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1. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας 
ΔΥΠΑ στον Τουρισμό και την Φιλοξενία 

 

 Τι αφορά 

Την Τρίτη 19-7-2022 και ώρα 18:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την 

εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές  (Π. ΕΠΑΣ) 

Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-2023 σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του 

τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι Πειραματικές ΕΠΑΣ λειτουργούν σε 7 πόλεις, Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο. 
 

 Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι Απολυτηρίου 

Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών. 

 

 Διαδικασία  

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω 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  
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης  
 

2. Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές 

Απασχόλησης 
 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο θέτει σε ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση 

από 13 έως 28 Ιουλίου, την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

(ΕΠΑ), καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει, καταθέτοντας προτάσεις για την όποια 

βελτίωση των προβλέψεών της. 

Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, είναι να αποτελεί 

ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης για την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές 

αγοράς εργασίας. Βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
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Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της νέας Διακήρυξης του Πόρτο, καθώς και με τους πρωταρχικούς 

στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 στους τομείς της απασχόλησης, 

των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι συνδέονται και με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι: 

 η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας, 

 η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού 

δυναμικού, 

 η ενίσχυση της ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και του 

εργατικού δυναμικού για ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον, καθώς και 

 η ευρύτερη βελτίωση των δεδομένων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

 

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4 

στρατηγικούς άξονες: 

 Στρατηγικός Άξονας 1: Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και 

της μακροχρόνιας ανεργίας. 

 Στρατηγικός Άξονας 2: Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της 

πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. 

 Στρατηγικός Άξονας 3: Ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της 

απασχολησιμότητάς του. 

 Στρατηγικός Άξονας 4: Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και με τη βοήθεια του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους. 

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης θα παραμείνει αναρτημένη και 

ανοικτή έως τις 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, προκειμένου κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός 

εταίρος, φορέας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κάθε ενδιαφερόμενος να 

συμμετέχει, καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις. 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ 
  

3. Το χρονοδιάγραμμα προσκλήσεων και εκταμιεύσεων του νέου ΕΣΠΑ - 
Συνέντευξη του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκου 
 

Στο πλαίσιο που θα ακολουθηθεί για την ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, αναφέρεται 

ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων του υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Δημήτρης Σκάλκος. Στη συνέντευξή του, αναφέρει ότι το νέο ΕΣΠΑ θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 

φθινόπωρο, αλλά οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν τέλος 2022 ή αρχές 2023. 

Αναφερόμενος στην πρωτιά της χώρας στο ΕΣΠΑ, υπογραμμίζει ότι ήταν τόσο καλή η 

προετοιμασία που «ήμασταν έτοιμοι να υποβάλλουμε προγράμματα, πριν η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανοίξει την όποια σχετική πλατφόρμα». Ο κ. Σκάλκος αναφέρεται ακόμη επιδόσεις 

http://www.ando.gr/
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του υφιστάμενου ΕΣΠΑ 2014-2020 και εξηγεί πως η πανδημία έδρασε σαν καταλύτης στην 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.  

Πώς εξελίσσεται η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και 

πότε αναμένετε αυτή να ολοκληρωθεί; 

Η διαδικασία έγκρισης των νέων τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, 

εξελίσσεται με βάση το συμφωνημένο με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

χρονοπρογραμματισμό. Ως γνωστόν, έχει ήδη εγκριθεί το πρόγραμμα της 

«Ανταγωνιστικότητας», ανάμεσα στα πρώτα 10 ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθησε μια ημέρα μετά το πρόγραμμα για τη «Δίκαιη 

Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ)», που αφορά στις περιοχές που θα απεξαρτηθούν σταδιακά από 

τον λιγνίτη. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΔΑΜ» και γι’ αυτό έχει ειδική σημασία, τόσο 

για πρακτικούς, όσο και συμβολικούς λόγους. 

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα της «Πολιτικής Προστασίας» ένα πρόγραμμα που 

σχεδιάστηκε και αυτό για πρώτη φορά και έχει μεγάλη σημασία. Περισσότερα από 700 εκατ. 

ευρώ θα διατεθούν για τη θωράκιση του συστήματος πυρόσβεσης και της αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών. Αφορά κυρίως σε δράσεις πρόληψης και διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών στο πεδίο και δεν αφορά στην αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που 

αποτελεί αντικείμενο άλλων προγραμμάτων. 

Ακολούθησε το πρόγραμμα του «Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνικής Συνοχής», ύψους 4,16 

δισ. ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 

δράσεις για την απασχόληση -όπου το βάρος δίνεται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης- 

την αντιμετώπιση της ανεργίας και κυρίως της μακροχρόνιας ανεργίας και την κοινωνική ένταξη. 

Υπάρχουν επίσης νέες δράσεις κοινωνικής προστασίας, όπου στη νέα προγραμματική περίοδο 

έμφαση δίνεται στο παιδί όπως φαίνεται και από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «European Child 

Guarantee» την οποία εξαρχής η χώρα μας έχει αγκαλιάσει. 

Την περασμένη εβδομάδα λάβαμε την έγκριση του προγράμματος «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός», που αφορά κυρίως ψηφιακές υποδομές, όπως οπτικές ίνες, έξυπνες 

πόλεις, υποδομές πληροφορικής στο δημόσιο κ.λπ. Πρόκειται για δράσεις που θα βοηθούν 

εμμέσως τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι άμεσες δράσεις 

ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω του προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα». 

Επίσης υποβάλλαμε, αλλά δεν λάβαμε ακόμη έγκριση από τις κοινοτικές αρχές για τα 

προγράμματα των «Μεταφορών» και του «Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής». Εδώ 

προωθούνται δράσεις ευαίσθητες για το περιβάλλον, όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων, 

υδατικών πόρων κ.ά. Επίσης προωθούνται νέες καινοτομίες πολιτικές διαχείρισης του 

περιβάλλοντος, ακόμη και θεσμικές αλλαγές. Το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνον επιδοτήσεις και έργα, 

αλλά φέρει και αυτό μια μεταρρυθμιστική διάσταση. 

Με το «Περιβάλλον» ολοκληρώνονται οι εγκρίσεις των τομεακών προγραμμάτων του νέου 

ΕΣΠΑ. Μένει το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας, το οποίο το θεωρούμε τεχνικό θέμα και δε 

νομίζω ότι θα μας απασχολήσει. Πρέπει όμως να ακολουθήσουν τα 13 περιφερειακά 

προγράμματα για τα οποία η χώρα έχει ήδη υποβάλλει αρχικά σχέδια και τώρα είμαστε σε 

διαπραγμάτευση για το χρόνο υποβολής των τελικών κειμένων τους. Στόχος μας είναι μέσα στο 

καλοκαίρι ή μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη να έχουν εγκριθεί και τα 13 προγράμματα. 

Επομένως πότε θα έχουμε τις πρώτες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ και κυρίως πότε αυτές 

θα αρχίσουν να εκταμιεύουν χρήματα στην αγορά; 

http://www.ando.gr/
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Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων, απαιτεί μια σειρά διαχειριστικών διαδικασιών που 

προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται η 

διάρθρωση των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου, η σύσταση και η συνεδρίαση των 

Επιτροπών Παρακολούθησης για όλα τα προγράμματα και πολλά άλλα. Οι Επιτροπές αυτές 

είναι οι αρμόδιες που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής πράξεων και ακολούθως θα έρθουν οι 

Διαχειριστικές Αρχές να αποφασίσουν με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τις προσκλήσεις 

υποβολής έργων, αιτήσεων χρηματοδότησης κ.λπ. 

Ακούγονται πολύπλοκα όλα αυτά, αλλά δεν είναι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για το 

πρόγραμμα της «Ανταγωνιστικότητας» και θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω τον Οκτώβριο, να 

βγάλουμε τις πρώτες προσκλήσεις. Θα έλεγα ότι δουλεύουμε παράλληλα το 

θεσμικό/διαχειριστικό μέρος της προετοιμασίας των προγραμμάτων, αλλά και το περιεχόμενο 

των προσκλήσεων, για να μην χάνεται χρόνος. Επιδίωξη είναι να καταφέρουμε τον Οκτώβριο 

να δημοσιοποιήσουμε την πρώτη πρόσκληση. Αν αυτό συμβεί, θα συνιστά για τη χώρα μια 

σαφής βελτίωση της θέσης της, συγκριτικά με άλλες προγραμματικές περιόδους. 

Οι χρόνοι σε σχέση με το παρελθόν έχουν συντμηθεί σημαντικά, και αυτό είναι κάτι που 

επιδιώξαμε, γιατί δεν θέλαμε να προκληθεί χρηματοδοτικό κενό, μεταξύ μιας περιόδου που 

τελειώνει και της επομένης που ξεκινά. Θυμίζω ότι η τρέχουσα περίοδος τυπικά ολοκληρώνεται 

31.12.2023, αλλά το πρόγραμμα της «Ανταγωνιστικότητας», το γνωστό «ΕΠΑνΕΚ», έχει κλείσει, 

αφού η απορρόφησή έχει φτάσει στο 92%. Άρα είναι θέμα χρόνου να φτάσει στο 100%. 

Εν τοις πράγμασι πότε θα ρίξει χρήματα το νέο ΕΣΠΑ στην αγορά; 

Δεν θα διατεθούν άμεσα. Με δεδομένο ότι κάθε πρόσκληση πρέπει να παραμείνει ένα μήνα 

τουλάχιστον στον αέρα, προκειμένου να προετοιμασθούν καλύτερα οι δικαιούχοι, και έχοντας 

κατά νου ότι σε μια πρόσκληση πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των έργων για να προκριθούν τα 

καλύτερα για χρηματοδότηση, σημαίνει ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις, θα γίνουν είτε στο τέλος του 

έτους ή τις αρχές του 2023. Μια ασφαλής επομένως εκτίμηση της εκκίνησης του προγράμματος 

με συμβασιοποίηση νέων έργων του ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι στις αρχές του επόμενου έτους 

ώστε να ακολουθήσουν οι εκταμιεύσεις με βάση τους σχετικούς κανονισμούς. 

Ξέρουμε ποιες προσκλήσεις θα βγούνε πρώτες; 

Αν και αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, προσανατολιζόμαστε στην δημοσιοποίηση δύο 

προσκλήσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που αφορούν στην διπλή πρόκληση 

που αντιμετωπίζει κάθε ευρωπαϊκή οικονομία στο επίπεδο της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας και ειδικά σε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη 

μετάβαση των ΜμΕ. Οι δύο προσκλήσεις θα έχουν αθροιστικά προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ θα 

έχουν να κάνουν με αυτές τις δύο στοχεύσεις. Προφανώς δεν θα περιληφθούν αποκλειστικά 

«πράσινες» και «ψηφιακές» παρεμβάσεις. Θα συμπεριληφθούν και αυτό που αναφέραμε στο 

παρελθόν ως «Γενικής Επιχειρηματικότητας» παρεμβάσεις. Θα μπορεί δηλαδή ένας 

επιχειρηματίας για παράδειγμα να καλύψει και άλλες «κλασσικές» δαπάνες – π.χ. συμβατικό 

ξενοδοχειακό εξοπλισμό κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες κ.λπ.- αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι 

ενδιαφερόμενοι ότι τέτοιου είδους δαπάνες θα είναι συνοδευτικές του εγκεκριμένου 

επιχειρηματικού σχεδίου, και όχι το κύριο μέρος του σχεδίου. 

Πού βρισκόμαστε σε απορροφήσεις, δαπάνες κ.λπ. στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ και κατά πόσο 

είναι διασφαλισμένοι στόχοι για το τέλος του 2023, ειδικά για τα προγράμματα που είναι 

λιγότερο επιτυχημένα π.χ. Υποδομές, Περιβάλλον κ.λπ. 

Σωστά το θέσατε λιγότερο επιτυχημένα προγράμματα. Είναι αλήθεια ότι κάποια προγράμματα 

τρέξανε πολύ περισσότερο, γιατί βοήθησε και το γενικότερο πλαίσιο. Αναφέρθηκα στο 

προσωρινό πλαίσιο ευελιξίας που παρασχέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κρατικές 
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ενισχύσεις επιχειρήσεων που βοήθησε το ΕΠΑνΕΚ να εκτοξευθεί. Η απορρόφηση του από το 

17% που το παραλάβαμε έφτασε στο 92% σήμερα. Χωρίς την πανδημία το ποσοστό αυτό θα 

ήταν πιθανώς χαμηλότερο, αλλά σίγουρα θα είχαμε πάει πολύ καλά, καθώς έγιναν σημαντικά 

βήματα επιτάχυνσής. Ας σημειωθεί δε ότι ο προϋπολογισμός του διευρύνθηκε σημαντικά. 

Αντίθετα κάποια άλλα προγράμματα, όπως είναι των υποδομών, των μεταφορών και του 

περιβάλλοντος, η πανδημία τα έβλαψε. Όταν έχεις ένα σκληρό lockdown, που δεν επιτρέπει τις 

επιθεωρήσεις έργων, οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες. Αυτό το αναφέρω ως αντίλογο στις 

επικρίσεις ότι εν γένει ευνοήθηκαν οι απορροφήσεις του ΕΣΠΑ από την πανδημία. 

Τώρα που επιστρέφουμε στην κανονικότητα, κι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις π.χ. στις συμβάσεις 

δημοσίων έργων, έχουν και αυτά τα προγράμματα και έργα αρχίσει να επιταχύνονται. Στόχος 

μας είναι, εκτός των έργων που θα συνεχίσουν στο νέο ΕΣΠΑ, να κλείσουν όλα τα έργα 

βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να μην υπάρχει απώλεια πόρων. Η συνολική απορρόφηση με βάση 

της στοιχεία της Κομισιόν ανέρχεται στο 77%. Στα ίδια περίπου επίπεδα είναι και ο μέσος όρος 

απορρόφησης των τομεακών προγραμμάτων (76%), αλλά και των περιφερειακών (78%) τα 

οποία ωφελήθηκαν επίσης από το προσωρινό πλαίσιο ευελιξίας που ίσχυσε κατά την πανδημία. 

Αυτό το 77% της απορρόφησης, έχοντας σχεδόν 18 μήνες περιθώριο μέχρι τέλος του 2023, θα 

φτάσει στο 100% και έτσι δεν θα σημειωθεί απώλεια πόρων. Για να είμαι δίκαιος ωστόσο, αυτό 

έχει συμβεί και στις άλλες περιόδους, αλλά αυτό έγινε με διάφορες τεχνικές ενέργειες. Οι 

κανονισμοί μας δίνουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 

τροποποιούμε κατάλληλα τα προγράμματα έτσι να επιτυχγάνεται το 100% της απορρόφησης. 

Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο 

εργαλείο. Δεν θα ακυρώσουμε έργα, δεν θα φέρουμε δράσεις χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας 

για πετύχουμε την κατάλληλη απορρόφηση και θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τον αριθμό των 

μεταφερόμενων έργων στη νέα περίοδο, για να υποδεχθεί εντελώς νέες δράσεις. 

Αναφορικά με το 77% της απορρόφησης, πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε 

με αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ, αφού η χώρα διεκδίκησε και έλαβε το 

αποθεματικό επίδοσης που φτάνει το 1,3 δισ. ευρώ. Έτσι ο παρονομαστής αυξήθηκε. 
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