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1. Από αύριο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος 

απασχόλησης 4.000 ανέργων 30 ετών και άνω στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με 

έμφαση στις γυναίκες 

 

 

➢ Τι αφορά 

 

Την Παρασκευή, 6/5/2022 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών 

και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις 

γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της 

Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 17/6/2022 και ώρα 15:00. 

Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης 

μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης έχουν ως εξής: 

• 466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών 

• 559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω 

• 606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω 

• 653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω 

• 699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω 

. 

 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις 

Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς 

και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

✓ Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει 

προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). 

http://www.ando.gr/
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✓ Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου 

τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός 

-ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή 

η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης 

προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της 

επιχείρησης στη δράση. 

✓ Αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης 

(βλ. Σχετικά αρχεία). 

✓ Επιλέξιμες περιοχές: Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δήμοι Άνδρου, Ανάφης, 

Θήρας, Ιητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλυμνίων, 

Λειψών, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου, Κάσου, Κέας, Κύθνου, Κω, Νισύρου, Κιμώλου, 

Μήλου, Σερίφου, Σίφνου, Μυκόνου, Αμοργού, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Αντιπάρου, 

Πάρου, Μεγίστης, Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Σύρου-Ερμούπολης, Τήνου. 

 

 

➢ Επιδότηση 

Επιχορήγηση σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 

μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών 

αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας. 

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα με αριθμ. 

15738/5-02-2021 και 16581/11-2-2020 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών 

ευρώ (933,00€) μηνιαίως. Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης 

ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας 

μοναδιαίου κόστους Συγκεκριμένα: 
Κατηγορία ανέργου                                               Ποσοστό επιχορήγησης (%)               Ποσό (€) 

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)                          50%                                      466,50 

Άνδρες άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία)              60%                                      559,80 

Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία)         65%                                      606,45 

Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω                             70%                                      653,10 

Άνεργες γυναίκες                                                                        75%                                      699,75 

  

Για κάθε ημέρα ασφάλισης/απασχόλησης που υπολείπεται των 25 ημερών, το ανωτέρω 

μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25. 

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες. Το 

ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο 

ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται ως εξής: 

Επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης                         Δημόσια δαπάνη ανά ωφελούμενο (€) 

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)                          5.598,00 

Άνεργοι άνδρες 50 ετών κι άνω                                                    6.717,60 

Μακροχρόνια άνεργοι                                                                   7.277,40 

Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω                                        7.837,20 

Άνεργες γυναίκες                                                                          8.397,00 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Προϋπολογισμός 

26 εκατ. ευρώ  

 

➢ Περίοδος υποβολής/Διαδικασία 

 

από 06/05/2022 έως 17/06/2022 (ώρα 15:00, Β’ Κύκλος). 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη. 
Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να 
απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν 
δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Υποβάλλεται μόνο μία αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο. 

 

➢ Σχετικά 

Πρόσκληση 
ΕΣΠΑ Σχετικές Πληροφορίες  
ΟΑΕΔ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου  

 
2. 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» για την υποβολή προτάσεων στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο:  
Α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)».  
Β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού». 
Γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων». 
 
  
➢ Τι αφορά 

 

228 εκατομμύρια ευρώ περνάνε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο Ταμείο Ανάκαμψης 

καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας με 2η τροποποίηση της 

Πρόσκλησης «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας» καλεί του δήμους και τους συνδέσμους που έχουν υποβάλει τις 

αντίστοιχες προτάσεις στο Αντώνης Τρίτσης, να επανυποβάλλουν στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας. 

Συγκεκριμένα ο Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις 

παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 

2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5493/20220117_OAED_Epidotisi_Epix_Attiki_NotioAigaio.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1460
https://www.oaed.gr/apo-aurio-oi-aitiseis-ghia-ton-b-kyklo-toy-proghrammatos-apaskholisis-4000-anerghon-30-etwn-kai-ano-stis-perissotero-anaptighmenes-perifereies-pap-tis-khwras-me-emfasi-stis-ghinaikes
https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/pap/dt-apo-aurio-oi-aitiseis-ghia-to-b-kyklo-toy-proghrammatos-apaskholisis-4000-anerghon.pdf
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αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να 

ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτηθούν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. 

 

Για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν 

στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», οι καθ’ αρμοδιότητα 

Φορείς Υλοποίησής τους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να 

αφορούν: 

 

✓ Α.  Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων (Ε.Ε.Λ). 

✓ Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού. 

✓ Γ.  Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων. 

 

➢ Σχετικά 

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Ιστοσελίδα πρόσκλησης  

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-1.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%91%CE%94%CE%91-90%CE%A6%CE%994653%CE%A08-%CE%9D%CE%9A%CE%9F.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/03/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.zip
https://ypen.gov.gr/aeiforos-chrisi-ton-poron-anthektikotita-stin-klimatiki-allagi-kai-diatirisi-tis-viopoikilotitas-2/

