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Επιτελική σύνοψη του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού  2007-2013  

 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013’ είναι ένα 
από τα τοµεακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και αποτελεί πολυστοχικό 
πρόγραµµα, καλύπτει δηλαδή και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.  
 
Χρηµατοδότηση 
Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 
2.825.333.333 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 2.260.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή (από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 565.333.333 ΕΥΡΩ Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του 
ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 188.000.000 ΕΥΡΩ για την 
κάλυψη δαπανών των έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. (όπως 
προβλεπόµενα έσοδα κλπ). Για την υλοποίηση των έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική 
Συµµετοχή ύψους 50.000.000 ΕΥΡΩ. 
Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 3.013.333.333 ΕΥΡΩ 
 
Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ είναι η αξιοποίηση του 
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για ανάπτυξη της 
χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  
 
 
Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστηµικές Παρεµβάσεις». 
Περιλαµβάνει το σύνολο των συστηµικών παρεµβάσεων οι οποίες συµβάλλουν στη 
µεταρρύθµιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσµών, φορέων και 
µηχανισµών µέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των δράσεων των Θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4. 
 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων». 
Βασικοί Στόχοι του άξονα είναι: 

1. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλαισίου Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για 
τους εργαζόµενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούµενους για τη βελτίωση της ποιότητας 
ΣΕΚ και την αύξηση της συµµετοχής σε ενέργειες κατάρτισης. 

2. Βελτίωση της ποιότητας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και αύξηση της 
συµµετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόµενους, ιδίως στις Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 

3. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων στους σχετικούς τοµείς του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου από κοινωνικοοικονοµικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των 
κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των 
επαγγελµατικών οργανώσεων.  

4. Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των 
οικονοµικών αλλαγών. 

 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση» . 
Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος στοχεύει στην : 

1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

2. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

3. Ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, 
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που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, µέσω της 
εφαρµογής ειδικά στοχευµένων δράσεων.  

4. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. 
 
Θεµατικός Άξονας Πρότεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών». 
Βασικοί Στόχοι του άξονα είναι: 

1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης των Ευπαθών Κοινωνικά 
Οµάδων (µετανάστες, ΑµεΑ, άτοµα µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, 
µακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ)  

2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για την ένταξη των Ευπαθών Κοινωνικά 
Οµάδων στην αγορά εργασίας 

3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας 
 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της 
Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της 
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού». 
Βασικοί Στόχοι: 

1. Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύµφωνα µε τον Εθνικό 
σχεδιασµό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. 

2. Προώθηση ενός νέου λειτουργικού µοντέλου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και 
βελτίωση της υγείας του πληθυσµού µέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και 
θνησιµότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενηµέρωσης του πληθυσµού. 

3. Αναµόρφωση και  εκσυγχρονισµός των φορέων και των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. 
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