Παρουσίαση των νέων προγραµµάτων
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ

10/9/2022

Τριπλασιασµός των ρυθµών των προγραµµάτων
της ΔΥΠΑ τα τελευταία 2,5 χρόνια
ΣΥΡΙΖΑ: 10.627 θέσεις εργασίας/χρόνο

ΝΔ: 31.661 θέσεις εργασίας/χρόνο
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5 προγράµµατα που ξεκινούν άµεσα για νέες θέσεις εργασίας
(392,6 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν 36.220 δικαιούχους)
Πρόγραµµα

Ωφελούµενοι

Προϋπολογισµός

Επιδότηση

Eπιχορήγηση επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών νέων ανέργων,
µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία

3.000 νέοι 18-29 ετών

45 εκατ. ευρώ από τρέχον ΕΣΠΑ

14.800 ευρώ/επιχείρηση
για 12 µήνες

Επιχορήγηση επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών, µε έµφαση στην
ψηφιακή οικονοµία

3.220 ελεύθεροι
επαγγελµατίες 30-45 ετών
στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες
Περιφέρειες και τη Δυτική
Μακεδονία

47,6 εκατ. ευρώ από τρέχον
ΕΣΠΑ

14.800 ευρώ/επιχείρηση
για 12 µήνες

Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
για νέους ανέργους

10.000 άνεργοι 18-30 ετών

68 εκατ. ευρώ από Ταµείο
Ανάκαµψης

Κατώτατος µισθός για 7 µήνες

Επιδότηση εργασίας για
µακροχρόνια ανέργους

10.000 µακροχρόνια άνεργοι
ηλικίας 45 ετών και άνω, σε
περιοχές υψηλής ανεργίας

119,7 εκατ. ευρώ από Ταµείο
Ανάκαµψης

951 ευρώ για 18 µήνες (επιδότηση
από τη ΔΥΠΑ έως και 80%)

Απασχόληση ανέργων που
αντιµετωπίζουν εµπόδια στην ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
(σε 2 κύκλους)

10.000 άνεργοι:

112,3 εκατ. ευρώ από Ταµείο
Ανάκαµψης

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 12
µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

1ος Κύκλος (7.000 άνεργοι)
2ος

Κύκλος (3.000 άνεργοι)

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 24
µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

1. Επιχορήγηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών νέων
ανέργων, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία
3.000 άνεργοι
ηλικίας 18-29 ετών

14.800 ευρώ
για τη δηµιουργία επιχείρησης
στον τοµέα ψηφιακής οικονοµίας

Σε 3 δόσεις
µέσα σε 12 µήνες

45 εκατ. ευρώ
από το τρέχον ΕΣΠΑ

Ο τοµέας της ψηφιακής οικονοµίας
συµπεριλαµβάνει ενδεικτικά:
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες Η/Υ,
λογισµικό, παροχή υπηρεσιών µέσω Διαδικτύου,
ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήµατα
αυτοµατισµού γραφείου, διαχείριση
ηλεκτρονικών προµηθειών, ηλεκτρονικό
εµπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν,
τηλεκπαίδευση,
σχεδιασµός ιστοσελίδων

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν
αίτηση χρηµατοδότησης,
στην οποία περιλαµβάνεται πρόταση
του επιχειρηµατικού τους σχεδίου

12

Σεπτεµβρίου
Ανοίγει η πλατφόρµα
υποβολής αιτήσεων
των ενδιαφεροµένων

2. Επιχορήγηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στις Λιγότερο
Ανεπτυγµένες Περιφέρειες και την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, µε έµφαση στην ψηφιακή οικονοµία
Προϋπολογισµός:
47,6 εκατ. ευρώ
από το τρέχον ΕΣΠΑ
Χρηµατοδότηση:
14.800 ευρώ για δαπάνες σχετικές
µε την έναρξη και λειτουργία
µιας νέας επιχείρησης

Ωφελούµενοι:
Επιχειρήσεις που έχουν
δηµιουργήσει πρώην άνεργοι
ηλικίας 30-45 ετών στις
Περιφέρειες: Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Καταβολή:
σε 3 δόσεις, µέσα σε 12 µήνες
από την ηµεροµηνία έναρξης
δραστηριότητας

+ 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν
δηµιουργήσει πρώην άνεργοι
ηλικίας 30-45 ετών στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων:
η δραστηριότητα στον κλάδο της
ψηφιακής οικονοµίας, η σχετική
κατάρτιση του ωφελούµενου, η
δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι
µήνες ανεργίας πριν την έναρξη
εργασιών κ.α.

3.Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας για νέους ανέργους
Προϋπολογισµός:
68 εκατ. ευρώ
από το Ταµείο
Ανάκαµψης

Απευθύνεται σε: ιδιωτικές
επιχειρήσεις, φορείς,
οργανισµούς και επιχειρήσεις
του Δηµοσίου και
επιχειρήσεις ΟΤΑ πρώτου
και δεύτερου βαθµού

Ωφελούµενοι:
10.000 άνεργοι
ηλικίας 18-30 ετών
τουλάχιστον
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης

Αµοιβή:
ο κατώτατος µισθός,
η αναλογία δώρων εορτών
και επιδόµατος αδείας
καθώς και οι
ασφαλιστικές εισφορές

Διάρκεια:
7 µήνες

Ωφελούµενοι: 10.000 µακροχρόνια άνεργοι ηλικίας
45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

4. Επιδότηση
εργασίας για
µακροχρόνια
ανέργους

Αµοιβή: 951 ευρώ για 18 µήνες
(επιδότηση ΔΥΠΑ έως και 80%)
Προϋπολογισµός 119,7 εκατ. ευρώ
από το Ταµείο Ανάκαµψης
Απευθύνεται σε: ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε έµφαση σε αυτές
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πράσινης
και ψηφιακής οικονοµίας
Προτεραιότητα: Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής
Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου

5.Πρόγραµµα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιµετωπίζουν
εµπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Θα
υλοποιηθεί
σε 2
κύκλους

1ος κύκλος για 7.000 άτοµα
στις εξής κατηγορίες:

2ος κύκλος για 3.000 άνεργα
άτοµα στις εξής κατηγορίες:

•

•
•
•
•
•

•
•

112,3 εκατ.
ευρώ από το
Ταµείο
Ανάκαµψης

•

άνεργες µητέρες που επιστρέφουν στην
αγορά εργασίας µετά την ανατροφή των
παιδιών τους
µακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 µηνών
άτοµα άνω των 55 ετών που είναι
άνεργοι για διάστηµα άνω των 12 µηνών
άτοµα µε πολύ χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών
και Ροµά

•
•

Άτοµα µε αναπηρία
θύµατα ενδοοικογενειακής ή έµφυλης βίας
αποφυλακισµένοι
απεξαρτηµένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες
νεαρά παραβατικά άτοµα ή νεαρά άτοµα
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
διεµφυλικά πρόσωπα
ενήλικες που διαµένουν σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για

12 µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

24 µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

Πρόγραµµα

Δύο
προγράµµατα
απασχόλησης
που θα
ξεκινήσουν
έως το τέλος
του έτους

Ωφελούµενοι Προϋπολογισµός Διάρκεια

Επιχορήγηση

Απασχόλησης στην πράσινη 5.000
οικονοµία, µε έµφαση στις άνεργοι, µε
γυναίκες
έµφαση στις
γυναίκες 1866 ετών

49,88 εκατ. ευρώ 15 µήνες µε
από Ταµείο
υποχρέωση
Ανάκαµψης
διατήρησης
των θέσεων
για 5
επιπλέον
µήνες

50%
µισθολογικού
και µη
µισθολογικού
κόστους, µε
ανώτατο όριο
τα 750
ευρώ/µήνα

Απασχόλησης και
αναβάθµισης
δεξιοτήτων/επανειδίκευσης

73,58 εκατ. ευρώ 6 µήνες µε
από Ταµείο
υποχρέωση
Ανάκαµψης
διατήρησης
των θέσεων
εργασίας
για 2
επιπλέον
µήνες

80% του
µισθολογικού
και µη
µισθολογικού
κόστους

15.000
άνεργοι 2545 ετών

9 προγράµµατα που είναι ακόµα ανοικτά
για αιτήσεις επιχειρήσεων

1

2
2

44
4

55

1

Πρόγραµµα προεργασίας
για 10.000 άνεργους νέους
ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραµµα απασχόλησης
8.500 µακροχρόνια
Εγκατάστασηανέργων
3.000
ηλικίας 55-67
ετών
νέων ηλεκτρονικών

77

υπολογιστών

Πρόγραµµα
νέων θέσεων
Μηχανισµός
των
εργασίαςπιστοποιηµένων
για 3.400 ανέργους,
στο πλαίσιο
της και δικηγόρων
λογιστών
απολιγνιτοποίησης

Πρόγραµµα δεύτερης
επιχειρηµατικής ευκαιρίας,
µε έµφαση στην ψηφιακή
οικονοµία και στις γυναίκες

Πρόγραµµα απόκτησης
επαγγελµατικής εµπειρίας 300
ανέργων 18-30 ετών στη
Βόρεια Εύβοια

88

Πρόγραµµα απασχόλησης
Ψηφιακή αναβάθµιση
5.000 ανέργων 30 ετών
ΕΦΚΑ
και άνω

3
3
6
6
99

Πρόγραµµα µετατροπής της
επιδότησης ανεργίας σε
Θέσπιση
µέτρου
της µέσω
επιδότηση
εργασίας
προκαταβολής
9.200 επιταγών επανένταξης
εθνικής
σύνταξης
στην αγορά
εργασίας
Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας 2.000 ανέργων 18-29 ετών
των περιοχών των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας και
Πελοποννήσου που επλήγησαν από
τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη
2000 ΑµεΑ, απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες, αποφυλακισµένων, νεαρών παραβατικών
ατόµων ή νεαρών ατόµων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυµάτων έµφυλης βίας,
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεµφυλικών
προσώπων, θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και ατόµων
που συνεχίζουν να διαµένουν µετά την ενηλικίωση
τους σε µονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας

… κι η προσπάθεια µείωσης της ανεργίας
συνεχίζεται!

96.620

νέες θέσεις εργασίας
από τα 9 προγράµµατα που
είναι ήδη ανοικτά (40.400) +
τα 7 που θα «τρέξουν»
το επόµενο διάστηµα (56.220)
(ΔΥΠΑ)

540
εκατ. ευρώ
από το Ταµείο Ανάκαµψης για
τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, µέσω ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης

1,35
δισ. ευρώ
από το νέο ΕΣΠΑ για τη
στήριξη της απασχόλησης,
σηµαντικό µέρος των οποίων
θα αφορά στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας

