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1. Τρία προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», το Πρόγραμμα 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

 

➢ Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

Εγκρίθηκε στις 15/06/2022 το πρώτο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 

2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το πρόγραμμα είναι δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ 

προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+.  

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα 

υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη 

μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, 

αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της xώρας και σε 

εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής. 

Είναι το εργαλείο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) που 

συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών 

και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Επίσης, εναρμονίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας,προωθώντας 

παρεμβάσεις και επενδύσεις που συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των 

ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να 

αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

στρατηγική του είναι συμπληρωματική με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), 

ο οποίος χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την 

παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας. 

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις 

βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων: 

• Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας (ΕΤΠΑ) 

• Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ) 

• Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ) 

http://www.ando.gr/
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• Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 

μετασχηματισμού (ΕΚΤ+) 

  

Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες: 

• Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική 

προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το 

περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα 

• Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών 

• Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

• Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος 

• Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕμεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις 

• Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμώνστήριξης επιχειρηματικότητας 

• Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη 

 

Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνονται: 

• Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ 

• Equifund 

• Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Δυο ακόμη προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν στις 15/06/2022 έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και 

το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας. 

 

➢ «Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 

Ειδικά το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι το πρώτο που εγκρίνεται από 

όλα τα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη, γεγονός που επικυρώνει με τον πιο επίσημο 

τρόπο το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα του εθνικού σχεδιασμού για τη μετάβαση της χώρας 

μας σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτή η πρωτιά καθιστά πλέον εφικτή τη χρηματοδότηση 

έργων και επενδύσεων που θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες περιοχές, με 

βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. 

Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 1.63 δισ. για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και 

κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία, εκ των οποίων 1,38 δισ. ευρώ 

αποτελούν κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. 

Το Πρόγραμμα θα στηρίξει την ενεργειακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη στη Δυτική 

Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τους παρακείμενους δήμους και τη σταδιακή κατάργηση των 

σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στα νησιά του Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου και την Κρήτη. Η υποστήριξη του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα προωθήσει τη 

διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας και της επανειδίκευσης των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη 

μετάβαση. 

http://www.ando.gr/
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Λίγο περισσότεροι από τους μισούς πόρους του Προγράμματος θα στηρίξουν την 

επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, 

επιχειρηματικών υποδομών και της ανάπτυξης ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των εταιρειών 

και της έρευνας και της καινοτομίας. 

Ένα άλλο μεγάλο μέρος των κονδυλίων (20,4% του συνόλου) θα ενισχύσει το ανθρώπινο 

δυναμικό και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού στις πληγείσες περιοχές (skilling-

upskilling-reskilling) και θα προωθήσει την απασχόληση. Η στήριξη του Ταμείου στοχεύει 

επίσης στην ενεργειακή μετάβαση, την προσαρμογή της χρήσης γης και την κυκλική οικονομία 

(ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενίσχυση της αυτοπαραγωγής μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας). 

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

➢ «Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας»   

Το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, που εγκρίθηκε επίσης σήμερα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, θα αξιοποιήσει πόρους 714 εκ. ευρώ, σε σημαντικές επενδύσεις για τον 

εξοπλισμό αλλά και για τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης - διαχείρισης και 

έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και 

ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης. 

 
 

➢ Σχετικές πληροφορίες 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης1 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης2  

Τέλος λειτουργεί  Γραφείο Πληροφόρησης για το κοινό  στην οδό Δραγατσανίου 8 (ώρες 
επίσκεψης  (10.00 π.μ. εως τις 2.00 μμ ) και τηλεφωνικό κέντρο στο στο 801 11 36 300 (Από 
σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ). 

✓ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020  
✓ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 
2. Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων 25 έως 29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τον ΣΕΠΕ 
 

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο 

των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελλάδα, υλοποιεί την Πράξη “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, 

Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με Άξονα 

Προτεραιότητας 3 ”Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών” και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

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

http://www.ando.gr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3711
https://bit.ly/39pDDSB
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1481
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1482
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1591
https://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-2021-2027-%ce%b4/
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Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, 

Θεωρητικής κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων 

στον ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

 

Οι ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, είναι: 

• Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων 

• Διαχειριστής Δικτύων 

• Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 

• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών 

• Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής 

• Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce 

• Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst) 

• Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής 

• Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού. 

 

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 600 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες 

πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες 

τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα 

κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €/ώρα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές 

προϋποθέσεις: 

• Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας 

τους 

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν 

επίδομα ανεργίας ή όχι 

• Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο έργο πρέπει να συμπληρώσει μία 

και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του 

Φορέα https://apko.sepe.gr/ τη φόρμα “Αίτηση συμμετοχής”. Για την υποστήριξη των 

ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου o ΣΕΠΕ θα 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μέσω helpdesk (e-mail: apko@sepe.gr). 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και 

επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 

http://www.ando.gr/
https://apko.sepe.gr/
mailto:apko@sepe.gr
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2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από τον 

ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα του έργου https://apko.sepe.gr/. 

 

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε εδώ. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ. 
 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

ΕΣΠΑ 

  

3. Συμβουλευτική και Κατάρτιση Ανέργων έως 29 ετών στο 

«Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media» από το ΙΝΣΕΤΕ 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική 

Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για 

ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του 

Τουρισμού».   

Η Πράξη περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική άσκηση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ, 1.940 νέων 

ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της 

χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες 

σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και να ενισχύσουν ουσιωδώς τη 

δυνατότητα για την απασχόληση τους. 

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 540 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 420 ώρες 

πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού).  

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις: 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων 

για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την 

παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και 

την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει τρεις ατομικές συνεδρίες. Η κάθε 

συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του 

προγράμματος. 

• Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (1 συνεδρία) 

• Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης / Πρακτικής Άσκησης (1 

Συνεδρία κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής Άσκησης) 

• Φάση Γ – Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης  (1 συνεδρία μετά την λήξη της 

πρακτικής άσκησης) 

 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 540 ωρών (120 ώρες θεωρίας και 420 ώρες πρακτικής) 

σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. 

http://www.ando.gr/
https://apko.sepe.gr/
https://apko.sepe.gr/p/m/applyapkomail/el-gr
https://apko.sepe.gr/p/m/unemployed/en-GB
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1484
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Ο Τίτλος του Προγράμματος Κατάρτισης είναι: «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social 

Media». 

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας. 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Η 

πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

συνόλου των καταρτισθέντων. 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει 

υποχρεωτικά: 

• τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, 

• την κατάρτιση (θεωρία και πρακτική) 

• τη διαδικασία πιστοποίησης. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €/ ώρα 

παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το 

εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει 

παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού 

Επιδόματος είναι: 540 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των νόμιμων κρατήσεων). 

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη 

μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που 

περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν 

δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία 

και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του 

Φορέα https://digitaltraining04.insete.gr/, μέσω της φόρμας «Αίτηση συμμετοχής». Για την 

υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου το ΙΝΣΕΤΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3242664, και 

μέσω helpdesk digitaltraining04@insete.gr. 

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ. 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ. 

Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.  

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και αριθμού 

επιλαχόντων ίσου με το 50% του αριθμού των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 

αυτής. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το ΙΝΣΕΤΕ στην ιστοσελίδα του 

έργου https://digitaltraining04.insete.gr/. 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει 

στις 09/06/2022, ώρα 15:30. 
 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

ΕΣΠΑ 

  

http://www.ando.gr/
https://digitaltraining04.insete.gr/
mailto:digitaltraining04@insete.gr
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https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/applyapkomail/el-GR
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