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Το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΠΑΔΚΣ) αποτελεί Τομεακό 

Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και 

προϋπολογισμό  4.161.594.204 Ευρώ1. 

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη και Ελλάδα μέσω της 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), σύμφωνα με το Στόχο 

Πολιτικής 4 της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους που 

οριοθετούν τη θεματολογία του και καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας. 

Το Πρόγραμμα στοχεύει ειδικότερα: 

 στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 

 στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια 

βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, 

κατάρτιση και δια βίου μάθηση, 

 στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης  

 στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας 

 στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας 

 

Μέσω του Προγράμματος, εξυπηρετούνται  εξ ολοκλήρου: 

 ο εθνικός στόχος του ΕΣΠΑ (14% των πόρων2  του ΕΚΤ+ της χώρας) για δράσεις στήριξης των 

Νέων έως 29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

 ο εθνικός στόχος του ΕΣΠΑ (6% των πόρων του ΕΚΤ+ της χώρας) για δράσεις Επισιτιστικής 

Βοήθειας και  Υλικής Στέρησης. 

 

Επιπλέον,  το Πρόγραμμα θα συμβάλλει: 

 στον εθνικό στόχο του ΕΣΠΑ για την κοινωνική ένταξη, καθώς και την καταπολέμηση της 

παιδικής φτώχειας, κυρίως μέσω δράσεων συστημικού χαρακτήρα (συμβολή στο 28% των 

πόρων του ΕΚΤ+ της χώρας), 

 στον εθνικό στόχο του ΕΣΠΑ για τη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (συμβολή στο 0,65% των πόρων του ΕΚΤ+ της 

χώρας). 

 

 

 

                                                           
1
 Σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ+ και εθνική συμμετοχή. 

2
 Στόχοι υπολογίζονται σε Κοινοτική συνδρομή ΕΚΤ+ (ΚΣ). 
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Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στις εξής Προτεραιότητες: 

1. Η Προτεραιότητα 1 «Οριζόντιες - Συστημικές Παρεμβάσεις», με π/υ 165 εκατ.€, υποστηρίζει 

παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή και ενίσχυση των θεσμών και των 

υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, τη βελτίωση της 

ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

δράσεις διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημιουργία Παρατηρητηρίων ή 

ψηφιακών πυλών για την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων ή χαρτογράφηση ομάδων 

στόχων για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση πολιτικών, κ.α.  

2. Η Προτεραιότητα 2 «Απασχόληση & Αγορά Εργασίας», με π/υ 1.355 εκατ.€, στοχεύει στη 

δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με έμφαση στις ομάδες του πληθυσμού με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες) καθώς και παρεμβάσεις για την προώθηση 

της ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, κ.α.  

3. Η Προτεραιότητα 3 «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με π/υ 1.223 εκατ.€, περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της ισότιμης 

πρόσβασης και της εξωστρέφειας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και της δια βίου 

μάθησης μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας, της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, της παροχής 

σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής, κ.α.  

4. Η Προτεραιότητα 4 «Κοινωνική Καινοτομία», με π/υ 25 εκατ.€, αποσκοπεί στη 

χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, νέων πεδίων κοινωνικής οικονομίας, 

κοινωνικού πειραματισμού, κ.α.  

5. Η Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων», με π/υ 939 εκατ.€, θα περιλάβει δράσεις για 

την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω 

υλοποίησης δράσεων μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 

απόκτησης, εργασιακής εμπειρίας, προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας, κ.α.  

6. Η Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης», με π/υ 400 

εκατ.€, περιλαμβάνει δράσεις για την πρακτική στήριξη των απόρων και εν γένει όσων διαβιούν 

σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας καθώς και συνοδευτικές δράσεις υποστήριξης της 

κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης απόρων, ως διάδοχη Προτεραιότητα του «Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (πρώην ΤΕΒΑ) της περιόδου 2014-2020. 

7. Η Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια», με π/υ 54 εκατ.€. 
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Τέλος, το Πρόγραμμα θα περιλάβει εμβληματικά έργα στρατηγικής σημασίας, 

Ενδεικτικά:  

 Ανοιχτά Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και 

γυναίκες 

 Νταντάδες της Γειτονιάς: Υπηρεσίες Φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών από 

διαπιστευμένους Επιμελητές / Επιμελήτριες 

 Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, 

για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, τη στήριξη 

του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα δωρεάν και 

ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης. Η δράση θα ξεκινήσει με πιλοτική 

εφαρμογή, αρχικά σε σχολεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

 Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: Προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive 

education) 

 Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας 

 Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές σε όλες τις βαθμίδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ 

 Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην 

πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής 

 Ενίσχυση Μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ) 

 Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης  νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας  για την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα  (Α΄ένσημο) με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας  

 Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής πολιτικής 

 

 

 


