
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027»

Προϋπολογισμός

4,161 δις ευρώ

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας του 

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

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ)

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου 

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

κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας



ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ:

ο εθνικός στόχος του ΕΣΠΑ (14% των πόρων  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

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

παιδικής φτώχειας (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)

Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συμβάλλει:



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Δ.Δ.)

Π 01 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 165.000.000,00 €

Π 02 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.355.240.300,00 €

Π 03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1.223.000.000,00 €

Π 04 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 25.000.000,00 €

Π 05 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΕΑΕΚ) 939.382.635,00 €

Π 06 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ 400.000.000,00 €

Π 07 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 53.971.268,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.161.594.204,00 €



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  1 
– ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ- ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Στόχος:

Υποστήριξη παρεμβάσεων και συστημικών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό, προσαρμογή & ενίσχυση

των θεσμών, υπηρεσιών και των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας

των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της υγιούς και ενεργού γήρανσης

της επιχειρησιακής και θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων  και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

της ενδυνάμωσης και προώθησης της Δημογραφικής Πολιτικής και  της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων  με τη  

δημιουργία Παρατηρητηρίων καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

των μηχανισμών παρακολούθησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών πολιτικών και της σύνδεσης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων με την αγορά εργασίας 

την αναβάθμιση μηχανισμών συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης 

οριζόντιες συστημικές δράσεις  για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών ιδίως των ευάλωτων σε υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη μακροχρόνια  φροντίδα, τη δημόσια υγεία και πρόληψη 

καθώς και την ψυχική υγεία 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  2 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στόχοι:

Αντιμετώπιση της Ανεργίας και Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας

Προώθηση στην Αγορά Εργασίας  ατόμων  που αναζητούν εργασία με έμφαση στους 

μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες  και ανενεργούς 

Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη  για ευάλωτες  κοινωνικά ομάδες ανέργων (άτομα 

κάτω του ορίου της φτώχειας, με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα,  Ρομά, ΑμΕΑ, άτομα 

με  πολιτισμικές  και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες) 

Προώθηση ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων στην αγορά εργασίας 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Στόχοι:

Βελτίωση της ποιότητας, συμμετοχικότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό  την 

απόκτηση δεξιοτήτων, τη μαθησιακή εξέλιξη, την ολοκλήρωση των σπουδών και τη σύνδεση με τις ανάγκες  της αγοράς 

εργασίας.

Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.

Αναβάθμιση  της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Εξωστρέφεια και Κινητικότητα  μαθητευομένων, 

καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε σύγχρονους τομείς πχ βιώσιμη ανάπτυξη, γαλάζια 

οικονομία, κλιματική αλλαγή κ.λ.π

Ενίσχυση της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του επαγγελματικού προσανατολισμού για την προώθηση ευκαιριών 

μάθησης  με έμφαση σε ομάδες που χρήζουν στήριξης για τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

και προσωπικής ανάπτυξης.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  4 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στόχοι:

Θεσμική και Διαχειριστική ενδυνάμωση των Φορέων για την παροχή καινοτόμων δράσεων

Βελτίωση της πρόσβασης στην Απασχόληση μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων 

Πρόγραμμα ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)  για τη  διασυνοριακή  κινητικότητα των νέων ΕΑΕΚ  

με έμφαση σε εκείνους με χαμηλά προσόντα 

Δημιουργία κόμβων και συστάδων για την προώθηση  πρωτοβουλιών κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στους τομείς της γαλάζιας, πράσινης  και της κυκλικής οικονομίας 

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  5
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Στόχοι:

Προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης  των νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΑΕΚ) ηλικίας 15-29 ετών 

Βιώσιμη Ένταξη στην Αγορά Εργασίας Νέων έως 29 ετών 

Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας μέσω προγραμμάτων  

μαθητείας  και πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και  ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  6
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ

Στόχοι:

Στήριξη των απόρων και όσων διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας μέσω επισιτιστικής βοήθειας και  

διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής  με τη διανομή αγαθών για την κάλυψη αναγκών 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Έμφαση θα δοθεί  στην στήριξη των παιδιών. 



ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ανοιχτά Προγράμματα

ένταξης στην αγορά εργασίας 

με έμφαση σε μακροχρόνια 

ανέργους και γυναίκες

Προϋπολογισμός:  

200 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

Νταντάδες της Γειτονιάς 

Προϋπολογισμός:  

150 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

για 35.000 νέους (18-29 ετών) χωρίς 

προηγούμενη εργασιακή εμπειρία  

(Α΄ένσημο)

Προϋπολογισμός: 

110 εκ €

Έναρξη: 2022 | Λήξη: 2023



ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Προγράμματα ενίσχυσης

της νεανικής επιχειρηματικότητας, 

με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, 

και γαλάζια οικονομία και σε τομείς 

υψηλής αναπτυξιακής αιχμής

Προϋπολογισμός:  

80 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

Επέκταση του ωραρίου 

λειτουργίας των ολοήμερων 

νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων 

Προϋπολογισμός:  

145 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2026

Συμπεριληπτική 

εκπαίδευση για μαθητές 

με αναπηρία 

Προϋπολογισμός: 

13,5 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027



ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Υποστήριξη Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων για μαθητές σε 

όλες τις βαθμίδες Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης 

Προϋπολογισμός:  

39 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

Λειτουργία Γραφείων 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

& Σταδιοδρομίας 

Προϋπολογισμός:  

7 εκ €

Έναρξη: 2023 | Λήξη: 2027

Ενίσχυση Μαθητείας νέων 

έως 29 ετών 

(μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ)

Προϋπολογισμός: 

100 εκ €

Έναρξη: 2023 | Λήξη: 2027



ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας και 

ελληνικού πολιτισμού σε 

δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας 

Προϋπολογισμός:  

17 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

Παρατηρητήρια Ισότητας 

των Φύλων και 

Δημογραφικής πολιτικής

Προϋπολογισμός:  

1 εκ €

Έναρξη: 2024 | Λήξη: 2027

ΕΛ




