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ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

   ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»                        

(31/03/2022) 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) στην Προγραμματική Περίοδο 2014–2020 (έγκριση με την αριθμ. 

C(2014)10128/17-12-2014 και αναθεωρήσεις με τις αριθμ. C(2017)8798/18.12.2017, 

C(2018)8768/13.12.2018, C(2019)9420/19.12.2019, C(2020)5103final/20.07.2020, 

C(2020)9115/10.12.2020 και    C(2021) 8879 final /01.12.2021 (Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής) αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για 

την Απασχόληση των Νέων. O συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανέρχεται σε 3.314 

εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) 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%. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 με την υπ’ αριθμ. 11319 απόφαση (ΦΕΚ 3048/Β’/23-9-16) ορίστηκε ο ΟΑΕΔ 

ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης 

πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση χρηματοδότηση ανέρχεται σε 

168,3 εκ. € (ΔΔ). Τον Αύγουστο του 2017 με τις υπ’ αριθμ. 13345 και 13346 Αποφάσεις (ΦΕΚ 2813/ 

Β’/10-8-17 και ΦΕΚ 2840/Β’/11-8-17 αντίστοιχα) ορίστηκε η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως ΕΦ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και πλην 

Κρατικών Ενισχύσεων. Με την υπ’ αριθμ. 16297/17-11-2017 (ΦΕΚ 4568/Β’/27-12-2017) η 

εκχωρούμενη προς διαχείριση χρηματοδότηση για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων ανέρχεται σε 33,50 

εκ.  € (ΔΔ), ενώ με την υπ’ αριθμ. 3360 Απόφαση (ΦΕΚ 3068/Β’/23-07-2020) η εκχωρούμενη προς 

διαχείριση χρηματοδότηση για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων διαμορφώθηκε σε 205,18 εκ. € 

(ΔΔ). 

 

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒM καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, 

έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και 

Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020: 

(α) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. 
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(β) Περιφέρειες Σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

(γ) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο 

 

Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 

της κοινωνικής συνοχής ευθυγραμμίζεται με τον ΘΣ 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και τον ΘΣ 9 «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» του ΕΚΤ και εξειδικεύεται σε 5 Άξονες 

Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 2, 3, 4 και 5) και 6 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Το σκέλος της 

στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης εξυπηρετεί το 

ΘΣ 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση» και εξειδικεύεται σε 4 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 6, 7, 8 και 

9) και 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες. 

 

Στον Τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατανέμεται το 66% της συνολικής 

χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης το 

33%. Το υπόλοιπο 1% της συνολικής χρηματοδότησης κατανέμεται στην Τεχνική Βοήθεια του 

Προγράμματος. Ο ΘΣ 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη 

της κινητικότητας των εργαζομένων» λαμβάνει το 55% της συνολικής χρηματοδότησης του 

προγράμματος. Ο ΘΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» 

λαμβάνει το 11% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Τέλος ο ΘΣ 10 «Επένδυση 

στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη 

διά βίου μάθηση» λαμβάνει το 34% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. 

 

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1 «Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη 

ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού» λαμβάνει το 27% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ιδιαίτερα 

εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της “Εγγύησης για τη νεολαία”» κατανέμεται το 18% 

της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του 

συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια 
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εργασία» λαμβάνει το 9% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ η Επενδυτική 

Προτεραιότητα 8.7 «Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν 

τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης 

της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων» το 1%. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.4 « Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» κατανέμεται το 11% της συνολικής 

χρηματοδότησης του προγράμματος. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 

ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» κατανέμεται το 0.03% της συνολικής 

χρηματοδότησης του προγράμματος. 

 

Ως προς τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΘΣ10, η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1 «Μείωση 

και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε 

ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη 

τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» 

λαμβάνει το 21% της συνολικής χρηματοδότησης, η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 «Βελτίωση 

της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν 

εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα 

μειονεκτούντα άτομα» το 6%, η Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 «Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη 

τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και 

προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων» το 1% και η Επενδυτική 

Προτεραιότητα 10.4 «Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών 

και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων 

των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας» το 5%. 

 

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (31/03/2022) προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής 

εξέλιξης πέντε βασικών οικονομικών μεγεθών:  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο 165%. 
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 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 157%.    

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 127%. 

 Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 107%. 

 Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 77%. 

Σε απόλυτα μεγέθη1 η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως: 

 Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 5.458Μ€ 

 Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 5.211Μ€ 

 Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 4.217Μ€ 

 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 3.532Μ€ 

 Οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 2.559Μ€ 

 

Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης του Τομέα Απασχόλησης2 είναι η εξής: 

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο 148% (3.240 

εκ. €)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 149% (3.246 εκ. €)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 122% (2.672 εκ. 

€)  

 Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 100% (2.181 εκ. €)  

 Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 73% με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 1.601 εκ. €  

 

Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης του Τομέα Εκπαίδευσης3 είναι η εξής: 

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο 196% (2.176εκ. 

€)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 174% (1.930 εκ. €)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 136% (1.513 εκ. 

€)  

 Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 119% (1.323 εκ. €)  

 Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 85% με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 942 εκ. €  

 

Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) είναι η εξής: 

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο 203% (42.4 εκ. 

€)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 171% (35.7 εκ. €) 

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 155% (32εκ. €)  

 Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 133% (27.8 εκ. €)  

 Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 76% με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 16 εκ. €   

                                                 
1 Πηγή Στοιχείων: ΟΠΣ  
2 Στα στοιχεία του Τομέα Απασχόλησης περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv. 
3 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 Δια Βίου Μάθηση. 
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Τέλος, η πορεία υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι η 

εξής: 

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο 138% (813 εκ. 

€)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των προσκλήσεων ανέρχεται στο 138% (809 εκ. €)  

 Το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 99% (582 εκ. €)  

 Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 61% (357 εκ. €)  

 Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 39% με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 231 εκ. €   
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Το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ μέσα στο έτος 2021 (νέες εξειδικεύσεις / νέες προσκλήσεις / νέες εντάξεις) 

Συγκεντρωτικά, για το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, έως τις 31/12/20214:  

 Αριθμός νέων Εξειδικευμένων Δράσεων: 40 (682 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Προσκλήσεων: 51 (730 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Ενταγμένων Έργων: 4.413 (687 εκ. €). 

 

…για τον Τομέα Απασχόλησης: 

 Αριθμός νέων Εξειδικευμένων Δράσεων: 20 (380 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Προσκλήσεων: 13 (514 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Ενταγμένων Έργων: 4.221 (310,5 εκ. €). 

 

…για τον Τομέα Εκπαίδευσης: 

 Αριθμός νέων Εξειδικευμένων Δράσεων: 21 (302 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Προσκλήσεων: 26 (216 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Ενταγμένων Έργων: 190 (376 εκ. €). 

 

…για την Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ): 

 Αριθμός νέων Εξειδικευμένων Δράσεων: - 

 Αριθμός νέων Προσκλήσεων: - 

 Αριθμός νέων Ενταγμένων Έργων: 4 (0,5 εκ. €). 

 

…για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ): 

 Αριθμός νέων Εξειδικευμένων Δράσεων: 7 (94 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Προσκλήσεων: 6 (153 εκ. €) 

 Αριθμός νέων Ενταγμένων Έργων: 8 (186 εκ. €)- 

  

                                                 
4 Η παρούσα ενότητα αφορά μόνο τις νέες εξειδικεύσεις, τις νέες προσκλήσεις καθώς και τις νέες εντάξεις δράσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 

2021. 
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Η μεταβολή των βασικών οικονομικών μεγεθών του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

διαγράμματα: 
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανά ταμείο παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΝ

3.314

2.727
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4.646

813

5.211

4.402

809

4.217

3.635

582

3.532

3.174

357

2.559

2.329

231

Πορεία Υλοποίησης ανά Ταμείο (M€)

Δημόσια Δαπάνη ΕΠ (Αναθεώρηση 2021 ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΝ

165%

170%

138%

157%

161%

138%

127%

133%

99%

107%

116%

61%

77%

85%

39%

Πορεία  Υλοποίησης ανά Ταμείο (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανά Τομέα παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα:  

 

 

 

 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Ε

Π
ΤΟ

Μ
ΕΑ

Σ …
ΤΟ

Μ
ΕΑ

Σ …

3.314

2.182

1.111

5.458

3.240

2.176

5.211

3.246

1.930

4.217

2.672

1.513

3.532

2.181

1.323

2.559

1.601

942

Πορεία Υλοποίησης ανά Τομέα (M€)

Δημόσια Δαπάνη ΕΠ (Αναθεώρηση 2021 ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022)
ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Ε

Π
ΤΟ

Μ
ΕΑ

Σ …
ΤΟ

Μ
ΕΑ

Σ …

165%

148%

196%

157%

149%

174%

127%

122%

136%

107%

100%

119%

77%

73%

85%

Πορεία Υλοποίησης ανά Τομέα (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανά Θεματικό Στόχο παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

διαγράμματα: 

 

 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΕΠ

ΘΣ 
8ΕΚΤ

ΘΣ 
8ΠΑΝ

ΘΣ 9

ΘΣ 10

3.314

1.222

587

372

1.111

5.458

1.963

813

464

2.176

5.211

1.983

809

454

1.930

4.217

1.646

582

444

1.513

3.532

1.385

357

439

1.323

2.559

967

231

404

942

Πορεία Υλοποίησης ανά Θεμαστικό Στόχο (M€)

Δημόσια Δαπάνη ΕΠ (Αναθεώρηση 2021 ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)

ΣΥΝΟ
ΛΟ ΕΠ

ΘΣ 
8ΕΚΤ

ΘΣ 
8ΠΑΝ

ΘΣ 9

ΘΣ 10

165%

161%

138%

125%

196%

157%

162%

138%

122%

174%

127%

135%

99%

119%

136%

107%

113%

61%

118%

119%

77%

79%

39%

109%

85%

Πορεία Υλοποίησης ανά Θεματικό Στόχο (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022)
ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022)
ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα παρουσιάζεται στα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 

 

ΕΠ 8.1 ΕΠ 8.2.ΠΑΝ ΕΠ 8.4 ΕΠ 8.7 ΕΠ 9.4 ΕΠ 9.5

Πορεία Υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα -
ΑΝΑΔ (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)

ΕΠ 10.1 ΕΠ 10.2 ΕΠ 10.3 ΕΠ 10.4

Πορεία Υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα -
ΕΔΒΜ (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)
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Το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ περιλαμβάνει 12 Άξονες Προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τριών 

αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος (ΑΠ 10,11,12). 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της 

δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης 

και ενσωμάτωσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν 

ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις παρεμβάσεις της 

αγοράς εργασίας.  

Ειδικοί Στόχοι 

 Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας  

 Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και των τριτοβάθμιων 

συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας 

των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 26 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 44 Μ€ και αντιστοιχεί στο 168% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 40 Μ€ και αντιστοιχεί στο 154% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 35 Μ€ και αντιστοιχεί στο 135% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 26 Μ€ και αντιστοιχούν στο  99% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 20 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο  77%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

Ο Άξονας αυτός στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση 

σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού 

που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με 

χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 30-44 ετών). Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική ένταξη 
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και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω κυρίως της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στήριξης των ωφελουμένων 

της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. Τέλος, λόγω της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών στον τομέα της δημόσιας υγείας, 

συμπεριλαμβάνονται δράσεις ενδυνάμωσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, άμεσης 

αντιμετώπισης των επιπτώσεών της στην αγορά εργασίας και αντιμετώπισης του κινδύνου μείωσης 

της απασχόλησης και δημιουργίας συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ειδικοί Στόχοι 

 Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και 

ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν 

πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας 

ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

 Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας 

 Διασφάλιση της υγείας, της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης των πολιτών με την εφαρμογή 

γενικών και ειδικών μέτρων μείωσης του κινδύνου διασποράς και αντιμετώπισης των οικονομικών και 

κοινωνικών συνεπειών του COVID-19 

 Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 43% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 1.423 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 2.183 Μ€ και αντιστοιχεί στο 153% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 2.187 Μ€ και αντιστοιχεί στο 154% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.886 Μ€ και αντιστοιχεί στο 133% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1.654 Μ€ και αντιστοιχούν στο 

116% του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.243 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 

87%. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

Αυτός ο Άξονας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και 

ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

επιμέρους ομάδας στόχου, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και 

λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.  

 

Ειδικός Στόχος  

 Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των 

δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 18% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 587 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 813 Μ€ και αντιστοιχεί στο 138% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 809 Μ€ και αντιστοιχεί στο 138% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 582 Μ€ και αντιστοιχεί στο 99% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 357 Μ€ και αντιστοιχούν στο 61% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 231 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο  

39%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του 

διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την  περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έχουν περιγραφεί στους Άξονες 

Προτεραιότητας 1 και 2, ενσωματώνοντας και τις πέντε (5) επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες 

των Θεματικών Στόχων 8 και 9 του ΕΠ, [8.i, 8.iv, 8.vii 9iv και 9v] για την κάλυψη των διαπιστωμένων 

αναγκών του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 3% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 104 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 140 Μ€ και αντιστοιχεί στο 135% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 
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Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 158 Μ€ και αντιστοιχεί στο 151% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 120 Μ€ και αντιστοιχεί στο 115% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 99 Μ€ και αντιστοιχούν στο 95% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 73 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 70%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του 

διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την  περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έχουν περιγραφεί στους Άξονες 

Προτεραιότητας 1 και 2, ενσωματώνοντας και τις πέντε (5) επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες 

των Θεματικών Στόχων 8 και 9 του ΕΠ, [8.i, 8.iv, 8.vii 9iv και 9v] για την κάλυψη των διαπιστωμένων 

αναγκών του τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 41 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 60 Μ€ και αντιστοιχεί στο 145% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 52 Μ€ και αντιστοιχεί στο 126% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 49 Μ€ και αντιστοιχεί στο 118% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 45 Μ€ και αντιστοιχούν στο 109% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 35 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο  84%. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6  

Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτομίας που εξυπηρετεί τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ειδικοί Στόχοι 

 Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά 

ποσοστά ΠΕΣ 

 Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση 

των δομών και της ποιότητας της προσχολικής, της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης  

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών  

 Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 

συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  

 Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

ερευνητικού δυναμικού 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 25% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 828 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 1.258 Μ€ και αντιστοιχεί στο 152% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.170 Μ€ και αντιστοιχεί στο 141% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.039 Μ€ και αντιστοιχεί στο 126% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 973 Μ€ και αντιστοιχούν στο 118% 

του προϋπολογισμού των Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 740 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 89%. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της διά βίου 

μάθησης και στη βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 

Ειδικοί Στόχοι 

 Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε 

αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης 

 Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας 

 Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό 

κόσμο 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 5% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 182 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 754 Μ€ και αντιστοιχεί στο 415% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 618 Μ€ και αντιστοιχεί στο 340% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 363Μ€ και αντιστοιχεί στο 200% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 249Μ€ και αντιστοιχούν στο 137% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 127 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 70%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του 

διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την  περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έχουν περιγραφεί στους Άξονες 

Προτεραιότητας 6 και 7, ενσωματώνοντας και τις τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές 

προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ (10i ,10ii, 10iii και 10iv) για την κάλυψη των 

διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 2% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 75 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 114 Μ€ και αντιστοιχεί στο 151% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 
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Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 102 Μ€ και αντιστοιχεί στο 135% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 80 Μ€ και αντιστοιχεί στο 106% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 71 Μ€ και αντιστοιχούν στο 95% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 53 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 70%. 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του 

διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την  περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έχουν περιγραφεί στους Άξονες 

Προτεραιότητας 6 και 7, ενσωματώνοντας και τις τέσσερις (4) επιλεχθείσες επενδυτικές 

προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 10 του ΕΠ (10i ,10ii, 10iii και 10iv) για την κάλυψη των 

διαπιστωμένων αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός του είναι 27 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 50 Μ€ και αντιστοιχεί στο 188% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 41 Μ€ και αντιστοιχεί στο  154% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 32 Μ€ και αντιστοιχούν στο 119% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 29 Μ€ και αντιστοιχούν στο 108% 

του προϋπολογισμού του Άξονα. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 22 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο  83%. 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της 

Δ.Α, 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. Ειδικότερα, ο 10ος ΑΠ εξυπηρετεί την άρτια και αποτελεσματική υλοποίηση 
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των παρεμβάσεων του συνόλου του ΕΠ, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς και την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών που 

συμμετέχουν στο ΕΠ. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση, 

πληροφόρηση και δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ειδικός Στόχος  

 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1% και ο συνολικός 

δεσμευμένος προϋπολογισμός τους είναι 19 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 39 Μ€ και αντιστοιχεί στο 200% του 

προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 33 Μ€ και αντιστοιχεί στο 170% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 30 Μ€ και αντιστοιχεί στο 156% του 

προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 26 Μ€ και αντιστοιχούν στο 134% 

του προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 77%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής 

του διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και 

περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του Α.Π. 10. 

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 0,03% και ο συνολικός 

προϋπολογισμός τους είναι 1,1 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 2,8 Μ€ και αντιστοιχεί στο 251% 

του προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 2 Μ€ και αντιστοιχεί στο 182% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1,6 Μ€ και αντιστοιχεί στο 144% του 

προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1,4 Μ€ και αντιστοιχούν στο  124% 

του προϋπολογισμού των Αξόνων. 
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Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα  0,78 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο  

71%. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 εισάγεται στο ΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής 

του διαφορετικού ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης για την  περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και 

περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του Α.Π. 10.  

Το ποσοστό βαρύτητας αυτού του Άξονα στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 0,01 % και ο συνολικός 

προϋπολογισμός τους είναι 0,32 Μ€. 

Ο προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στα 0,8 Μ€ και αντιστοιχεί στο 256% 

του προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται στα 0,6 Μ€ και αντιστοιχεί στο 186% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 0,5 Μ€ και αντιστοιχεί στο 149% του 

προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 0,4 Μ€ και αντιστοιχούν στο 128% 

του προϋπολογισμού των Αξόνων. 

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα  0,23 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 

73%. 
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Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

διαγράμματα: 

 

 

Α.Π.1 Α.Π.2 Α.Π.3 Α.Π.4 Α.Π.5

Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας 
ΑΝΑΔ (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)

Α.Π.6 Α.Π.7 Α.Π.8 Α.Π.9

Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας 
ΕΔΒΜ (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)
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Α.Π.10 Α.Π.11 Α.Π.12

Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (43η ΕπΠα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (31/03/2022) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (31/03/2022)
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (31/03/2022) ΔΑΠΑΝΕΣ (31/03/2022)


