
Χρηματοδοτεί δράσεις που
εντάσσονται σε 2 τομείς πολιτικής:

Π/Υ προσκλήσεων (ΔΔ)** 

6 δις €

5 δις €

4 δις €

3 δις €

2 δις €

1 δις €

0 €

5.592 εκατ. €

+ 468 εκατ. €

+ 465 εκατ. €

+ 85 εκατ. €

5.124 εκατ. €

31/12/2021

4.459 εκατ. €

2.624 εκατ. €

3.994 εκατ. €

2.538 εκατ. €

Π/Υ εντάξεων (ΔΔ) Π/Υ δαπανών (ΔΔ)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014–2020 
αποτελεί ένα από τα επτά τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) µε τη συγχρη-
µατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για 
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ, σε συνέχεια της Αναθεώρησης 
του 2021, ανέρχεται σε 3.314 εκατ. € (∆ηµόσια ∆απάνη), εκ των οποίων τα 2.363 
εκατ. € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), τα 256 εκατ. € από 
την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 695 εκατ. € από 
Εθνικούς Πόρους. Το µέσο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ανέρχεται σε 79,02%.

Περιλαµβάνει δράσεις για την καταπολέ-
µηση της ανεργίας, τη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης, την κοινωνική οικονοµία, 
την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγ-
γελµατικής ζωής (χρηματοδότηση της 
φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε παιδι-
κούς σταθμούς), συστηµικές παρεµβάσεις 
ενίσχυσης των θεσµών της αγοράς εργα-
σίας και εξειδικευµένες δράσεις για την 
ενίσχυση της απασχολησιµότητας των 
νέων µέσω της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Περιλαµβάνει δράσεις για την προώ-
θηση της ισότιµης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλει-
ψης του σχολείου, τη διά βίου  µάθη-
ση, την υποστήριξη της έρευνας, την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 
την αναµόρφωση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων καθώς και την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και μαθητεία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ΑΠO 31/12/2021 ΕΩΣ 31/08/2022

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022*

*στοιχεία έως 31/08/2022 ** ΔΔ: Δημόσια Δαπάνη

31/8/2022



Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται
οι παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ( ΠΑΝ )

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 
άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς 
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς

01

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)

02

Πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»03

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας 
για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο04

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασί-
ας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και 
άνω

05

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και 
άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροxρόνια 
ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Δ κύκλος)

06

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά
εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους
18 έως 29 ετών

01

Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, περιοχών των Περι-
φερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της 
απολιγνιτοποίησης

02

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας 
για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο

03

Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους 
σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας

04

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους έως 29 ετών05



Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για 
το σχολικό έτος 2022-2023

Υποστήριξη σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς για το σχολικό έτος 2022-2023

 Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

01

02

03

04

05

Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστη-
ρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με 
αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023

06

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτο-
ρικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-202307

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για 
την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσι-
ών που αναπτύσσονται στα ΑΕΙ 

08

Γραφεία Υποστήριξης  της διδασκαλίας  και μάθησης  στην Ανώτατη Εκπαίδευση09

Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης10

Κατά την τρέχουσα
περίοδο υλοποιούνται οι
παρακάτω ενδεικτικές
δράσεις:



Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται
η έναρξη υλοποίησης των δράσεων: 

Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρομά

Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023

«Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1» με στόχο την επαφή και γνωριμία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής ικανότητας των ΑΕΙ

Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ όπου περιλαμβάνεται και 
η λειτουργία των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Συμβουλευτική Υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση σε νέους, έως 29 ετών, από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και ειδικότερα: αποφυλακισθέντες ή/και νέοι με παραβατική συμπεριφορά ή/και 
απεξαρτημένοι ή/και άποροι

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας 
της Γαλάζιας Οικονομίας

Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 18-64 
ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Ολοκληρωμένη δράση για την διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 400 προσφύγων ηλικίας 30 
ετών και άνω

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 


