπαίδευση, την αντιµετώπιση 

του φαινοµένου της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, τη διά 

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). 
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Π/Υ: Π/Υ:

1,106 δις € ΕΚΤ2,175 δις € ΕΚΤ 

587,4 εκ. € ΠΑΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

910 εκ. €

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
(18-29)

587,4 εκ. €

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΑ ΠΕΠ)

287 εκ. €

Ενδεικτικές δράσεις: Ενδεικτικές δράσεις:

Αποζηµίωση ειδικού σκοπού ( Έργο COVID)

Κοινωφελής εργασία

Αναβάθµιση των 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

Επιδότησης εργοδοτών για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων έως 29 ετών

Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονοµίας

Παροχή υγειονοµικού υλικού στους φοιτητές (Έργο COVID)

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 ∆ιά Βίου Μάθησης

Υλοποίηση της δράσης «Ο Πολιτισµός στο Νέο Σχολείο»

Υποστήριξη δράσεων µαθητείας

2

∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

53,3 εκ. €

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕ ΕΠΑΝΕΚ)

219,3 εκ. €

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

627,65 εκ. €

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

206,2 εκ. €
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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

537 εκ. €

Αριθµός 

Προσκλήσεων 9

486 εκ. €

Αριθµός 

Ενταγµένων 

Έργων
22

473 εκ. €

Νοµικές 

∆εσµεύσεις

427 εκ. €

∆ηλωθείσες 

∆απάνες στο 

ΟΠΣ

394 εκ. €

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19
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Εξειδικευµένες ∆ράσεις

Τοµέας ΑΝΑ∆ Τοµέας  Ε∆ΒΜ ΤΒ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

146% 
ΤΟΥ Π/Ϋ

4,849 
εκ. €

2.987 εκ. € 1.819 εκ. € 43 εκ. €

Ενταγµένες Πράξεις

98%
ΤΟΥ Π/Ϋ

3.254 
εκ. €

63 Πράξεις  5.651 Πράξεις ΚΕ 1.161 Πράξεις 60

Προσκλήσεις 121%
ΤΟΥ Π/Ϋ

3.997  
εκ. €66 140 6

Νοµικές  ∆εσµεύσεις
ενταγµένων πράξεων

90%
ΤΟΥ Π/Ϋ

2.993
εκ. €

67%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

2.221 
εκ. €*

Καταχωρηµένες ∆απάνες
στο ΟΠΣ

1.995 εκ. €  αφορούν στο ΕΚΤ (73%) 
226 εκ. €  αφορούν στην ΠΑΝ (39%)

*
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490.000 ωφελούµενοι

91.715 ωφελούµενοι

238.000 ωφελούµενοι

28.669 ωφελούµενοι

2.053 (18-24 ετών) και 
984 (25-29 ετών) ωφελούµενοι

14.572 ωφελούµενοι

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

7.619 (έως 29 ετών) 
ωφελούµενοι

8.745 ωφελούµενοι

Ωφελούµενοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού (COVID-19)

Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Εναρµόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής (2014-2020)

Καταρτίσεις σε κλάδους αιχµής & 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

Απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις στον κλάδο Τουρισµού

Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ01
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886 σχολικές µονάδες

536 σχολικές µονάδες

2.288 σχολικές µονάδες

3.844 σχολικές µονάδες

2.066 σχολικές µονάδες

359 σχολικές µονάδες 

872 σχολικές µονάδες 

4.631 σχολικές µονάδες

377 δοµές

55.840 εκπαιδευτικοί 
(συµµετοχές)

7.071 υποτροφίες 
σε φοιτητές

6.729 νέοι επιστήµονες 
κάτοχοι διδακτορικού

2.009 νέοι ερευνητές

898 υποτροφίες

883 µεταδιδάκτορες ερευνητές

206 υποτροφίες

21.427 ωφελούµενοι µαθητές

2.392 προγράµµατα

345 σχολικές µονάδες

10.234 µαθητές

13.942 µαθητές/σπουδαστές

8.606 φοιτητές

 

Ένταξη ΕΚΟ στα ∆ηµοτικά σχολεία – Τάξεις Υποδοχής 
(2020-2021)

Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ροµά

Προσχολική Εκπαίδευση (2020-2021)

Ενιαίου Τύπου Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο (2020-2021)

Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2020)

Προγράµµατα Εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών 
(2020-2021)

Προγράµµατα Εξειδικευµένης υποστήριξης µαθητών 
(2020-2021)

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για την Ένταξη και 
συµπερίληψη στην Εκπαίδευση Μαθητών µε αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2020-2021)

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 τη ∆ιεξαγωγή Έρευνας

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού µέσω εκπόνησης της 
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Υποτροφίες για ∆ιεξαγωγή Έρευνας

Υλοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών β’ κύκλου

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας

∆ια Βίου Μάθησης

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (2020-2021)

Προγράµµατα Μαθητείας ΕΠΑΛ

Προγράµµατα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

5

Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, τα συνολικά µεγέθη από τις αντίστοιχες 
ενταγµένες Πράξεις έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 2020 
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ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

«Πιλοτικό Πρόγραµµα Υποστήριξης 
Επιχειρηµατικών Σχεδίων Ανέργων 
Νέων 18-29 ετών»

1,49 εκ. €

Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)

1.127 δικαιούχοι συµµετείχαν στην 
Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας. 
654 από αυτούς συµµετείχαν στο 
Coaching, µετά από αξιολόγηση της 
ωριµότητας των επιχειρηµατικών τους 
ιδεών και σύµφωνα µε συγκεκριµένα 
κριτήρια επιλεξιµότητας.

Στόχος του προγράµµατος είναι η υποστήριξη ανέργων νέων 

ηλικίας 18 έως 29 ετών που θέλουν να αναπτύξουν 

επιχειρήσεις, προκειµένου να µετατρέψουν τις 

επιχειρηµατικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιµα 

επιχειρηµατικά σχέδια. Παρέχονται δραστηριότητες 

συµβουλευτικής και καθοδήγησης, µε στόχο την ενίσχυση 

του δυναµικού τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

µέσω του σχεδιασµού και της εφαρµογής νέων 

επιχειρήσεων.

«Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για την ένταξη µαθητών µε 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(σχολικό έτος 2019-2020)»

7,69 εκ. € 
για το σχολικό έτος 2019-2020

Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ 
Τοµέα Παιδείας, Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων

Η ∆ράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσµού της εξειδικευµένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από 

εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους µαθητές στη 

σχολική τάξη παράλληλα µε τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των µε 

αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης µαθητών µε αναπηρία µε Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων µαθητών απαιτείται από 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους µαθητές χρήζουν 

νοσηλευτικής φροντίδας. Στόχος της δράσης είναι η ενσωµάτωση των 

µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική 

τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιµότητας αυτών 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι µε αποτέλεσµα την αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού, την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν µε τον εκπαιδευτικό της τάξης 

(παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν τους µαθητές µε αναπηρία ή µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται 

το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους µαθητές που 

αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό (ΕΕΠ).

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της εξάπλωσης της 

πανδηµίας και της συνταγµατικής υποχρέωσης λήψης µέτρων 

για την προστασία των πολιτών, ένας µεγάλος αριθµός 

εταιρειών αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας 

στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας, έχουν ληφθεί ειδικά 

µέτρα για τη σταδιακή επιστροφή στην κοινωνική και 

οικονοµική οµαλότητα. Η δράση αφορά την παροχή 

οικονοµικής βοήθειας, ως αποζηµίωση για την απώλεια 

εισοδήµατος κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2020 έως 

τον Νοέµβριο του 2021, σε τοµείς που είτε είχαν ανασταλεί είτε 

επηρεαστεί λόγω του περιορισµού της οικονοµικής 

δραστηριότητας

420 εκ. €

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (Γ∆ΟΥ) του 
Υπουργείου Οικονοµικών

«Υποστήριξη ασφαλούς και οµαλής 
επαναλειτουργίας των προβλεπόµενων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστηµίου Πατρών µε την παροχή 
υγειονοµικού υλικού στους φοιτητές» 

230.000 €

Πανεπιστήµιο 
Πατρών

Η Πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού, 

συνολικού π/υ 2,5 εκ ευρώ.

Η συγκεκριµένη Πράξη αφορά στις ενέργειες προµήθειας 

υγειονοµικού υλικού για το Πανεπιστήµιο Πατρών 

εφαρµόζοντας τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ενάντια 

στην πανδηµία µε στόχο να διασφαλιστεί η προστασία από τη 

διασπορά του COVID 19 και η οµαλή και µε ασφάλεια 

διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, η 

διενέργεια εξετάσεων για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η 

φυσική παρουσία των φοιτητών καθώς και η λειτουργία της 

Εστίας. Η δράση στοχεύει πρώτιστα στην προάσπιση της 

δηµόσιας υγείας διασφαλίζοντας την εφαρµογή των 

αναγκαίων µέτρων προστασίας και κανόνων ασφάλειας. 

Ταυτόχρονα στοχεύει στην ορθή και ενιαία εφαρµογή 

διατάξεων που προβλέπουν τη σταδιακή και ασφαλή 

επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών.

ΠΡΑΞΕΙΣ

«Μέτρα Στήριξης της κοινωνίας λόγω της 
αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη 
µείωση του κινδύνου διασποράς του 
COVID-19/ Αποζηµίωση Ειδικού Σκοπού»

Ωφελήθηκαν
480.215 άτοµα

Ωφελήθηκαν συνολικά από την 
Πρόσκληση  423.552 προπτυχιακοί 
και µεταπτυχιακοί φοιτητές

Ωφελήθηκαν 4.892 
σχολικές µονάδες


