
 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 1 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
  

         
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο109                                                    Newsletter  
Προγράμματα - Προσκλήσεις                                                                                                                              
                                                                                                                                         18.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Ρόδος, Τετάρτη 18.08.2021   

 

1. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη 
πρακτική άσκηση στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

 
 

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 16:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την 
εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για 
το σχολικό έτος 2021-22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι 
τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-
skhole-epas-tou-oaed  
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →Εγγραφή σε σχολείο →Εγγραφή σε 
Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ. 
Το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, συνδυάζει 
τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση 
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο 
εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά 
εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν 
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή. 
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη 
(τέσσερα εξάμηνα).Το κόστος για την επιδότηση δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
ΕΠΑΣ καθώς και το επίδομα της Μαθητείας/Πρόγραμμα μάθησης στο χώρο εργασίας, των 
εκπαιδευομένων που θα ολοκληρώσουν τη διετή φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό 
έτος 2021-22, πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί, με βάση την κλίμακα μοναδιαίου κόστους, από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση"-ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 13 
Περιφέρειες της χώρας. Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που 
προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες.  
 
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ : 

 Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση 
 Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
 Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα 

http://www.ando.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
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 Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 
 Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 
 Δικαιούνται αναβολή στράτευσης 
 Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι εξής: 

 Αισθητικής Τέχνης 
 Αργυροχρυσοχοΐας 
 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 
 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 
 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 
 Βοηθών Φαρμακείου 
 Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας 
 Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 
 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 
 Επεξεργασία Γούνας 
 Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής 
 Κομμωτικής Τέχνης 
 Κτιριακών Έργων 
 Μαγειρικής Τέχνης 
 Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 
 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 Ξυλουργών – Επιπλοποιών 
 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ 
 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 
 Τεχνιτών Αμαξωμάτων 
 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 
 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 
 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 
 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων 
 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 
 Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 
 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 
 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 
 Υφάσματος – Ένδυσης 
 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
 Ωρολογοποιίας 

 
 Σχετικά αρχεία προκήρυξης 

 

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων, Οδηγίες υποβολής αιτήσεων    

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΟΑΕΔ 
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 
ΕΣΠΑ 2014-2020  

 

http://www.ando.gr/
https://www.oaed.gr/storage/ekpaideysi/eggrafes-epas-2021-2022/prokhryksh-ypobolhs-aithseon-stis-epas-2021-2022.pdf
https://www.oaed.gr/storage/ekpaideysi/eggrafes-epas-2021-2022/help-guide-aitiseis-mathitwn.pdf
https://www.oaed.gr/mathitia
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1386


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 3 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
2. Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 
 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι υπεγράφη από τους αρμόδιους 

Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Τσακίρη και 

Ταγαρά, η περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (ΑΔΑ ΨΤ8Γ4653Π8-ΟΡΔ). 

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 

(ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα 

της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας 

της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης στη χώρα. 

Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκ. και αποτελείται από τέσσερα 

υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής.  Πιο συγκεκριμένα, είναι το Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση 

επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Υποπρόγραμμα 

2: Ενίσχυση της βιομηχανίας, Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, 

Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή, Υποπρόγραμμα 5: 

Υποστήριξη προγράμματος. 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Αρχή Σχεδιασμού, θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-

ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά.) θα χαρακτηρίζονται από 

επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα.  Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθεί τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 

εφαρμογή του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, με τη συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων στοιχείων 

που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος. 

 

 Σχετικά αρχεία 
 

Περιβαλλοντική έγκριση , Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

  

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων         
  

3. Το νέο ΕΣΠΑ ως αναπτυξιακό εφαλτήριο , άρθρο του γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου 

 
Η έγκριση του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2021-2027 σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής μίας φιλόδοξης στρατηγικής για την 
περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας. Ένα εθνικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με άξονα τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα συμβάλλει στη δυναμική 
ανάταξητης οικονομίας μετά την πανδημία αλλά και θα διευκολύνει τον παραγωγικό 
μετασχηματισμό της. H έγκαιρη έναρξη εφαρμογής της νέας περιόδου (το ελληνικό Εταιρικό 
Σύμφωνο είναι το πρώτο ευρωπαϊκό σχέδιο που εγκρίνεται) επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση 
της χρηματοδότησης ανάμεσα στις δύο προγραμματικές περιόδους. 
Το νέο ΕΣΠΑ κατανέμει στα νέα Προγράμματα 26,2 δισ. ευρώ στους πέντε ευρωπαϊκούς 
Στόχους Πολιτικής, δηλαδή τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (20%), 
τις «πράσινες» επενδύσεις και την καθαρή ενέργεια (27%), τις πολυτροπικές μεταφορές 

http://www.ando.gr/
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A8%CE%A48%CE%934653%CE%A08-%CE%9F%CE%A1%CE%94.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2021/08/02_%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%95-%CE%A4%CE%A0%CE%91-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0.pdf
http://www.mindev.gov.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d/
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(8%), το ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες (30%) και τέλος, τη βιώσιμη 
τοπική ανάπτυξη(6%). 
Στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Βασικές εθνικές στρατηγικές. Το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζει και ενσωματώνει μία σειρά 
βασικών εθνικών στρατηγικών (εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα-ΕΣΕΚ, το 
πλαίσιο για την διαχείριση κινδύνων-πολιτική προστασία, τη διαχείριση υδάτων και 
λυμάτων, τα ευρυζωνικά δίκτυα, το εθνικό σχέδιο μεταφορών στην περιφερειακή του 
διάσταση, ένα πλαίσιο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μία στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων, ένα σχέδιο για τα άτομα με Αναπηρία, μία εθνική στρατηγική για την 
κοινωνική ένταξη-ΕΣΚΕ, κ.ά.) 

 Συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η χώρα μας διαθέτει στα 
επόμενα χρόνια σημαντικές πηγές χρηματοδότησης που αθροιστικά πλησιάζουν τα 77 δις 
ευρώ. (Ταμείο Ανάκαμψης, δύο πυλώνες της ΚΑΠ, CEF, κ.ά.) Το νέο ΕΣΠΑ αναπτύσσει τις 
κατάλληλες συνέργειες με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα (και πρώτιστα με το Σχέδιο Ελλάδα 
2.0) προκειμένου να επιτυγχάνεται προσθετικότητα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 
μας καλύπτοντας το επενδυτικό κενό της οικονομίας. 

 Ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης έργων. Το προηγούμενο διάστημα και ακόμη 
περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, η ελληνική διοίκηση κατέδειξε την ικανότητα της 
να διαχειρίζεται κοινοτικούς πόρους. Η πρόσφατη έκθεση του οίκου αξιολόγησης S&P που 
αναβάθμισε το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών (αλλά και η Moodys που ακολούθησε) 
επισημαίνουν την πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. Ταυτόχρονα προωθούνται μία σειρά θεσμικών, νομοθετικών και διαχειριστικών 
παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων να 
υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, νέο 
πρόγραμμα capacity building για τους δικαιούχους ΕΣΠΑ, μηχανισμός ωρίμανσης έργων, 
κ.ά.) 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι το νέο ΕΣΠΑ θα λειτουργήσει ως το 
αναπτυξιακό εφαλτήριο των περιφερειών μας με στόχο τη σύγκλισή τους με τις περισσότερο 
αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες και την ευημερία του συνόλου των πολιτών. 
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
  

Yπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

http://www.ando.gr/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1-%cf%89%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ac/

