
6 δισ. ευρώ  
από νέο ΕΣΠΑ και Ταµείο Ανάκαµψης 
για Κοινωνική Πολιτική 



6 δισ. ευρώ για κοινωνική προστασία

2,6
δισ. ευρώ

από το Ταµείο 
Ανάκαµψης

2,3
δισ. ευρώ+ +

1
δισ. ευρώ

από τα 
Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του 
νέου ΕΣΠΑ 
2021- 2027 

Yπερδιπλάσιο πακέτο σε σχέση µε όλα τα προγράµµατα
των προηγούµενων περιόδων!



Βασικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 
του υπουργείου Εργασίας

1 2 3 54
Προγράµµατα 
ένταξης στην 

αγορά εργασίας 
µε ειδική 

µέριµνα για 
µακροχρόνια 
ανέργους και 

γυναίκες

Ευρύ «πακέτο» 
δράσεων για 
τους νέους, 

που 
καταλαµβάνουν 

το 1/4 των 
πόρων 

Πρόγραµµα 
«Νταντάδες 

της Γειτονιάς»

Επέκταση της 
εφαρµογής του 
Προσωπικού 
Βοηθού για τα 

άτοµα µε 
αναπηρία

Διανοµές 
τροφίµων και 

βασικών 
υλικών αγαθών 
σε απόρους 



1. Απασχόληση και 
Αγορά Εργασίας 
(προϋπολογισµός 
1,35 δις. ευρώ) 

Προγράµµατα ένταξης στην αγορά εργασίας 
µε έµφαση σε µακροχρόνια ανέργους και γυναίκες1
Πρόγραµµα «Ντανάδες της Γειτονιάς»2
Δράσεις για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη 
ανέργων από ευπαθείς οµάδες (+προσιτή στέγη)3
Επέκταση ωραρίου λειτουργίας νηπιαγωγείων και 
ολοήµερων δηµοτικών σχολείων. Δράση του Υπ. Παιδείας, 
που χρηµατοδοτείται κατά 50% από τα κονδύλια 
του Υπουργείου Εργασίας

4
Εξειδικευµένα προγράµµατα απασχόλησης 
για άτοµα µε αναπηρία.5

Μεταξύ άλλων:



Προγράµµατα κατάρτισης για την ένταξη 
στην αγορά εργασίας για ανέργους 18-29 ετών

Προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στην πράσινη, 
ψηφιακή και γαλάζια οικονοµία

Ενίσχυση Μαθητείας νέων έως 29 ετών 
(µεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ)

Λειτουργία Γραφείων Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και 
Σταδιοδροµίας σε 50 ΕΠΑΣ και 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Πρόγραµµα Coaching νέων επιχειρηµατιών

Πρόγραµµα ALMA για να αποκτήσουν ευπαθείς νέοι 
εργασιακή εµπειρία σε άλλα κράτη της ΕΕ

2. Απασχόληση
των νέων
(προϋπολογισµός 
479 εκατ. ευρώ) 

Μεταξύ άλλων:



Oι δράσεις του Ταµείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (πρώην ΤΕΒΑ) 
θα συνεχιστούν υπό τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΟΠΕΚΑ

To πρώην ΤΕΒΑ σε αριθµούς:

600
σηµεία διανοµής 

Δράσεις για τη στήριξη των 
απόρων και γενικά όσων 
διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας 
φτώχειας (δικαιούχοι Ελάχιστου 
Εγγυηµένου Εισοδήµατος) 

3. Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιµετώπιση
της Υλικής Στέρησης (προϋπολογισµός 400 εκατ. ευρώ)

66 εκατ.
τόνοι τροφίµων

23 εκατ.
τόνοι βασικών 

αγαθών

1.331
διανοµές



Αναβάθµιση και 
εκσυγχρονισµός της 
λειτουργίας της 
Δηµόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης

Αναµόρφωση του 
συστήµατος 
αξιολόγησης της 
αναπηρίας στην 
Ελλάδα

4. Δράσεις Διοικητικού Εκσυγχρονισµού 
(προϋπολογισµός 71 εκατ. ευρώ)

1 Δηµιουργία 
Παρατηρητηρίου 
Ισότητας των Φύλων 
και Δηµογραφικής 
Πολιτικής

2 3
Μεταξύ άλλων:



1 δις. ευρώ για Κοινωνικές Δράσεις 
µέσω των Περιφερειακών Προγραµµάτων 

2 3 4

5 8

Στήριξη ευάλωτων 
οικογενειών από 
κοινωνικούς 
λειτουργούς και  
ψυχολόγους

Κέντρα 
Κοινότητας και 
Δοµές Παροχής 
Βασικών Αγαθών 

Δοµές Αστέγων

Στέγες 
Υποστηριζόµενης 
Διαβίωσης ατόµων 
µε αναπηρία και 
Κέντρα Ηµερήσιας 
Φροντίδας

Στέγες 
Ηµιαυτόνοµης 
Διαβίωσης 
εφήβων που 
τώρα ζουν 
σε ιδρύµατα

Δοµές Γυναικών

1

6 7 Συνέχιση της 
κάλυψης της 
δαπάνης των 
Βρεφονηπιακών 
Σταθµών για 
3 ακόµη έτη

8



Που προβλέπονται για τους 
εγγεγραµµένους στο Μητρώο 

Ανέργων της ΔΥΠΑ

Στόχοι µεταρρυθµίσεων Ταµείου Ανάκαµψης

Ενίσχυση της 
προστασίας των 
εργαζοµένων 

Αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου 
δυναµικού της 

χώρας 

Ψηφιοποίηση
συστηµάτων 

του Υπουργείου 
Εργασίας και των 
εποπτευόµενων 
φορέων του 

Εισαγωγή 
σύγχρονων 
εργαλείων 
κοινωνικής 
προστασίας 



10 βασικές δράσεις 
του Υπουργείου 
Εργασίας στο Ταµείο 
Ανάκαµψης

Ωφελούµενοι Προϋπολογισµός
Ψηφιακός ΕΦΚΑ 3.900.000 ασφαλισµένοι

2.500.000 συνταξιούχοι
44 εκατ. ευρώ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Πάνω από 2.000.000 µισθωτοί
εργαζόµενοι

8 εκατ. ευρώ

Κατάρτιση σε ψηφιακές
& πράσινες δεξιότητες

500.000 εργαζόµενοι και
άνεργοι

1 δισ. ευρώ

Νέες θέσεις εργασίας 74.000 άνεργοι 541 εκατ. ευρώ

Νέες θέσεις σε
βρεφονηπιακούς

50.000 οικογένειες 180 εκατ. ευρώ

Κάρτα Αναπηρίας Τουλάχιστον 180.000 ΑΜΕΑ 2,5 εκατ. ευρώ

Προσωπικοί Βοηθοί 1.000 ΑΜΕΑ 42 εκατ. ευρώ

150 Κέντρα Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών

9.000 ωφελούµενα παιδιά ανά
έτος

10 εκατ. ευρώ

Μονάδες για βρέφη/νήπια σε
επιχειρήσεις

120 µονάδες και περίπου 2.500
παιδιά

16 εκατ. ευρώ

Ισότητα και διαφορετικότητα 1.600.000 εργαζόµενοι του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα

47 εκατ. ευρώ


