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Ρόδος, Τετάρτη 19.01.2022   
 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων 
ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με έμφαση στις 
γυναίκες 

 
 

➢ Τι αφορά 
 

Ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τις άνεργες γυναίκες, τους μακροχρόνια 
άνεργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν 
απομάκρυνση από την εργασία για οικογενειακούς ή άλλους λόγους δυσχεραίνει την πιθανότητα 
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
Δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη 
ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις 
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αττική 
και το Νότιο Αιγαίο. 
Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής: 

✓ Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. 

✓ Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως 
εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. 

✓ Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου 
κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.  

 
 
➢ Δικαιούχοι/Επιλεξιμότητα 

✓ 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/
http://www.oaed.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.espa.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. 

 
➢ Προϋπολογισμός 
 

26.000.000,00 € 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020». 
 
➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

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 

  

http://www.ando.gr/
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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 

  

 

➢ Περίοδος υποβολής/Διαδικασία 

 

από 17/1/2022 έως 17/2/2022 (ώρα 15:00). 

 

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ 

θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την 

ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των 

υποψηφίων για την πρόσληψη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά 

το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση 

άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). 

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 
 
Περισσότερες Πληροφορίες  
 
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
 

 
  

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/20220117_OAED_Epidotisi_Epix_Attiki_NotioAigaio.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=5493
https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-apaskholisi-4000-anerghon-ilikias-30-etwn-kai-ano-stis-perissotero-anaptighmenes-perifereies-pap-tis-khwras-me-emfasi-stis-ghinaikes
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2. Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη 2η φάση 
του 2021 του Μ.Ι. επιχειρήσεων τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 
 
 

➢ Τι αφορά 
 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, 
για τη 2η Φάση 2021 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» τη Δευτέρα 
17 Ιανουαρίου 2022 
 
➢ Δικαιούχοι 

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από την 1 Αυγούστου 2020 στα κάτωθι νησιά: 
Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, 
Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, 
Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, 
Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά. 
 
 
➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

Σύμφωνα με την K.Y.A. 811/2021 (Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2021) η πιλοτική εφαρμογή του 

μέτρου, από τις 29/04/2021 για τα κάτωθι επιλέξιμα υγρά καύσιμα επεκτείνεται: 

 

Όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης, όλοι οι τύποι πετρελαίου κίνησης, όλοι οι τύποι 

πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον καθώς και το υγραέριο κίνησης (Autogas). 

✓ Οι κάτοχοι ΜΑΝ και ΜΑΝΕ των ανωτέρω νησιών μπορούν να καταχωρίσουν τις 

αποδείξεις προμήθειας επιλέξιμων καυσίμων που έχουν λάβει καθώς και να 

προμηθεύονται υγρά καύσιμα, με άμεση καταχώριση της απόδειξής τους από τους 

πρατηριούχους, αφού πραγματοποιήσουν είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Ι. 

και αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής τους στη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων.  

 

➢ Περίοδος υποβολής/Διαδικασία 
 

Από 17 Ιανουαρίου 2022 έως Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 608/26-3-

2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1222/30-3-2021) 

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου 

επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-7-2021 έως και 31-12-2021) και δεν 

δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότησης στην περίοδο της 

παρούσας Φάσης (2ης) 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

Ιστοσελίδα Μεταφορικού ισοδύναμου 

 

http://www.ando.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/Files/Metaforiko_Isodynamo_KAUSIMWN_2021_pilotiki-efarmogi.pdf
https://www.efepae.gr/frontend/article.php?aid=5409&cid=340
https://metaforikoisodynamo.gr/
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3. Στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» 

 
 

➢ Τι αφορά 
 
Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 εισήχθη στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την 
τελική του ψήφιση το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
  
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών 
διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός 
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ακολουθώντας τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης (Industry 4.0), η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η 
στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού, της 
μεταποίησης και της αγροδιατροφής ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. 
  
Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα: 
  

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων. 
2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων. 
3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να 

υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες. 
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η 

εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές 
των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και 
ανάπτυξης αυτών των περιοχών. 

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία. 
6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – 

Αλιεία. 
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα. 
8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια. 
9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων. 
10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. 
11. Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά 

σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των 
οικονομικών κλαδικών δεικτών. 

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας. 
13. Επιχειρηματικότητα 360ο. 

  
➢ Σημαντικές Καινοτομίες 

 
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει σημαντικές καινοτομίες που προσφέρουν σαφή 
επιτάχυνση σε όλες τις διαδικασίες του «κύκλου ζωής» ενός επενδυτικού σχεδίου 
(διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου), προκειμένου να καταστούν 
δυνατές οι άμεσες ωφέλειες από τη χορήγηση των ιδιαίτερα ελκυστικών κινήτρων στις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η αξιοποίηση των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και 
το νέο σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα θα συνδράμουν καθοριστικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 προβλέπει 

http://www.ando.gr/
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υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας (30-50% για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, 40-60% για τις μεσαίες και 50-70% για τις μικρές επιχειρήσεις) με 
επιπλέον προσαύξηση 10% για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 
  
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός 
Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 
αυτοτελώς, πέραν των ενισχύσεων Περιφερειακού χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική 
κατάρτιση  εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να αποτελούν 
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. 
  
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη θα αποτελέσει την απαρχή ενός 
μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για 
την εθνική οικονομία. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας 
σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. 

 

4. ΑΥΡΙΟ ΤΟ 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ! 
 

➢ Τι αφορά 

Το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά 
από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και την οικονομική 
ιστοσελίδα insider.gr, την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022, ως μια εξ ολοκλήρου διαδικτυακή 
εκδήλωση, λαμβάνοντας υπόψιν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας με τη ραγδαία 
αύξηση των κρουσμάτων Covid-19. 

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά, με δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης για το κοινό μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
σημαντικές συζητήσεις για όλα τα θέματα που άπτονται του τομέα της ηλεκτροκίνησης: 

• Το στοίχημα των δημόσιων υποδομών και οι νέες υπηρεσίες φόρτισης 
• Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα νέα 

κίνητρα 
• Η τοπική αυτοδιοίκηση στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης 
• Ηλεκτροκίνηση (Made) in Greece 
• Η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης στα νησιά 
• Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, και η νέα πραγματικότητα στις μεταφορές 
• H ηλεκτροκίνηση ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης των μεταφορών στην Ελλάδα 
• Ο εξηλεκτρισμός των δημόσιων μεταφορών και οι προκλήσεις των αναγκαίων 

υποδομών φόρτισης 
• Ο πράσινος δακτύλιος και τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
• Η επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης – Ρυθμιστικές προκλήσεις & ο ρόλος της ΡΑΕ 

στην ορθή ανάπτυξη της αγοράς 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις θεματικές που θα συζητηθούν, πατήστε εδώ. 

Εγγραφείτε εδώ για να παρακολουθήσετε ζωντανά το Συνέδριο. 

Δείτε το Πρόγραμμα και τους Ομιλητές του Συνεδρίου. 

http://www.ando.gr/
http://www.haee.gr/el/conferences-and-events/haee-events/sinedrio-ilektrokinisis/5th-ecomobility-conference/thematics/
https://www.livemedia.gr/5thecomobilityconference
https://haee.gr/media/3765/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_5%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.haee.gr/el/conferences-and-events/haee-events/sinedrio-ilektrokinisis/5th-ecomobility-conference/speakers/

