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Ρόδος, Παρασκευή 01.07.2022   
 

1. Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & 
Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δισ. ευρώ 

 

 

➢ Τι αφορά 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα με 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2021-27 και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό Πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-
2027», δημόσιας δαπάνης 4,16 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δις ευρώ προέρχονται από 
πόρους  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο αποτελεί εθνική 
συμμετοχή. 
Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ιδιαίτερα όπου 
εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες 
στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πεδίων, καθώς και των πολιτικών 
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει 
καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών 
και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό. 

H στρατηγική του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» 
εδράζεται στις εξής προτεραιότητες: 

✓ Οριζόντιες / συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών 
της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, της διακυβέρνησης όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης και τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

✓ Απασχόληση & αγορά εργασίας 
✓ Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 
✓ Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας 
✓ Απασχόληση των Νέων 
✓ Επισιτιστική βοήθεια & αντιμετώπιση της υλικής στέρησης. 

 
Το νέο Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις ειδικά για τους νέους έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της 
τάξης του 1 δις Ευρώ. 

http://www.ando.gr/
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Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, 
επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό. Οι προσκλήσεις θα γίνουν με 
ευρεία ενημέρωση των πολιτών και ωφελουμένων, θα είναι λιγότερες σε αριθμό και 
μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό (ανοικτές προσκλήσεις). Τέλος, για πρώτη φορά 
προβλέπεται δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεδία κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
 

 

➢ Ενδεικτικές δράσεις του Προγράμματος 

✓ Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά 
εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των 
μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης. (Η 
δράση θα ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή, αρχικά σε σχολεία της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης). 

✓ Ανοιχτού τύπου προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε 
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες (ΔΥΠΑ) 

✓ Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και δημογραφικής πολιτικής 
✓ Υποστήριξη εργαστηρίων δεξιοτήτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
✓ ‘Νταντάδες’ της γειτονιάς (πλήρης ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής) 
✓ Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης 
✓ Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους 
διαδικασίας 

✓ Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με 
έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής 
αναπτυξιακής αιχμής 

✓ Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ 
✓ Ενίσχυση μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ) 
✓ Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας  για την 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα  (Α΄ ένσημο) 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιο Υπουργείο για το ΕΣΠΑ, κατάφερε να 

λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση για το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα της νέας 

προγραμματικής περιόδου με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), το 

Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που μας παρέχει 

σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Είμαστε 

πολύ περήφανοι που στην προσπάθειά μας να προχωρήσει μπροστά η ελληνική οικονομία 

καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε πόρους όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους 

εργαζόμενους, τους ανέργους και όλους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη». 

  

Με αφορμή την έγκριση του Προγράμματος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 

Γιάννης Τσακίρης τόνισε: 

http://www.ando.gr/
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«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το πρώτο ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωζώνη με 

κοινοτικούς πόρους, στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία, με έμφαση στην 

απασχόληση που είναι ο συνδετικός κρίκος της οικονομίας με την  κοινωνία. Το νέο ΕΣΠΑ έχει 

ως βασικό στόχο να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες 

και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το τομεακό πρόγραμμα «Ανθρώπινο 

Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτόν ακριβώς το στόχο». Είναι 

άλλωστε το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αφού φτάνει τα 4,2 δις ευρώ, 

αφουγκραζόμενοι ακριβώς τις ανάγκες της κοινωνίας. Δέσμευση μας άλλωστε είναι ότι το  ΕΣΠΑ 

θα αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.» 

  

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος δήλωσε: 

«Η έγκριση του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική 

Συνοχή, ως ο βασικός χρηματοδοτικός μοχλός του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(ΕΚΤ+), θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων στρατηγικών της χώρας μας σε μία 

σειρά εθνικών προτεραιοτήτων για την κοινωνική ανάπτυξη, και οι οποίες περιλαμβάνουν την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη στήριξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

τις πολιτικές για το παιδί (child guarantee), τη δημόσια υγεία και ψυχική υγεία, την προώθηση 

της ισότητας των φύλων. Η ανάπτυξη που επιδιώκουμε είναι συμπεριληπτική, με τα οφέλη της 

ευημερίας να αφορούν όλες και όλους, και το νέο Πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλλει 

καθοριστικά σε αυτό». 

  

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(ΕΚΤ) κ. Νίκη Δανδόλου δήλωσε: 

«Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ εγκρίθηκε από την ΕΕ μετά από διαπραγματεύσεις 

και σκληρή εργασία και είναι από τις πρώτες αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΕΕ. Η έγκριση θέτει στη 

διάθεση της Ελλάδας 4,16 δισεκατομμύρια Ευρώ για υλοποίηση δράσεων για την απασχόληση, 

την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, με έμφαση στους ανέργους, γυναίκες, μαθητές, φοιτητές, 

ευάλωτες ομάδες και ειδικά τους νέους μας κάτω των 29 ετών. Ευχαριστίες στις υπηρεσίες της 

ΕΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και των συναρμοδίων Υπουργείων. Μέσα από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της περιόδου 2021-2027 ξεκινά πλέον μια νέα σελίδα για το 

ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή της χώρας που αφορά κάθε πολίτη χωριστά». 
 

➢ Σχετικές πληροφορίες 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

  

2. Ελλάδα 2.0: Άνοιξε η digitalsme.gov.gr για τις επιδοτήσεις που αφορούν τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 

 

Άνοιξε η πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ. για 

επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει τεθεί σε 

παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα (digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

http://www.ando.gr/
https://www.mindev.gov.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/?fbclid=IwAR1Ysv26-F7lQXqqp5oRecyJfQgnogHlzIcKdUL1vmfGKaDii5q34vYFg5w
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Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.  

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη. Η δράση, που υλοποιείται από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά 

στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που 

προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: 

ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 

εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, 

αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των 

δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των 

πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα 

κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό 

βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του 

οικοσυστήματος των POS. 

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους 

μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: 

 

✓ Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»    

✓ Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»  

✓ Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»  

 

✓ Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές 

(vouchers), που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων 

ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής 

ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση 

διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.  

 

✓ Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», 

προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή 

μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την 

ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.  

 

✓ Τέλος, με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται 

η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες 

τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας 

ηλεκτρονικών πληρωμών.  

 

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: 

«Όταν πριν ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε στην πρόεδρο 

της Επιτροπής το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0”, είχαμε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα, με τη στήριξη των 

http://www.ando.gr/
https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/
https://digitalsme.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%ce%b9/
https://digitalsme.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%ce%b9%ce%b9/
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πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί να αλλάξει υπόδειγμα. Με μια συμπαγή στρατηγική και 

με έξυπνη μόχλευση του Ταμείου Ανάκαμψης, η δημιουργικότητα των Ελλήνων αναδεικνύεται 

και ενισχύεται στις περισσότερες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Στο “κατώφλι” της 

Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι επιχειρήσεις στηρίζονται, προκειμένου να 

αποκτήσουν καινοτόμα εργαλεία και να πρωτοπορήσουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον».  

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε: «Ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι από τις πλέον εμβληματικές δράσεις 

που υλοποιούνται με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. 

Τα τρία προγράμματα που την απαρτίζουν, κι άνοιξαν για υποβολή αιτήσεων, έχουν συνολικό 

προϋπολογισμό περίπου 445 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την 

πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται, με πράξεις, πως το 

“Ελλάδα 2.0” είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται στους πολλούς και στηρίζει τη 

μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα». 
 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

3. Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

Ένα δίκτυο περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ, συνεργαζόμενων για την 

προώθηση του διαλόγου για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ 

Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης» δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας 
πρωτοφανούς συμμαχίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης.  

Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να 
συνεργαστούν και να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα 
οποία αφορούν  τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε τοπικό επίπεδο. Θα 
βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της προαγωγής του διαλόγου για 
αυτά τα θέματα, καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η απώτερη επιδίωξη είναι η στήριξη της 
δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να 
συμμετάσχουν στο δίκτυο. Είναι εύκολο. Απλά συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, 
μεταφορτώστε τη δήλωση με τις υπογραφές του διορισμένου αιρετού εκπροσώπου και 
του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και υποβάλετέ την. 

Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο δίκτυο, οι εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας 
ή και στα τοπικά ΜΜΕ, για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ. 

Η προώθηση του διαλόγου σε ενωσιακό και τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη 
διατήρηση της ώθησης που έδωσαν η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU 

http://www.ando.gr/
https://digitalsme.gov.gr/
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://europa.eu/next-generation-eu/index_el


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 6 

 

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 

 

 
Η διαχείριση του έργου πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 

➢ Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως 

εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, 

μέσω του διορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

➢ Συχνές ερωτήσεις 

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την ιδιότητα μέλους στο δίκτυο. 

 

➢ Επικοινωνιακό υλικό 

Ενημερωτικά δελτία, μπάνερ και εικόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

  

http://www.ando.gr/
https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/Network-of-Regional-and-Local-EU-Councillors.aspx
https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/Network-of-Regional-and-Local-EU-Councillors.aspx
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_el
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/frequently-asked-questions-faqs_el
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/communication-material_el
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_el?mtm_campaign=SoMe_kit&mtm_source=facebook&mtm_medium=social

