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Ρόδος, Τετάρτη 12.08.2022   
 

1. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα 
ύδρευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

 Τι αφορά 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων που αφορά στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και 

Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την 

κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

 Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

 Επιλέξιμες Δράσεις 

Α. Υποδομές παροχής νερού 

 Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων 
εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες. 

 Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού. 

 Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

 Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων. 

 Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού. 

 Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. 

 Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού. 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters). 

Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε 
νέα ή υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα 
διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία. 

http://www.ando.gr/
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Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού 

Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου 
και της συχνότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου. 

Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας 
και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς  αφαλατωμένου νερού με τα 
απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξηση παροχετευτικότητας 
υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου. 

 Περίοδος υποβολής 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας    
 

2. Eπαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε 3.000 

ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις έως 29 ετών 
 

 Τι αφορά 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο 

«Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με 

αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών 

ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 

πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις. 
 

 Προγράμματα 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 

ωφελούμενους ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: 

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική 

Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική: 

Α) δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία προ της 

έναρξης της κατάρτισης και 

Β) μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης 

Θεωρητική κατάρτιση 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-chrimatodotisis-ergon-sta-diktya-ydrefsis-ton-organismon-topikis-aftodioikisis/
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Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα 

εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα προγράμματα θα 

οδηγούν σε πιστοποίηση. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής: 

1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων): 

«Δεξιότητες ΤΠΕ» 

2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω): 

a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια 

b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης 

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών. 

Πρακτική άσκηση 

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 

200 ώρες. 

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την 

επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις 

οποίες θα διενεργήσει η UCERT που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και διαπιστευμένος, από τον 

ΕΟΠΠΕΠ 

 Περίοδος υποβολής 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία (1) και μοναδική Αίτηση συμμετοχής σε 

ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://training.esamea.gr/p/m/el-GR  

τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η προθεσμία 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων λήγει στις 

31/10/2022 και ώρα 23:59:59. 
 

 Σχετικό Αρχείο 

Πρόσκληση  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ 
    

3. Παράταση έως 17 Αυγούστου στην υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα 
επιδότησης θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ 
 

Παράταση έως 17 Αυγούστου στην υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων 

σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:  Με 

γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούµενων, το χρονοδιάγραµµα της 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 

την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», 

περιόδου 2022 – 2023,παρατείνεται ως ακολούθως:  

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής έως 17/8/2022  

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων 22/8/2022 

http://www.ando.gr/
https://training.esamea.gr/p/m/el-GR
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1517/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_MIS%205073491.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1517
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Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 23 – 25/8/2022 

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων 29/8/2022 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ   

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1518

