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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Το έργο, αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής για την κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών 
ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, στην 
απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα στο Δήμο Αιγάλεω.  

Αναλυτικότερα, αφορά στη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, 
υποστήριξης, και δικτύωσης άνεργου πληθυσμού, με επιχειρήσεις του Δήμου, αλλά 
και του συνόλου της περιοχής του ΑΣΔΑ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. 
Μέσω της πράξης επιδιώκεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε ωφελούμενου 
συμμετέχοντα, στη βάση των αναγκών του, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του 
και, ειδικότερα επιδιώκεται: 

• αφενός η διεύρυνση των υπηρεσιών προώθησης των ευπαθών ομάδων του 
Δήμου Αιγάλεω που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία (και ιδίως των νέων), 
στην αγορά εργασίας και σε «διεξόδους» αναζήτησης ευκαιριών για την 
άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και  

• αφετέρου η συμβολή στη διαρκή διαθεσιμότητα επιλογών απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο και σταδιακά σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας μέσω του 
Διαδημοτικού Δικτύου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ» και η λήψη στοχευμένων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής που εντάσσονται τόσο στην κοινωνική ένταξη όσο και τις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ) για τον άνεργο που βρίσκεται σε 
μακροχρόνια αδράνεια ή/και ανεργία, είτε αναζητεί εργασία.  

Η Δράση αξιοποιεί παραπομπές ωφελούμενων από το δίκτυο Δομών του Δήμου 
Αιγάλεω, ενώ μπορεί να αξιοποιεί και δεδομένα από τη Δράση με κωδικό 
9.1.ΑΣΔΑ.1 της ΒΑΑ/ΟΧΕ που αφορά σε «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της 
Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της 
Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του «Εθνικού Συστήματος 
ΔΑΑΕ» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ»)».  

Πρακτικά, η Δράση αξιοποιεί δυο (2) «Δια-δημοτικά Δίκτυα»: αφενός το δίκτυο των 
ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων ηλικίας 
18-30 (που κωδικοποιείται μέσω του Ενιαίου Δικτύου Κοινωνικών Δομών και  

 

 



  

 

 

 

Υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα/ΕΔΙΚΔΔΑ)και, αφετέρου, το δίκτυο εργοδοτών και 
επιχειρήσεων (που κωδικοποιείται μέσω λοιπών παρεμβάσεων του Α.Π. 3 της 
ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας. Εντάσσεται στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 
– Διασφάλιση της  Κοινωνικής Συνοχής ΚΩΔ. 09 και στον ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ: 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης και στον Ειδικό Στόχο: Ενίσχυση της πρόσβασης  στην απασχόληση για 
άτομα που βρίσκονται εκτός εργασίας και που πλήττονται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας 
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Πρόκειται για ένα έργο του Δήμου Αιγάλεω, που χρηματοδοτείται από την 
Περιφέρεια Αττικής, από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας. 

 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος του προγράμματος είναι η χρησιμοποίηση των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης και στροφή σ’ ένα πλαίσιο ανοιχτό, που παρέχει σταθερά επιλογές 
στους ανέργους, ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες τους. 

Για αυτό ακριβώς το λόγο θα εφαρμοστούν πιλοτικές δράσεις στις οποίες θα 
δοκιμασθεί ο τρόπος υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο παίζουν οι εργασιακοί 
σύμβουλοι που θα υποστηρίζουν, αξιολογούν και κατευθύνουν τους ανέργους στο 
μέτρο πολιτικής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας 
τη νέα μεθοδολογία profiling, καταρτίζοντας ή επικαιροποιώντας το ατομικό σχέδιο 
δράσης και διατηρώντας συνεχή επαφή και συνεργασία με τον άνεργο. 

Είναι κατανοητό ότι το έργο αποτελεί πιλοτική δράση ενίσχυσης της απασχόλησης, 
κυρίως των ατόμων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη της 
αγοράς εργασίας και αποτελεί ειδική προτεραιότητα της πολιτικής του Δήμου 
Αιγάλεω και της ΟΧΕ Δυτικής Αττικής. 

Το έργο έρχεται να καλύψει το «κενό» προετοιμασίας των ευπαθών ομάδων, 
δεδομένου ότι οι μηχανισμοί της σύζευξης και προώθησης στην αγορά εργασίας, 
θεωρούν βιώσιμη την επάνοδο των ευπαθών ομάδων και την απασχόληση 
δεδομένη. Ο εντοπισμός των ωφελούμενων της Πράξης υποστηρίζεται και από τις 



  

 

 

λοιπές δράσεις του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω, που 
εντάσσονται στη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

Οι πιλοτικές έρευνες ΔΑΑΕ που θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τον μηχανισμό 
του ΕΙΕΑΔ (Δράση 9.1.1.), θα εφοδιάσουν τις υπηρεσίες του Δήμου με πολύτιμες 
πληροφορίες για τη διάρθρωση της ανεργίας και τη δυναμική της απασχόληση στη 
Δυτική Αθήνα και ειδικότερα στο Δήμου Αιγάλεω. Στο πλαίσιο της Πράξης, 
προβλέπονται παραπομπές των δυνητικά ωφελούμενων σε λοιπές υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ (λ.χ υπηρεσίες κατάρτισης, θερμοκοιτίδες, 
πλατφόρμες δημιουργίας νέων και νεοφυών επιχειρήσεων κ.λ.π.).  

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων Κοινωνικών 
Δομών του Δήμου Αιγάλεω και δεν αφορούν στη δημιουργία νέων Δομών. Οι 
παραπάνω δράσεις συντονίζονται και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο 
Κοινότητας.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Αντικείμενο της Πράξης του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Εξατομικευμένης 
Συμβουλευτικής Προσέγγισης και Προεπαγγελματικής  Συμβουλευτικής στους 
ωφελούμενους, κάνοντας χρήση εργαλείων διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, 
προσομοίωσης συνθηκών αναζήτησης εργασίας, προετοιμασίας βιογραφικού 
σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και 
συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες. 

Περιλαμβάνει συναντήσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όπου χωρίζονται σε 
τρεις  «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ): 

• Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ωφελούμενων που 
βρίσκονται σε αδράνεια, αποχή από την απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία 
ή άλλου τύπου ανεργία. 

• Βασικές  Υπηρεσίες  Προετοιμασίας  και  Υπηρεσίες  συνεχούς  Ενημέρωσης 
των Ωφελούμενων για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας.  
 



  

 

 

•  Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο για την προετοιμασία των ωφελούμενων κατά την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.  

 

Η Μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

• Ενεργητική συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις ενέργειες που τους 
αφορούν  

• Εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου 

• Σεβασμός της ιδιαιτερότητας του καθενός 

Από τις αρχές αυτές απορρέει η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προσέγγισης- 
σε ατομικά επίπεδο προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 
των ωφελούμενων, σε σχέση με τον ατομικό στόχο. 

Στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι 
οποίες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΚΤ 1: Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ατόμων που βρίσκονται σε 
αδράνεια, αποχή από την απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία ή άλλου τύπου ανεργία 

 

Σκοπός  

Βασικός σκοπός του παρόντος Κοινωνικού Τομέα είναι η 
διασφάλιση ότι αφενός θα εντοπίσει και θα εντάξει στα πλαίσια 
της δράσης άτομα, που ανήκουν στην ομάδα στόχου και τα οποία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ένταξη τους στην αγορά 
εργασίας και αφετέρου θα συμβάλει στην επιτυχία των επόμενων 
υπηρεσιών που αφορούν την ενδυνάμωση, κινητοποίηση, 
υποστήριξη και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση των 
ατόμων αυτών.  

Υπηρεσίες 
/Ανάλυση 

ΚΤ.1.1 Υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης των 
ωφελούμενων  

Σε αυτό το πεδίο τα συμβουλευτικά στελέχη  πρόκειται να 
υποδεχτούν και να ταυτοποιήσουν ότι οι παραπεφθέντες πληρούν 
τα κριτήρια για να ενταχθούν στις δράσεις του εν λόγω έργου. 

 ΚΤ.1.2 Εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και 



  

 

 

καταγραφή των αναγκών και των δυνατοτήτων των ανέργων 
ωφελούμενων της πράξης που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.  

Κύρια λειτουργία αποτελεί η διαδικασία διάγνωσης αναγκών, η 
οποία χωρίζεται σε επιμέρους στάδια που οδηγούν από το γενικό 
στο ειδικό όπου εκτός από τη συλλογή πληροφοριών, 
περιλαμβάνει την αποτίμηση, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγησης 
τους, υπό την έννοια ότι ο ωφελούμενος συμμετέχει ενεργά στην 
διαδικασία αυτή.  

ΚΤ.1.3 Αποτελέσματα της διάγνωσης των αιτιών που οδηγούν 
ή/και διατηρούν τον ωφελούμενο σε κατάσταση ανεργίας 
(profiling) και, κατάρτιση -σε συμφωνία με τον ωφελούμενο- 
«Ατομικού Σχεδίου Δράσης» (ΑΣΔ) για την ομαλή και βιώσιμη 
ένταξη-επανένταξη του στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας 
ή/και στην επιχειρηματικότητα (ΑΣΔΚΕΕ). 

Για την υλοποίηση της δράσης, ειδικοί σύμβουλοι, θα αναλάβουν, 
να υποδεχτούν τους ωφελούμενους, να τους ενημερώσουν, να 
διαγνώσουν, τις ανάγκες τους και αναλόγως να τους 
παραπέμψουν στους επόμενους Κοινωνικούς Τομείς ή σε άλλες 
υπηρεσίες και φορείς του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία, 
ψυχολόγους, κέντρο κοινότητας κ.λπ.).  

ΚΤ.1.4 Ολοκληρωμένες δράσεις εξατομικευμένης προσέγγισης 
για την ενίσχυση της προσωπικότητας και δι’ αυτής τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του 
ωφελούμενου, συνδυαστικά με τη διάγνωση των αναγκών προ-
επαγγελματικής συμβουλευτικής (επίλυση ψυχολογικών 
προβλημάτων και προσαρμογής που συνδέονται με την αγορά 
εργασίας, την ομαδικότητα, τους στόχους, τη διαχείριση χρόνου, 
το επάγγελμα κ.λπ.). 

Βασική επιδίωξη είναι η ενδυνάμωση του ωφελούμενου για την 
ανάληψη δράσης στην επίλυση των επιμέρους κοινωνικών, 
οικονομικών, οικογενειακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στο 
πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο προσδιορισμός της δυσκολίας, η 
ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που έχουν αποκλείσει τον 
ωφελούμενο από την αγορά εργασίας καθώς και η 
συνειδητοποίηση αυτών από τον ίδιο τον ωφελούμενο. 



  

 

 

 

ΚΤ 2: Βασικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Υπηρεσίες συνεχούς Ενημέρωσης των 
ωφελούμενων για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας 

 

Σκοπός  
Βασικός σκοπός είναι η σύζευξη των ωφελούμενων με 
υφιστάμενες θέσεις εργασίας και η προώθησή τους στην 
απασχόληση. 

Υπηρεσίες 

 

ΚΤ.2.1 Υπηρεσίες Ενημέρωσης των ωφελούμενων και 
παραπομπών για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας, ανάλογα με το ατομικό τους profile. 

Οι σύμβουλοι εργασίας σε αυτό το πλαίσιο, θα παράσχουν 
εξατομικευμένη συμβουλευτική στους ωφελούμενους, 
προκειμένου να κάνουν εμφανείς τις δεξιότητες και τα 
χαρακτηριστικά τους, να πληροφορηθούν για τις περαιτέρω 
ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης, να θέσουν λειτουργικούς 
στόχους, να χειριστούν συναισθήματα και καταστάσεις που 
αφορούν την επαγγελματική τους ζωή.  

ΚΤ.2.2 Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και 
μεθόδων αναζήτησης εργασίας. 

Σε αυτό το στάδιο, ομαδικά, θα αναπτυχθούν τακτικές προώθησης 
στην εργασία και ενδυνάμωσης της βιωσιμότητας του/της 
ανέργου/ης στο χώρο εργασίας. 

ΚΤ.2.3 Συμβουλευτική προσομοίωση προετοιμασίας βιογραφικού 
σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας 
συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες. 

 Η δράση αυτή  προτείνεται να διεξαχθεί ομαδικά. Ειδικότερα, οι 
σύμβουλοι μέσω εργαλείων και μεθοδολογιών σύνταξης 
βιογραφικού και προσομοίωσης συμπεριφοράς στα πλαίσια 
επαφών, συνεντεύξεων και focus groups με εργοδότες ή στελέχη 
ανθρώπινου δυναμικού, θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να 
αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που θα τους βοηθήσουν να 
διεκδικήσουν θέση εργασίας κατάλληλη για τα προσόντα και τις 
επιθυμίες τους.  



  

 

 

ΚΤ.2.4 Βασική ανίχνευση και συμβουλευτική προώθησης του 
ωφελούμενου στην επιχείρηση (νέα, νεανική, κοινωνική κ.λπ.). 

Η δράση αυτή αφορά στη διενέργεια συνεδριών σύζευξης των 
ωφελούμενων με υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες 
έχουν προκύψει από προηγούμενα στάδια.  

 

ΚΤ 3: Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο 

 

Σκοπός  

Βασικός σκοπός του παρόντος πεδίου αποτελεί η σκιαγράφηση του 
επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία 
διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού του, των δεξιοτήτων, των 
ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και αλλά και των 
περιορισμών του. 

Υπηρεσίες  

ΚΤ.3.1 Στήριξη της ατομικής ενεργοποίησης, της συμμετοχής σε 
ομάδες και της κοινωνικοποίησης των ανέργων, μέσω ομαδικών 
δημιουργικών, βιωματικών δραστηριοτήτων και παιγνίων. 

Κύρια λειτουργία στο παρόν πεδίο είναι η συνεργασία του 
συμβούλου  στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομαδικότητας & βελτίωσης 
της αυτοεκτίμησης με τον ωφελούμενο, ώστε να τον διευκολύνει 
στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού 
παρελθόντος του, στον καθορισμό των επαγγελματικών του 
στόχων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μέσω 
προσεγγίσεων μελετών περιπτώσεων, πρόσκληση επιχειρηματιών, 
διαλέξεις από εργασιακούς φορείς και σχετικές ΜΚΟ, βιωματικά 
εργαστήρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις, κ.ά. Όλα τα παραπάνω θα επεξεργάζονται και θα 
αποτιμώνται μέσω της ομαδικής συμβουλευτικής, που είναι και η 
κύρια δράση αυτού του πεδίου. 

 

Επιπλέον ο σύμβουλος απασχόλησης θα είναι στην διάθεση του ωφελούμενου και 
μετά την τοποθέτησή του σε θέση απασχόλησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση 
προσαρμογής του στο νέο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να επιλυθούν 



  

 

 

τυχόν ζητήματα συνεργασίας ή αποδοχής του και να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
θέσης απασχόλησης. 

Οι συνεδρίες θα διενεργηθούν σε αίθουσες τηρώντας πάντα όλα τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής και προστασίας και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία όσον αφορά στην αποφυγή διασποράς του ιού SARS-CoV 2. Οι οποίες 
είναι αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. 8, περιπτ. 815, αριθ. 5, 
να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 
(ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου 
 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» 
εντός της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στη δράση «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», είναι άνεργοι και 
κυρίως: 

• Οικονομικά μη ενεργά άτομα και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με έμφαση 
στους δικαιούχους του ΚΕΑ που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία,  

• Μακροχρόνια άνεργοι και ιδίως άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, 
και  

• Νέοι NEETSs, 18 έως 29 ετών, σε αδράνεια ή αποχή από την αγορά 
εργασίας. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, πρέπει να 
συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής είτε 
ηλεκτρονικά μέσω mail στο 9i@egaleo.gr είτε δια ζώσης στη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 & Μάρκου 
Μπότσαρη (10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

• Αίτηση Συμμετοχής 

• Κάρτα Ανεργίας 

mailto:9i@egaleo.gr


  

 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 για δήλωση χρόνου 
ανεργίας (μόνο για την περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας) 

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό 
Ταυτοπροσωπίας  

Πληροφορίες στον ιστότοπο  του Δήμου Αιγάλεω: https://9i.aigaleo.gr/ 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του έργου (27 
μήνες). Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την 
χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης (αριθμό πρωτοκόλλου της 
αίτησης).  

 


