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Ρόδος, Τετάρτη 31.08.2022   
 

1. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών 
 

 Τι αφορά 

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα 

μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής 

τους στην αγορά εργασίας.  

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κρίσιμους τομείς 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων 

βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 

(Δ.ΥΠ.Α.). 
 

 Πάροχοι  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), σε β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως 

αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και σε επιχειρήσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Οι 

πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα 

ως εξής: i. Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) 

ωφελούμενο. ii. Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο 

(2) ωφελούμενους. iii. Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο 

για τρεις(3) ωφελούμενους. iv. Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το 

ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους. v. Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να 

ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους. vi. Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν 

να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού 

απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί 

σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της 

ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. 

(ημερολογιακά). 
 

http://www.ando.gr/
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 Ωφελούμεοι 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως 

τριάντα (30) ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απασχολούνται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προεργασίας. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών κατά την υπογραφή του 

συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση. Οι ωφελούμενοι άνεργοι οφείλουν να: 

α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., όσο κατά την υπόδειξή 

τους, όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στην επιχείρηση/πάροχο, 

β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών 

τους, γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που 

έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 

άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το 

πρόγραμμα. δ) Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ. ε) Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν: 

i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, ii. βεβαίωση αναγνώρισης 

των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις 

αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010(Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. στ) Επίσης οι ωφελούμενοι οφείλουν να: i. να τηρούν τους όρους υγείας 

και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη, ii. να τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως 

ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας, iii. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του 

εργοδότη, iv. να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη. 
 

 Προϋπολογισμός 

Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των εξήντα 

οκτώ εκατομμυρίων, σαράντα χιλιάδων ευρώ (68.040.000,00€) η οποία θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), θα καλυφθεί 

από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:  

Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ  

Για το έτος 2023: 45.000.000,00 ευρώ  

Για το έτος 2024: 8.040.000,00 ευρώ. 
 

 Διάρκεια του προγράμματος 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις 

προεργασίας. 
 

 Περίοδος υποβολής 

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από την Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι, 

υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση - 

εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (https:// www.dypa.gov.gr/) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα, σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων που θα προεργαστούν. Οι ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa.gov.gr/). Η διαδικασία της υποβολής της 

ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των 

http://www.ando.gr/
http://www.dypa.gov.gr/
https://www.dypa.gov.gr/
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κωδικών TAXISnet, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στην Δ.ΥΠ.Α. (εφόσον διαθέτουν 

με Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης   

2. Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 
 

Εγκρίθηκε στις 29/8/2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου 

Αιγαίου 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος ανέρχεται σε 285,4 

εκ. ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, που το 

Πρόγραμμα είχε εγκριθεί με προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ. Το 50% των πόρων προέρχεται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (105,8 εκ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο+ (36,9 εκ. ευρώ) και το υπόλοιπο 50% από το ελληνικό δημόσιο. Η διαδικασία 

κατάρτισης του νέου Προγράμματος ξεκίνησε πριν από δύο περίπου χρόνια. Έγινε μακρά 

διαβούλευση -μέσα στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία- με κεντρικούς και 

περιφερειακούς φορείς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών.  

Η διαδικασία αυτή κατέληξε σε ένα σχέδιο που, συμπληρωματικά με τα Τομεακά Προγράμματα, 

αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις της Περιφέρειας μέχρι το 2029.  

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:  

 η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, με την 

υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος,  

 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και   

 η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των 

επισκεπτών της.  

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, που περιλαμβάνουν τις παρακάτω 

ενδεικτικές δράσεις:  

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €)   

o ενίσχυση ερευνητικών υποδομών  

o συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων  

o ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού και 

τηλεϊατρικής  

o ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων  

o ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (64 εκ. €)  

o ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων  

o έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  

o έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών  

o ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας  

o δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  

o δίκτυα ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης  

3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (32,8 εκ. €)   

o αναβάθμιση λιμενικών υποδομών  

o βελτίωση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου  

http://www.ando.gr/
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/08/FEK-2022-Tefxos-B-04530-downloaded-30_08_2022.pdf
https://www.dypa.gov.gr/
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o οδική ασφάλεια  

4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €)  

o υποδομές και εξοπλισμός εκπαίδευσης  

o υποδομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας  

o υποδομές και εξοπλισμός υγείας  

o υποδομές και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού  

o προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  

5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)  

o δράσεις προώθησης της απασχόλησης  

o επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  

o δράσεις ένταξης στην αγορά εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών και υπηρεσίες 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης  

o δράσεις για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη ΑμεΑ στην εκπαίδευση  

o δράσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά  

o Κέντρα Κοινότητας και δομές αντιμετώπισης φτώχειας  

o δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και στέγασης ευάλωτων ατόμων  

o πρόγραμμα προσωπικού βοηθού ΑμεΑ  

o ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κινητές μονάδες, ιατρική 

φροντίδα στο σπίτι)  

o μονάδες ψυχικής υγείας  

o μονάδες αντιμετώπισης εξαρτήσεων   

o δομές φιλοξενίας αστέγων  

o υλοποίηση σχεδίων αποϊδρυματοποίησης  

o υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και προώθηση θεσμού αναδοχής  

6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)  

o δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλεων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 5.000 

κατοίκων και   

o δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των μικρών νησιών της Περιφέρειας, 

με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων  

7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)  

8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)  

Το επόμενο διάστημα θα γίνει η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος, η οποία θα συνεδριάσει το φθινόπωρο για να εγκρίνει τα κριτήρια και τις 

διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων. Μετά την εξειδίκευση των δράσεων 

το Πρόγραμμα θα μπει στη φάση υλοποίησης πριν το τέλος του έτους με τη δημοσιοποίηση των 

πρώτων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς ένταξη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 

δράσεις που υπάρχουν μεταφερόμενα έργα, έργα δηλαδή που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και ώριμα έργα.  

Τέλος προγραμματίζεται άμεσα η δημοσιοποίηση πρόσκλησης για την υποβολή Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και η ανάθεση για την εκπόνηση των σχεδίων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας. 
 

 Σχετικό αρχείο 

Έγκριση ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/Egkrisi_PePNA_2021-2027_0.pdf
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου    
 

3. Eγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» 
 

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, 

αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Το Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του 

Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης 

θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους: 

 την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ 

για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που 

συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα 

 την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον 

 τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα - μικροκινητικότητα 

 την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής 

οικονομίας 

 τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. 

 Το πρόγραμμα συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% 

μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε 

ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και 

προστασίας της βιοποικιλότητας. Η έγκριση του Προγράμματος είναι το αποτέλεσμα της 

μεθοδικής προσπάθειας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, υπό το συντονισμό και τις 

κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από 

μακρόχρονη διαπραγμάτευση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ     
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