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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [1]    

 

Τίτλος:  
«Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων»  
 
Υποέργα: 

ΥΠ1 (ΑΥΙΜ): «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ» 
Π/Υ: 670.894,80€ 

ΥΠ2: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τμήμα ΙΙ» 
Π/Υ: 325.500,00€ 

ΥΠ3: «Προμήθεια εξοπλισμού» 
Π/Υ: 47.200,00€ 

ΥΠ4: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ,ΤΜΗΜΑ Ι» 
Π/Υ: 231.539,00€ 
 
Υπουργείο Ευθύνης: 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 
Φορέας Υλοποίησης: 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 
1.275.133,80 € 
 
Ταμείο: 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
 
Περιγραφή: 
Η Πράξη έχει αντικείμενο την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να συνδιαμορφώνει με τις άλλες 
υπηρεσίες και την ηγεσία τη στρατηγική και τις πολιτικές του Υπουργείου και να τις 
εφαρμόζει μέσω του σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων, στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων. 
 
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ Τεύχος Β' 2643/25.08.2016) και έχει ένα ευρύ 
φάσμα αρμοδιοτήτων. Στις αρμοδιότητες της Ε.Δ. είναι η υποστήριξη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην 
αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς: Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Διαρθρωτικής Προσαρμογής, 
Επιμόρφωσης Εργαζομένων για την Πιστοποίηση Επαγγελμάτων και την προσαρμογή στην 
αλλαγή και οι συστημικές παρεμβάσεις στο χώρο της εργασίας, με ιδιαίτερη στόχευση στην 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 
 
Σκοπός της πράξης και δεδομένου των δυσκολιών που υφίστανται από τον πολυσύνθετο 
ρόλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή 
λειτουργία της Ε.Δ., να ενισχυθούν οι υποδομές της, να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό 
που διαθέτει και να υποστηριχθεί διαχειριστικά στο σημαντικό και απαιτητικό έργο της. 
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Στόχοι: 
Η πράξη έχει ως στόχο την ενίσχυση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές και τα 
διαχειριστικά εργαλεία και να αυξήσει την επιχειρησιακή της ικανότητα, ώστε να υποστηρίξει 
αποτελεσματικά το Υπουργείο στην εφαρμογή της στρατηγικής του στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων. 
 
 
Αποτελέσματα: 
Η Πράξη συνεισφέρει αποτελεσματικά στην τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΚΥΠ, προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως δικαιούχος πράξεων σε 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 και ειδικότερα στη παρακολούθηση της συνολικής 
προόδου των συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων που υλοποιεί. 
 
 
 


