
ΕΣΠΑ 2007-2013:

Σύμμαχος για την ανάκαμψη

Η σωστή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων 
αποτελεί κομβικό στοιχείο της μεγάλης εθνικής μάχης, 
για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 δεν αποτελεί πανάκεια απέναντι στις 
ανάγκες και τα προβλήματα που προκαλεί η κρίση. 
Είναι όμως ένα πολύτιμο εργαλείο, που αξιοποιούμε  
με σχέδιο και ρεαλισμό, προς όφελος της πατρίδας 
και των συμπολιτών μας.

Επιταχύνουμε την αξιοποίηση των πόρων 
του ΕΣΠΑ

Στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια 
για ανάκαμψη

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο 
ρυθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, υπερβαίνοντας τους στόχους μας. 

 Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 4η θέση μεταξύ των 27 κρατών - μελών της Ε.Ε., ως προς 
το βαθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν 
μεταξύ 18ης και 20ης θέσης. 

 Το πρώτο εξάμηνο του 2013, απορροφήθηκαν 2,174 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η επίδοση αυτή 
αντιστοιχεί στο 169,36% του εξαμηνιαίου «μνημονιακού» στόχου. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα 
να αυξηθούν οι συνολικές εισροές από την Ένωση στα 13,64 δισ. ευρώ έναντι των 20,21 δισ. 
που είναι δεσμευμένα για τη χώρα (ποσοστό απορρόφησης κοινοτικών πόρων 67,5%). Το 
ποσοστό απορρόφησης υπερβαίνει τον κοινοτικό μέσο όρο κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες. 
Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει απορροφηθεί το σύνολο των 3,890 δισ. ευρώ, που είναι ο 
στόχος του μνημονίου για το 2013. 

 Απλουστεύσαμε και επιταχύναμε τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με 32 επιμέρους 
παρεμβάσεις. 

 Αναθεωρούμε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες 
και ανάγκες της χώρας και με στόχο να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων. 

Το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο απορροφήσεις και αριθμοί. Είναι έργα και δράσεις που ενισχύουν την 
οικονομία και την απασχόληση, στηρίζουν την κοινωνία, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. 

¢ Περισσότεροι από 123.000 ωφελούμενοι/ επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα από 
το ΕΣΠΑ, με δράσεις συνολικού ύψους άνω των 5,6 δισ. ευρώ. 

¢ Με πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποιούνται σήμερα 
11 δράσεις συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ, που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

¢ 814 μεγάλα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του Επενδυτι-
κού Νόμου, με συνολικό ύψος ενίσχυσης άνω των 1,7 δισ. ευρώ.

¢ Περισσότεροι από 360.000 άνεργοι έχουν ως τώρα ωφεληθεί ή ωφελούνται από δρά-
σεις του ΕΣΠΑ, για τη στήριξη της απασχόλησης και την καταπολέμηση των συνεπειών 
της ανεργίας. Μέχρι το τέλος της περιόδου, ο αριθμός των ωφελουμένων εκτιμάται ότι θα 
ξεπεράσει τις 800.000. 

Στηρίζουμε τον άνθρωπο και 
την ποιότητα ζωής

Σχεδιάζουμε το νέο ΕΣΠΑ, 
για την περίοδο 2014 - 2020

¢ 165.000 μητέρες έχουν μέχρι τώρα ωφεληθεί από δομές φύλαξης παιδιών, που χρηματο-
δοτούνται από το ΕΣΠΑ, με σκοπό τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

¢ Περισσότεροι από 65.000 ηλικιωμένοι καθώς και 22.000 μέλη των οικογενειών τους, 
έχουν ωφεληθεί από υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας (πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι») 
και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ).

¢ Περισσότεροι από 540.000 μαθητές ωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμε-
ρων Σχολείων.

¢ Έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται περισσότερα από 18.500 μικρά και μεγάλα έργα, που 
βελτιώνουν τις υποδομές του τόπου μας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

¢ Μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ θα διατεθούν στην οικονομία και στην κοινωνία επι-
πλέον πόροι, συνολικού ύψους 10,8 δισ. ευρώ.

Μετά από επιτυχή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, η Ελλάδα εξασφάλισε πόρους ύψους 20,8 
δισ. ευρώ περίπου από την Ε.Ε. για την περίοδο 2014 - 2020. Ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι και 
2 δισ. ευρώ από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης το 2016.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ από αυτούς τους πόρους, ώστε το νέο ΕΣΠΑ 
να γίνει ο καταλύτης της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Προτεραιότητές μας είναι:

ü Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης, με στοχευμένες δράσεις για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, για την αύξηση των εξαγωγών, για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
χώρας. 

ü Η στήριξη της κοινωνικής συνοχής, με μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
την καταπολέμηση της φτώχειας, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Θέλουμε το νέο ΕΣΠΑ να σηματοδοτήσει νέο ξεκίνημα για την
ελληνική οικονομία. Προχωρούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο, 
με σχέδιο, υπευθυνότητα και συστηματική δουλειά.

Μάθετε περισσότερα για το ΕΣΠΑ στο

www.espa.gr 
Δείτε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ και την πορεία υλοποίησης τους στο

www.anaptyxi.gov.gr

Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Α. Τομεακά ΕΠ  
• ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη www.epperaa.gr

• ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας www.epep.gr

• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα www.antagonistikotita.gr

• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση www.digitalplan.gr

• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού www.epanad.gov.gr - www.ygeia-pronoia.gr

• ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση www.edulll.gr

• ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση www.epdm.gr

• ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής www.tye.gr

• ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων www.epeaa.gr

Β. Περιφερειακά ΕΠ
• ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης www.makedonia-thrace.gr

•  ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου www.kriti-aigaio.gr

• ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

• ΠΕΠ Αττικής www.attikis.gr

Γ. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
• www.interreg.gr



Δράσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού & ειδικές κατηγορίες κοινού / επιχειρήσεων 

Δράσεις Π/Y Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Health Voucher 
Εισιτήριο Ελεύθερης 
πρόσβασης σε Υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας

82 εκ. € Ανοιχτό  

Πρώην ασφαλισμένοι 
ταμείων του ΕΟΠΥΥ και 
προστατευόμενα μέλη τους 
που έχουν απολέσει την 
ασφαλιστική ιδιότητα  

Ιστοσελίδα Δράσης 
www.healthvoucher.gr 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ)

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες 
ΤΟΠ - ΕΚΟ

60 εκ. €

Ανοιχτό-Εκδίδονται  
σταδιακά Προσκλήσεις 
συμμετοχής από Ανα-
πτυξιακές Συμπράξεις

Άνεργοι και επιχειρήσεις σε 
τοπικό επίπεδο

Κατά τόπους Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
- Πρόσληψη ανέργων 
σε Κοινωνικές Δομές & 
Λειτουργία Κοινωνικών 
Δομών για να παρέχουν 
υπηρεσίες σε αστέγους και 
άτομα σε κατάσταση φτώχειας

28,7 εκ. €

Ανοιχτό - Εκδίδονται  
σταδιακά 
Προκηρύξεις από 
τους φορείς  

Φορείς που λειτουργούν δομές 
για την καταπολέμηση της 
φτώχειας 

Επιλεγμένοι φορείς

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
www.epanad.gov.gr 

Παρεμβάσεις για ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 
από εξειδικευμένα Κέντρα 
Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης

80 εκ. € Αναμένεται Β’ 
εξάμηνο 2013 Άνεργοι από ΕΚΟ ΚΕΚ που θα επιλεγούν 

Ενίσχυση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού των Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων σε 
Θέματα Εξωστρέφειας με 
δράσεις Συμβουλευτικής-
Mentoring και Κατάρτισης

3,5 εκ. € Ανοιχτό 
Μικρές και Μεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις 

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
www.eede.gr 

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Επαγγελματικής Εμπειρίας 
για Αποφοίτους Τεχνικής 
Εκπαίδευσης «Μαθητεία για 
Αποφοίτους»

16,6 εκ € Ενεργοποιείται σε 
κύκλους υποβολής

Απόφοιτοι τεχνικής 
εκπαίδευσης  

Ιστοσελίδα Δράσης 
www.mathiteia4u.gov.gr   

Τοπικό Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Καστοριάς - 
Δράσεις Απασχόλησης

5,4 εκ. €
Ανοιχτές μόνο 
οι δράσεις 
απασχόλησης

Επιχειρήσεις και εργοδότες 
ιδιωτικού τομέα του Νομού 
Καστοριάς 

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
http://ait.oaed.gr/

Πρόγραμμα χορήγησης 
υποτροφιών ΙΚΥ με 
διαδικασία εξατομικευμένης 
αξιολόγησης

29,9 εκ € Έως 12/9/2013 Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
ή ΤΕΙ 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
http://apps.gov.gr/minedu/
iky_scholarships/iky/public/ 

Αναμενόμενα Προγράμματα 

Δράσεις Π/Y Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

35,5 εκ. € Αναμένεται Β’ 
εξάμηνο 2013 

Ενίσχυση ίδρυσης και 
λειτουργίας κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

www.keko.gr 

Ιδιωτικές επενδύσεις - Επενδυτικός νόμος 

Δράσεις Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας - Πληροφορίες

Καθεστώτα Ενίσχυσης:
1. Περιφερειακή Συνοχή
2. Γενική Επιχειρηματικότητα
3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
4. Νεανική Επιχειρηματικότητα
5. Μεγάλα Σχέδια
6. Ειδικό καθεστώς Σχημάτων 
Συνέργειας και Δικτύωσης - 
Clusters (ΣΣΔ)

Υποβολή 
Επενδυτικών 
Σχεδίων όλο το 
χρόνο - αξιολόγηση 
κάθε Απρίλιο και 
Οκτώβριο

Υφιστάμενες και νέες 
επιχειρήσεις

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.ependyseis.gr
και Γραφεία Υποδοχής Επενδυτών

Πρόγραμμα Εγγύησης του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση 
Εγγυητικών Επιστολών εκ 
μέρους των Τραπεζών υπέρ 
των Μεσαίων, Μικρών & 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

45 εκ. € Ανοιχτό
Νεοσύστατες, νέες και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις με 
προσωπικό μέχρι 250 άτομα 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr

Χορήγηση Ευνοϊκών 
Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος - 
Δράση: Επιχειρηματικότητα 
των Νέων

90 εκ. € Ανοιχτό
Επιχειρήσεις που έχουν ήδη 
ενταχθεί στον Επενδυτικό 
Νόμο (Ν.3908/25.01.2011)

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr 

Εθνική Τράπεζα 

Χορήγηση Ευνοϊκών 
Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Alpha 
Τράπεζα - Δράση: Γενική 
Επιχειρηματικότητα

300 εκ. € Ανοιχτό
Επιχειρήσεις που έχουν ήδη 
ενταχθεί στον Επενδυτικό 
Νόμο (Ν.3908/25.01.2011)

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr 

Alpha Bank 

Χορήγηση Ευνοϊκών 
Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Τράπεζα 
Πειραιώς - Δράση: Καινοτόμα 
Επιχειρηματικότητα, 
Εφοδιαστική αλυσίδα, 
Τρόφιμα, Ποτά

150 εκ.  € Ανοιχτό Πολύ μικρές, Μικρές και 
Μεσαίες επιχειρήσεις 

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr

Τράπεζα Πειραιώς

Χορήγηση Ευνοϊκών 
Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την EFG 
Eurobank Εργασίας - Δράση: 
Εξωστρέφεια

210 εκ. € Ανοιχτό Πολύ μικρές, Μικρές και 
Μεσαίες επιχειρήσεις 

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr

Eurobank 

Χορήγηση Ευνοϊκών 
Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: 
Θεματικός Τουρισμός, 
Αφαλάτωση, Διαχείριση 
Απορριμμάτων, Πράσινες 
Υποδομές, Πράσινες 
Εφαρμογές, Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας

150 εκ. € Ανοιχτό Πολύ μικρές, Μικρές και 
Μεσαίες επιχειρήσεις  

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr

Εθνική Τράπεζα 

Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων 

Δράσεις Π/Y Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 140 εκ. € Ανοιχτό Εξαγωγικές επιχειρήσεις 

Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων 
www.oaep.gr

Επιλεγμένες Τράπεζες

Προγράμματα στήριξης / ενίσχυσης της απασχόλησης & Προγράμματα Κατάρτισης 

Δράσεις Π/Y Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Πρόγραμμα 50.000 Θέσεων 
για την Κοινωφελή Εργασία

216 εκ. €
Αναμένονται οι 

πρώτες προσκλήσεις 
το 1ο 15ημερο του 

Σεπτεμβρίου 

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον 
ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr 
http://ait.oaed.gr/ 

Προγράμματα επιχορήγησης για την ενίσχυση Ιδιωτών / Επιχειρήσεων 

Δράσεις Π/Υ Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

“Εξωστρέφεια - 
Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων (II)”

30 εκ. € Έως 10/10/2013

Υφιστάμενες πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες καθώς 
και μεγάλες επιχειρήσεις 
στους τομείς μεταποίησης, 
κατασκευών, επιλεγμένων 
κλάδων εμπορίου και 
υπηρεσιών

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
http://www.ggb.gr 

Γραφείο Πληροφόρησης 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 8011136300

Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον” 396  εκ. € Έως εξαντλήσεως 

του προϋπολογισμού

Ιδιοκτήτες νομίμως 
υφισταμένων μονοκατοικιών 
και οι εκπρόσωποι των 
ιδιοκτητών νομίμως 
υφισταμένων κτιρίων με 
κύρια χρήση κατοικίας 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

ΥΠΕΚΑ 
http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Δανειακά Προϊόντα 

Δράσεις Π/Υ Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Ταμείο Επιχειρηματικότητας  
- Επιχειρηματική 
Επανεκκίνηση

550 εκ. € Ανοιχτό

Υφιστάμενες και υπό ίδρυση 
πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν βιώσιμη 
επιχειρηματική δράση στην 
ελληνική επικράτεια

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr 

Ενίσχυση της 
νησιωτικής τουριστικής 
επιχειρηματικότητας

80 εκ.  € Ανοιχτό Τουριστικές επιχειρήσεις 
ελληνικών νησιών

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ
www.etean.com.gr

JEREMIE «Ευνοϊκά Δάνεια 
Επιμερισμού Ρίσκου» 120 εκ. € Ανοιχτό Μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις  Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank

Jeremie Information 
Communication Technologies 6.2 εκ.  € Ανοιχτό

Επιχειρήσεις με προσωπικό 
μέχρι 250 άτομα, που 
σχεδιάζουν επενδύσεις σε 
Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank

Jeremie Venture Capital 
Information Communication 
Technologies 

69 εκ. € Ανοιχτό Νέες και νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις ΤΠΕ

Διαχείριση από  Funds 
Πειραιώς Venture Capital    
http://www.piraeusbankgroup.
com/el/group-profile/groups-
presence/greece/piraeus-
capital-management

Odyssey http://odysseyvp.com/

Open Fund 
http://theopenfund.com/Default

First Athens 
http://firstathens.com/ 

Jeremie κεφάλαια ανάληψης 
επιχειρηματικού κινδύνου 
επιχειρηματικότητας (Funded  
Risk Sharing GC)

58 εκ € Ανοιχτό

Παροχή χαμηλότοκων 
δανείων για τη χρηματοδότηση 
δανείων σε πάγια, άυλα 
πάγια, για χρηματοδότηση 
συναλλακτικού κυκλώματος 
καθώς και κάλυψη δαπανών 
που συναρτώνται άμεσα με την 
ανάπτυξη της επιχείρησης και 
των υποδομών της

Eurobank Δίκτυο Καταστημάτων 
Europhone Banking 8011111144 

Δράσεις για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας
και της απασχόλησης

Δράσεις Π/Y Χρονοδιάγραμμα Ποιους αφορά Αρμόδιος Φορέας -  
Πληροφορίες

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη ατόμων σε 
μειονεκτική και πολύ 
μειονεκτική θέση

8 εκ.  € Ανοιχτό 
Επιχειρήσεις και εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα για την 
απασχόληση ανέργων 

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr 
http://ait.oaed.gr/ 

Τοπικά Σχέδια (ΤοπΣΑ) για 
την Απασχόληση σε όλη την 
Ελλάδα

80 εκ. €

Ανοιχτό - Εκδίδονται 
Προκηρύξεις 
σταδιακά ανά 
Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη 

Άνεργοι και επιχειρήσεις σε 
τοπικό επίπεδο 

Κατά τόπους Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
www.epanad.gov.gr 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού (Δήμων 
και Περιφερειών) για την 
απασχόληση ανέργων ηλικίας 
55-64 ετών σε 5.000 νέες 
θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης

60 εκ. € Ανοιχτό 

Επιχειρήσεις τοπικής 
αυτοδιοίκησης, άνεργοι και 
μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 
55-64 ετών

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr 
http://ait.oaed.gr/ 

Κοινωφελής εργασία στον 
πολιτισμό 15 εκ.  € Ανοιχτό Άνεργοι ΑΣΕΠ www.asep.gr ένδειξη 

ΚΟΧ -  Θέσεις πολιτισμού

Πρόγραμμα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας για 
νεοεισερχόμενους στην αγορά 
εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

54,8 εκ. € Ανοιχτό 
Επιχειρήσεις και εργοδότες & 
άνεργοι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr 
http://ait.oaed.gr/ 

Ειδικό διετές Πρόγραμμα 
προώθησης της απασχόλησης 
με επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, για 
την πρόσληψη 25.000 ανέργων

170 εκ. € Ανοιχτό Επιχειρήσεις και εργοδότες για 
απασχόληση ανέργων 

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
http://ait.oaed.gr/ 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων και γενικά 
εργοδοτών για την 
απασχόληση και κατάρτιση 
10.000 δικαιούχων «επιταγής 
επανένταξης στην αγορά 
εργασίας»

91,5 εκ. € 
(εθνικοί 
πόροι) 

20 εκ. € 
(ΕΣΠΑ)

Ανοιχτό 

Επιχειρήσεις ή εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα θα 
προσφέρουν εργασία με 
ασφάλιση σε ανέργους 

ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
http://ait.oaed.gr/ 

Κατάρτιση ανέργων σε 
βασικές δεξιότητες χρήσης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 
όλη την Ελλάδα

29,8 εκ. € Ανοιχτό 
Ανέργους και ιδιαίτερα νέους, 
γυναίκες και μακροχρόνια 
ανέργους 

Συνεργαζόμενα ΚΕΚ 

Παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής εκμάθησης 
Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 
ανέργους

15,6 εκ. € Ανοιχτό 
Ανέργους και ιδιαίτερα νέους, 
γυναίκες και μακροχρόνια 
ανέργους 

Συνεργαζόμενα ΚΕΚ

Δράση κατάρτισης ανέργων, 
αυτοαπασχολούμενων και 
υποαπασχολούμενων στον 
αγροτικό τομέα

20 εκ. € Αναμένεται 
Άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι 
και υποαπασχολούμενοι στον 
αγροτικό τομέα

ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

“2η Ευκαιρία” - Πρόγραμμα 
συμβουλευτικής και 
επανακατάρτισης για 
απολυμένους / ανέργους 
που προέρχονται από τους 
κλάδους Λιανικού Εμπορίου, 
Εμπορίας, Διακίνησης & 
Συντήρησης Αυτοκινήτων, 
Κατασκευών - Δομικών 
Υλικών σε 11 Περιφέρειες

25 εκ. € Ανοιχτό 

Απολυμένοι / άνεργοι σε 11 
Περιφέρειες της Χώρας (εκτός 
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου 
Αιγαίου)

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
www.eede.gr


