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1. Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 
2021-2027 

 
  
➢ Τι αφορά 

 

Με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση 
ψηφιακών τεχνολογιών, προδημοσιεύεται η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. 
Η δέσμη Δράσεων που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη 
ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, 
είναι διαρθρωμένο σε τρεις (3) Δράσεις που περιγράφονται παρακάτω. Η αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με 
τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία 
περιφέρειας. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της 
χώρας φθάνει και το 60%. 
 
 
➢ Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα 

ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης 

χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της 

επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Έγκρισης. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε: 

✓ Δαπάνες εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης 

εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή 

προμηθευτές κλπ.) 

✓ Δαπάνες λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής 
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ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της 

παραγωγής κλπ.) 

✓ Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση 

(συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση 

ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 

χρηματοδότησης). 

 

➢ Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της 

ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που 

θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την 

παραγωγικής τους διαδικασία. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος 

προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000, 

ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής 

επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν 

4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής: 

✓ Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή 

προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης 

εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών 

συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. 

✓ Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, 

εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ. 

✓ Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση. 

 

➢ Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε 

πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε 

τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο ελάχιστος και μέγιστος 

http://www.ando.gr/
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συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 

€200.001 έως και €1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα 

υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης 

και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. 

4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής: 

• Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων 

συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των 

διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης 

εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α. 

• Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού 

και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, 

βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

blockchain, κλπ. 

• Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και 

τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων 

στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κλπ. 

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ουσιαστικά 

σηματοδοτεί την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν για την 

χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας πόροι ύψους 26,2 δις ευρώ. Μόνο μέσω του 

Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" θα διατεθούν για την στήριξη και μεταμόρφωση της 

ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας πόροι που αγγίζουν τα 4 δις ευρώ. 

 

➢ Σχετικά αρχεία 

• Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

• Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 
• Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 
• Η προδημοσίευση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» είναι επίσης διαθέσιμη εδώ. 
   

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  
  

http://www.ando.gr/
http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2022/11/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_basikos.pdf
http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2022/11/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_prohgmenos.pdf
http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2022/11/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_aixmhs.pdf
http://21-27.antagonistikotita.gr/desmi-draseon-psifiakos-metaschimatismos-mme/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1567


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 4 

 

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 

 

 
2. Προσαρμογή εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της 

αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των 
τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας 

 
  
➢ Τι αφορά 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 5.500 
εργαζόμενων, σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν ειδικότητες και 
επαγγέλματα στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας, με στόχο την 
προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους 
και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας. 
Η δράση, εστιάζει περισσότερο σε τομείς του τριτογενούς τομέα που αφορούν στη γαλάζια 
οικονομία (λ.χ. οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών επιβατών και 
εμπορευμάτων, τροφοδοσία πλοίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουρισμός κ.α.), λιγότερο 
σε τομείς του δευτερογενούς τομέα (ναυπήγηση, ναυπηγοεπισκευή, αφαλάτωση, 
παραγωγή ενέργειας από θαλάσσιες πηγές, κ.α.), ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση 
δεξιότητες που έχουν σχέση με τομείς της γαλάζιας οικονομίας που ανήκουν στον πρωτογενή 
τομέα (αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, κ.α.). 
Σε αυτή την φάση πρόκειται για την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας: 02 
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις», 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». Με 
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 
 
➢ Ομάδα στόχος 

Η πρόταση αφορά 5.500 δυνητικά ωφελούμενους, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οποιουδήποτε κλάδου, ανεξαρτήτως τομέα 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, και όχι υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις 

που ανήκουν σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν 

γνώσεις και δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα των τομέων δραστηριότητας της 

Γαλάζιας Οικονομίας. Η απασχόληση των δυνητικά ωφελούμενων σε επιχείρηση της γαλάζιας 

οικονομίας δεν θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής τους. 

Συνεκτιμώντας τη σημασία και τις ανάγκες για την υποστήριξη της προσαρμογής των 

εργαζομένων στις απαιτήσεις ανάπτυξης όλων των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και καθώς, 

σύμφωνα με το σύστημα ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations), τα 

επαγγέλματα που μετέχουν στη Γαλάζια Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 146 

και καλύπτουν όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οι προτεραιότητες της δράσης αφορούν 

επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία, κίνηση και 

αξιοποίηση των πλοίων, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενα της ναυτικής εκπαίδευσης 

 
➢ Αντικείμενο 

Η δράση, εστιάζει περισσότερο σε τομείς του τριτογενούς τομέα που αφορούν στη γαλάζια 
οικονομία (λ.χ. οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, 
τροφοδοσία πλοίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουρισμός κ.α.), λιγότερο σε τομείς του 
δευτερογενούς τομέα (ναυπήγηση, ναυπηγοεπισκευή, αφαλάτωση, παραγωγή ενέργειας από 

http://www.ando.gr/
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θαλάσσιες πηγές, κ.α.), ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση δεξιότητες που έχουν σχέση 
με τομείς της γαλάζιας οικονομίας που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (αλιεία, θαλάσσια 
υδατοκαλλιέργεια, κ.α.).  

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αφορά σε Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Πιστοποίηση σε 
ψηφιακές δεξιότητες, που αφορούν ενδεικτικά, τα εξής αντικείμενα/ δραστηριότητες/ειδικότητες:  

✓ ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γενικά: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, 
διοικητικής υποστήριξης  

✓ ταξιδιωτικά γραφεία  

✓ ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων  

✓ νηογνώμονες  

✓ ναυτιλιακές επιχειρήσεις ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες 
ναυτιλιακών συμβάσεων)  

✓ επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων  

✓ χονδρικό εμπόριο σχετικό με τη ναυτιλία  

✓ ενοικίαση σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα  

✓ εμπόριο τουριστικών ειδών για τη θάλασσα  

✓ διαχείριση μαρινών  

✓ εκτελωνιστές  

✓ διαχείριση και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος  

✓ υπηρεσίες υποστήριξης της κρουαζιέρας  

✓ υπηρεσίες logistics  

✓ χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων, μηχανών επεξεργασίας 
και συντήρησης ιχθύων  

✓ τεχνικοί περιβάλλοντος  

✓ τεχνικοί αφαλάτωσης  

✓ τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής 

Τα περιεχόμενα της Κατάρτισης θα αναφέρονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους, 
τελευταίου τύπου ψηφιακές τεχνολογίες και πρόσφατες εξελίξεις στα διάφορα θέματα.  

Επιδιώκεται, τα επαγγέλματα στα οποία αντιστοιχούν οι ψηφιακές δεξιότητες της κατάρτισης, να 
αντιστοιχούν εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό στη Γαλάζια Οικονομία.  

Κορμός της πρότασης είναι οι δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης σε ψηφιακές 
δεξιότητες επαγγελμάτων της Γαλάζιας Οικονομίας.  

Η πρόταση δύναται να περιλαμβάνει ως υποστηρικτική δράση, τη μελέτη για την καταγραφή 
αναγκών απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, υποστηρικτικές δράσεις και παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού. 

http://www.ando.gr/
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 ➢ Επαγγελματική κατάρτιση 

✓ Στόχος είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  

✓ Η μέση διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης εκτιμάται σε 150 ώρες ανά πρόγραμμα 
κατάρτισης και ειδικότητα.  

✓ Ενδεικτικές καταρτίσεις σε ψηφιακές δεξιότητες σε γαλάζια επαγγέλματα: 

✓ Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λιμένων και 
Θαλάσσιων Μεταφορών 

✓ Υπεύθυνος Διαχείρισης Θαλάσσιων Μορφών ΑΠΕ με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών 

✓ Ειδικός στις Νέες Τεχνολογίες που Εφαρμόζονται στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και 
Πετρελαίων 

✓ Υπεύθυνος εξυπηρέτησης Πελατών και έκδοσης εισιτήριων με χρήση  νέων τεχνολογιών 
στα ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 

✓ Τα ακριβή αντικείμενα κατάρτισης θα εξειδικευθούν με βάση την καταγραφή των αναγκών 
ψηφιακών δεξιοτήτων για τις ειδικότητες των επαγγελμάτων της Γαλάζιας Οικονομίας.  

✓ Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

✓ Η ενέργεια περιλαμβάνει την υποχρεωτική συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις 
πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.  

✓ Τα επιτυχή αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής θα αποτελούν απόδειξη της 
επαγγελματικής επάρκειας των καταρτισθέντων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  

✓ Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων γίνεται από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης προσώπων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ 
ή ότι άλλο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία). Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να 
διαθέτει συμφωνητικό συνεργασίας με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων. 

✓ Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. 

 
 
➢ Προϋπολογισμός: 12.570.000,00 € 

  

➢ Σχετικά αρχεία 

✓ Πρόσκληση 09_ΕΠΑΝΕΚ_ΕΚΤ - Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα μέσω αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ειδικότητες 

δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας 

✓ Συνημμένα Πρόσκλησης 09_ΕΠΑΝΕΚ_ΕΚΤ  
   

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης   

 

http://www.ando.gr/
https://www.digitalplan.gov.gr/file/prosklisi-09-epanek-ekt-prosarmogi-ergazomenon-se-epicheiriseis-tou-idiotikou-tomea-meso-anavathmisis-psifiakon-gnoseon-kai-dexiotiton-se-eidikotites-drastiriotiton-tis-galazias-oikonomias.pdf
https://www.digitalplan.gov.gr/file/prosklisi-09-epanek-ekt-prosarmogi-ergazomenon-se-epicheiriseis-tou-idiotikou-tomea-meso-anavathmisis-psifiakon-gnoseon-kai-dexiotiton-se-eidikotites-drastiriotiton-tis-galazias-oikonomias.pdf
https://www.digitalplan.gov.gr/file/prosklisi-09-epanek-ekt-prosarmogi-ergazomenon-se-epicheiriseis-tou-idiotikou-tomea-meso-anavathmisis-psifiakon-gnoseon-kai-dexiotiton-se-eidikotites-drastiriotiton-tis-galazias-oikonomias.pdf
https://www.digitalplan.gov.gr/file/synimmena-prosklisis-09-epanek-ekt-upd.zip
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5632

