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Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν άμεσα 5 + 2 προγράμματα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της
απασχόλησης
Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 ετών με 14.800 ευρώ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση:
Επτά προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ενίσχυση της
απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 516 εκατ. ευρώ, που θα
καλύψουν συνολικά 56.220 δικαιούχους, θα «τρέξουν» έως το Δεκέμβριο. Πέντε από
αυτά ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αρχή γίνεται από το πρόγραμμα
στήριξης 3.000 νέων 18-29 ετών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ στον καθένα,
προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, για το οποίο οι αιτήσεις ξεκινούν
σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.
Τα νέα προγράμματα παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, στο
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο περίπτερο της ΔΥΠΑ στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχονται δε σε συνέχεια των προγραμμάτων που έχει ήδη
προκηρύξει η ΔΥΠΑ από την αρχή του έτους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου
για άνοιγμα 86.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα στο 2022.
«Τα προγράμματα που παρουσιάζουμε από το βήμα της ΔΕΘ είναι ακόμα ένα
παράδειγμα της κοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα, που εφαρμόζουμε και που
οδήγησε στη μείωση της ανεργίας σε χαμηλό 12ετίας. Η ΔΥΠΑ «ανεβάζει ταχύτητες»
με καινοτόμα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Στόχος είναι η
δημιουργία ακόμα περισσότερων νέων θέσεων εργασίας, με στοχευμένα
προγράμματα που δίνουν έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τους αναπήρους, τις πιο
ευάλωτες ομάδες και τις πιο προβληματικές περιοχές της χώρας μας», τόνισε ο κ.
Χατζηδάκης.
Τέτοια προγράμματα έχουν ήδη ξεκινήσει να «τρέχουν» και όπως σημειώθηκε εννέα
εξ αυτών είναι ακόμα ανοιχτά για τους ενδιαφερομένους.
Από τις πέντε δράσεις που βρίσκονται στη γραμμή της αφετηρίας, οι δυο αφορούν σε
προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ένα για νέους 18-29

ετών -που ανοίγει σήμερα όπως προαναφέρθηκε- και ένα για νέους επιχειρηματίες
30-45 ετών σε συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας.
Οι υπόλοιπες τρεις δράσεις αφορούν σε μεγάλης κλίμακας προγράμματα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων. Το καθένα αφορά σε 10.000
ανέργους και έχει διαφορετικές προδιαγραφές.
Έως το τέλος του έτους, εξάλλου, θα προκηρυχθούν δύο ακόμα προγράμματα,
συνολικού προϋπολογισμού 123,4 εκατ. ευρώ, που θα απευθύνονται σε 20.000
δικαιούχους.
Τα αναβαθμισμένα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ θα χρηματοδοτηθούν από
δύο πηγές: Η πρώτη είναι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης -μέσω του οποίου θα
διατεθούν 534 εκατ. ευρώ μόνο για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (άλλο 1 δισ.
ευρώ θα διοχετευθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αποτελούν ένα ξεχωριστό και
εξίσου σημαντικό κεφάλαιο). Και η δεύτερη είναι το ΕΣΠΑ, από το οποίο διατίθενται
1,35 δισ. ευρώ συνολικά για την αγορά εργασίας, μέρος των οποίων θα διοχετευθούν
σε προγράμματα της ΔΥΠΑ.
«Η ΔΥΠΑ έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα στην αγορά εργασίας, με σημαντική
συνεισφορά στη μείωση της ανεργίας στο 11,4% τον Ιούλιο από 17,5% που την
παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενδεικτικό ότι παρά τα προβλήματα που
δημιούργησε η πανδημία, ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω των
προγραμμάτων της ΔΥΠΑ τριπλασιάστηκε- από περίπου 10.000 θέσεις τον χρόνο επί
ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάνω από 30.000 νέες θέσεις.
Αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία που απέκτησε μετά την ψήφιση του νόμου «Δουλειές
Ξανά» αλλά και την αυξημένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για
την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της
χώρας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεών μας. Με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνουμε κίνητρα στις
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να προσλάβουν ανέργους.
Έτσι μειώνεται η ανεργία και δίνουμε νέες ευκαιρίες σε όσους αναζητούν εργασία
αλλά και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Είμαστε δίπλα στο εργατικό
δυναμικό και στις επιχειρήσεις στην πράξη, με νέα προγράμματα και νέα εργαλεία που
τους παρέχουν ουσιαστική στήριξη».

Τα βασικά στοιχεία των 5 προγραμμάτων που ξεκινούν άμεσα…

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29
ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
-

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα την για την έναρξη
υποβολής αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα, προϋπολογισμού 45 εκατ.
ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το τρέχον ΕΣΠΑ.

-

Βασικός στόχος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 ανέργων
ηλικίας 18-29 ετών μέσω της επιδότησής τους με 14.800 ευρώ έκαστος για
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στην
ψηφιακή οικονομία.

-

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό, παροχή υπηρεσιών μέσω
Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου,
εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση,
παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή
εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό
εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων,
ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

-

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές
πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, από τα κεντρικά
γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

-

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο
της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης,
18-29 ετών και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία
περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

-

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία
έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης και η ενίσχυση καταβάλλεται σε
τρεις δόσεις ως εξής:


1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη
ΔΟΥ



2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την
έναρξη της επιχείρησης,



3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την
έναρξη της επιχείρησης.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων
επαγγελματιών 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
-

Σκοπός του προγράμματος, προϋπολογισμού 47,6 εκατ. ευρώ που
χρηματοδοτείται από το τρέχον ΕΣΠΑ είναι η προώθηση στην απασχόληση
ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
παράλληλα η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
Προβλέπεται η χρηματοδότηση με 14.800 ευρώ για την καθεμία 3.000
νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45
ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον η δράση
αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι
ηλικίας 30-45 ετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και στις δυο
περιπτώσεις, έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ψηφιακή οικονομία.

-

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
Καλύπτει δε δαπάνες που αφορούν στην έναρξη και τη λειτουργία μιας νέας
επιχείρησης (ενοίκιο επαγγελματικού χώρου, δαπάνες λογιστικής,
συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης, αναλώσιμα, ασφαλιστικές
εισφορές του δικαιούχου, μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
κλπ.)

-

Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι η υποβολή αίτησης που θα
αξιολογηθεί από τη ΔΥΠΑ στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων προκειμένου
να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν. Τα κριτήρια αφορούν μεταξύ άλλων- τη δραστηριότητα στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας, την
κατάρτιση του ωφελούμενου σε θέματα ψηφιακής οικονομίας, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, τους μήνες ανεργίας πριν την έναρξη
εργασιών κ.ά.

3.Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους
νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών
-

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένων στα μητρώα της
ΔΥΠΑ.

-

Στόχος του είναι η προετοιμασία των νέων ανέργων σε εργασιακό
περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας στη συνέχεια.

-

Η δράση έχει προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς,
οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και επιχειρήσεις ΟΤΑ πρώτου
και δεύτερου βαθμού.

-

Η διάρκεια του είναι 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις
προεργασίας. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας,
καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ για το διάστημα αυτό ο νόμιμος κατώτατος
μισθός, η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας που αντιστοιχεί
σε αυτόν καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές.

4. Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους
-

Το πρόγραμμα αφορά σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η επί
μακρόν απομάκρυνση από την αγορά εργασίας δυσκολεύει την επανένταξή
τους. Εχει προϋπολογισμό 119,7 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των
μακροχρόνια ανέργων.

-

Αντικείμενο της δράσης που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι η
δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την
πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας
της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής
Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,
Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

-

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που μπορεί να επιχορηγηθούν, έμφαση θα
δοθεί σε αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και
ψηφιακής οικονομίας.

-

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα λάβουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο
μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ έως και 80%.

5.Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν
εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
-Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 112,3 εκατ ευρώ με χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους.
-Ο πρώτος κύκλος θα ωφελήσει 7.000 άτομα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
 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
Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση για 12 μήνες με
ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης τα 700 ευρώ.
-Ο δεύτερος κύκλος θα ωφελήσει 3.000 άνεργα άτομα που ανήκουν στις εξής
κατηγορίες:






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 κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την
ημερομηνία πρόσληψής του για 24 μήνες, με ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης
τα 700 ευρώ.

…και των 2 προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων
στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών
-

Σκοπός του προγράμματος, προϋπολογισμού 49,8 εκατ. ευρώ με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να υποστηρίξει τη
μετάβαση στην πράσινη οικονομία με την δημιουργία 5.000 νέων
επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό,
με έμφαση στις άνεργες γυναίκες

-

Η διάρκεια το προγράμματος είναι 15 μήνες και οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη
της επιχορήγησης.

-

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ
μηνιαίως.

2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και
βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών)
-

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη
επιδοτούμενη απασχόληση 15.000 ανέργων 25-45 ετών, εγγεγραμμένων
στον ΟΑΕΔ. Έχει προϋπολογισμό 73,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης.

-

Σκοπός είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων που
ολοκλήρωσαν την δράση της κατάρτισης, με την αξιοποίηση των νέων
δεξιοτήτων τους.

-

Η δράση της απασχόλησης απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα
λάβουν επιχορήγηση που ανέρχεται στο 80% του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους για να προσλάβουν και να απασχολήσουν για 6 μήνες
τους ανέργους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης.

-

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για 2 επιπλέον
μήνες μετά τη λήψη της επιχορήγησης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

