
5/12/2022

6 νέα προγράµµατα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
από τα οποία θα δηµιουργηθούν 68.000 νέες θέσεις εργασίας



6 προγράµµατα που ξεκινούν άµεσα για νέες θέσεις εργασίας 
(490 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν 68.000 δικαιούχους)
Πρόγραµµα Ωφελούµενοι Προϋπολογισµός Επιδότηση 

1. Επιδότηση εργασίας για µακροχρόνια 
ανέργους

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

120 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Έως 761,60 ευρώ για 18 µήνες 
(έως και 80% µισθού και εισφορών)

2. Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 
για νέους ανέργους

10.000 άνεργοι 18-30 ετών 68 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Κατώτατος µισθός για 7 µήνες

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

10.000 άνεργοι:

1ος Κύκλος (3.000 άνεργοι)

2ος Κύκλος (7.000 άνεργοι)

112 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Έως 700 ευρώ/µήνα για 24 µήνες

Έως 700 ευρώ/µήνα για 12 µήνες

(Έως 75% µισθού και εισφορών)

4. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την 
απασχόληση στην πράσινη οικονοµία, µε 
έµφαση στις γυναίκες

5.000 άνεργοι, ηλικίας 18-66 
ετών, µε έµφαση στην πράσινη 
οικονοµία και τις γυναίκες

50 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Έως 817,60 ευρώ για 15 µήνες 
(έως 80% µισθού και εισφορών)

5. Αναβάθµιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση
και απασχόληση

15.000 άνεργοι 25-45 ετών 92 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Έως 1.022 € για 6 µήνες
(100% του µισθολογικού κόστους)

6. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης σε 
Καστοριά, Ξάνθη, Σέρρες, Χανιά

17.750 άνεργοι 45 εκατ. ευρώ 
από Ταµείο Ανάκαµψης

Δράσεις Συµβουλευτικής, Πιστοποιηµένης 
Κατάρτισης και Απασχόλησης 



3 προγράµµατα που ξεκινούν
στις 7 Δεκεµβρίου



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

3 προγράµµατα που ξεκινούν την Τετάρτη 7 Δεκεµβρίου
για τη δηµιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις µπορούν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά α) µέσω 
της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr), β) µε τους 
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στη 

διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia

-kai-asphalise/

Οι εργασιακοί σύµβουλοι της ΔΥΠΑ 
θα υποδείξουν στις επιχειρήσεις 

κατάλληλους υποψηφίους 
για πρόσληψη

Η επιχείρηση κάνει την επιλογή 
των ανέργων



1. Επιδότηση 
εργασίας για
µακροχρόνια 
ανέργους

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

Επιδότηση: έως 761,60 ευρώ για 18 µήνες
(επιδότηση ΔΥΠΑ έως και 80%)

Προϋπολογισµός 120 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



2.Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας για νέους ανέργους

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

Προϋπολογισµός: 
68 εκατ. ευρώ 
από το Ταµείο 
Ανάκαµψης 

Απευθύνεται σε: 
ιδιωτικές επιχειρήσεις

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

Διάρκεια: 
7 µήνες



3. Απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιµετωπίζουν εµπόδια 
στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 

1ος κύκλος για 3.000 άνεργα 
άτοµα 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
• Θύµατα trafficking

2ος κύκλος για 7.000 άτοµα 
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 
12 µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

• Yποχρέωση διατήρησης των  
επιχορηγουµένων θέσεων 
για 4 επιπλέον µήνες

112 εκατ. 
ευρώ από το 

Ταµείο 
Ανάκαµψης

Θα 
υλοποιηθεί 

σε 2 
κύκλους

• Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για 
24 µήνες και µέχρι 700 ευρώ/µήνα

• Yποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουµένων 
θέσεων για 8 επιπλέον µήνες



3 προγράµµατα που ξεκινούν
µέσα στο 2023



4. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 
στην πράσινη οικονοµία, µε έµφαση στις γυναίκες

Ωφελούµενοι: 
5.000 άνεργοι, 
ηλικίας 18-66 
ετών, µε έµφαση 
στις γυναίκες

Προϋπολογισµός: 
50 εκατ. ευρώ 
από το Ταµείο 
Ανάκαµψης 

Υποχρέωση για διατήρηση 
της θέσης 5 επιπλέον µήνες 
µετά τη λήξη της 
επιχορήγησης

Επιδότηση: 
έως 817,60 € (έως και το 
80% του µισθολογικού 
κόστους)

Διάρκεια: 
15 µήνες



817-1.022 ευρώ
(Ηλικιακό κριτήριο:
100% λαµβάνουν οι νέοι)

15.000 άνεργοι
ηλικίας 25-45 ετών 

92 εκατ. ευρώ
από Ταµείο Ανάκαµψης

5. Αναβάθµιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση και 
βραχυπρόθεσµη απασχόληση 

Για 6 µήνες
και υποχρεωτική διατήρηση 
θέσης για 2 επιπλέον µήνες

Αναβάθµιση δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση, 
σε ψηφιακές, πράσινες και «µπλε» δεξιότητες

Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων 

Πρόγραµµα απασχόλησης για απόκτηση 
εµπειρίας στις νέες δεξιότητες



6. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 
σε Καστοριά, Ξάνθη, Σέρρες, Χανιά

Ωφελούµενοι: 
17.750 άνεργοι

Προϋπολογισµός: 
45 εκατ. ευρώ 
από το Ταµείο 
Ανάκαµψης 

Δράσεις: Συµβουλευτική, 
Πιστοποιηµένη Κατάρτιση 
και Απασχόληση

Διάρκεια: 
12 µήνες

Στόχος: Κάλυψη των 
ειδικοτήτων που εµφανίζουν 
προοπτικές 
απασχολησιµότητας

Οι συγκεκριµένες 
περιοχές παρουσιάζουν 
οικονοµική µετάβαση, 
ταχεία αποβιοµηχάνιση, 
έντονη εποχικότητα



… κι η προσπάθεια µείωσης της ανεργίας
συνεχίζεται!

95.000
ευκαιρίες απασχόλησης
µέσα στο 2022
(67.500 από τα προγράµµατα 
νέων θέσεων εργασίας + 27.500
από τα προγράµµατα κοινωφελούς 
εργασίας)

>50.000
νέες θέσεις εργασίας
αναµένεται να 
προσφερθούν 
µέσα στο 2023
(χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις 
εργασίας που θα δηµιουργηθούν 
από το νέο ΕΣΠΑ)

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


