
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ
αποσκοπoύν στην

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας
των νέων ΕΑΕΚ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων
ανάλογα τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας

ΕΝΤΑΞΗ 

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs).

Η ΠΑΝ  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις αντίστοιχες με την ηλικιακή ομάδα (15-18, 18-24, 24-29), όπως 
ενδεικτικά δράσεις μαθητείας, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, νεανικής 
επιχειρηματικότητας, συμβουλευτικής και πιστοποίησης σε  ειδικότητες κλάδων αιχμής,  προεργασίας  για την ομαλή 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω 7μηνης απασχόλησης, ειδικά προγράμματα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και ειδικές  δράσεις  για την ένταξη των νέων με αναπηρία μέσω κατάρτισης 
και συμβουλευτικής.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις δράσεις είναι η  εγγραφή στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ).

Π/Υ
υλοποιούμενων
έργων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Δαπάνες
έως
30/04/2022

Αριθμός
προσκλήσεων

Αριθμός
ενταγμένων
πράξεων

Αριθμός
νέων που
ωφελούνται

Αριθμός νέων
θέσεων εργασίας
που έχουν δημιουργηθεί
σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ)

Νεανική
επιχειρηματικότητα
(επιχειρηματικά
σχέδια νέων)

817
εκ.€

231
εκ.€ 33 1.789

70
χιλ. 284 1.507

Ωφελούμενοι
από προγράμματα
Απόκτησης Εργασιακής
εμπειρίας

25,5
χιλ.

Ωφελούμενοι
προγράμματος
προεργασίας

10
χιλ. Ωφελούμενοι

από προγράμματα
κατάρτισης,
συμβουλευτικής,
πιστοποίησης

14,7
χιλ.

Ωφελούμενοι
μαθητείας

3,9
χιλ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587 εκ €



Κατά την τρέχουσα περίοδο 
υλοποιούνται οι ακόλουθες 
δράσεις για νέους

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό Marketing για 1.100
ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών.
Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων. Η δράση υλοποιείται.
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Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, των περιοχών των
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις
της απολιγνιτοποίησης.
Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων. Η δράση υλοποιείται.
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εκτός απασχόλησης

εκτός εκπαίδευσης

εκτός κατάρτισης

Το Β’ εξάμηνο 2022 επίκειται η έκδοση
προσκλήσεων προς νέους εκτός εκπαίδευσης,
κατάρτισης και αγοράς εργασίας:

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 2.900 νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων. Η δράση υλοποιείται.
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Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση
Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών



Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας στην Ψηφιακή 
Οικονομία για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους με Αναπηρία

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 
3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδύνάμωσης και ένταξης 
στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο

Συμβουλευτική Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 
ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας

Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την 
απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του
Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού

Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης συμβουλευτικής πιστοποίησης 
ανέργων στους τομείς της δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης 
στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον 
Πολιτισμό

Ολοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 600 
προσφύγων 18-29 ετών

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών 
σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου


