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Βασικά Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός : eDIHs_2.0 

 

Αντικείμενο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για 

την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital 

Innovation Hubs – EDIHs) 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027» (Digital Europe 

Programme)  



3 

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) (1/2) 

Κάθε EDIH είναι ελεύθερο να καθορίσει την οργάνωση, τη σύνθεση και τη δομή διακυβέρνησής του, ωστόσο 

θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία, ήτοι έδρα ή εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή/περιφέρεια κοντά στις 

επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς τους οποίους θα υποστηρίξει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. 

 

Στον πυρήνα των EDIHs αναμένεται ότι θα είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας ή ένα ακαδημαϊκό 

ίδρυμα που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες 

Ορισμός ΕDIH: ένας οργανισμός ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, μη 

κερδοσκοπικού σκοπού, που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και 

τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης – και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους 

μετασχηματισμό. 
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Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) (2/2) 

Στόχος EDIHs: Στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ και διάδοση των τελευταίων εξελίξεων, τόσο 

στις επιχειρήσεις όσο και στη δημόσια διοίκηση, κατά κύριο λόγο στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών 

επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της κυβερνοασφάλειας (cyber security), αλλά και σε 

άλλες καινοτόμες τεχνολογίες όπως οι ψηφιακές ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling 

Technologies) 

Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, 

προκειμένου να μπορούν να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους, να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις, να 

οργανώνουν ενημερωτικές δράσεις και να προσφέρουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις δοκιμών και 

πειραματισμού. 
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Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) 

 Οικοσύστημα καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης 

 Δοκιμή πριν την επένδυση 

 Δεξιότητες και κατάρτιση  Υποστήριξη στην εξασφάλιση επενδύσεων 

«Καταστήματα μιας στάσης» 
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Εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) 

Τα EDIHs θα πρέπει να: 

 περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ψηφιακές τεχνολογίες προτεραιότητας που 

προωθούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (HPC, AI και Cyber Security) 

 

 απευθύνονται πρωτίστως στην τοπική αγορά, στοχεύοντας ωστόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό (ή ακόμη 

και παγκόσμιο επίπεδο), λειτουργώντας συμπληρωματικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρώπη για την αντιμετώπιση των αναγκών της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας αντιστοίχως 

 

 έχουν ενεργό συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των EDIHs που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», με δραστηριότητες όπως: 

 Διάχυση τεχνογνωσίας 

 Σύνδεση οικοσυστημάτων 
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Διαμόρφωση του Δικτύου των eDIHs 

Χρήσιμα στοιχεία: 

 Συγχρηματοδότηση: ΕΕ – Κράτη Μέλη, σε ποσοστό 50% 

 Επένδυση: ~0.5 – 1.0Μ€ / EDIH ανά έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

 συνυπολογίζοντας τη συνδρομή του Κράτους – Μέλους          επένδυση ~1.0 – 2.0Μ€ / EDIH ανά έτος 

 Ελλάδα: χρηματοδότηση από 4 έως 13 ΕDIHs 

 Διάρκεια επιχορήγησης: 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 4 έτη 

 Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Κόστος προμήθειας ή / και απόσβεσης εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού, εγκαταστάσεων), 

εξαιρουμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και συναφών δαπανών 

 Εξειδικευμένο προσωπικό 

 Έξοδα μετακινήσεων 

 Έμμεσες δαπάνες έως 7% των άμεσων δαπανών 
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Χρονοδιάγραμμα επιλογής ΕDIHs σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

1/9 – 29/9/2020 

Υποβολή προτάσεων 
για την επιλογή 
Εθνικών ΕDIHs 

Έκδοση  

1ης πρόσκλησης ΕΕ 

Έναρξη 
χρηματοδότησης 

ΕDIHs από ΕΕ 

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 
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Διαδικασία Επιλογής των ΕDIHs σε Εθνικό Επίπεδο 

Ανοιχτή ανταγωνιστική διαδικασία 

Επιλογή βάσει: 

 Κριτηρίων επιλεξιμότητας, από Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα παρέχουν (πχ. ανθρώπινο 

δυναμικό, υπηρεσίες, δομές, εξοπλισμός, τεχνογνωσία, πιστοποιήσεις, διαπιστεύσεις, τεχνολογικές 

δυνατότητες, κλπ) 

 Κατάλληλη επιχειρησιακή και διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομές 

 Κατάλληλη διοικητική οργάνωση και νομική συνδρομή, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το ΕDIH θα 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους κανόνες διαχείρισης (διοικητικούς, συμβασιοποίησης και 

οικονομικούς) 

 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, αντίστοιχες του επιπέδου των πόρων της ΕΕ που θα κληθεί να 

διαχειριστεί η εκάστοτε οντότητα 

 Προτεραιότητες Κράτους – Μέλους, για διασφάλιση θεματικής και γεωγραφικής κάλυψης 
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Διαδικασία Επιλογής των ΕDIHs σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Κλειστή διαγωνιστική διαδικασία, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα EDIHs που θα ορίσουν τα κράτη – μέλη 

 

 Στρατηγική αξιολόγηση κατάταξης όλων των προτάσεων, βάσει: 

 Βαθμολογίας 

 Γεωγραφικής κάλυψης 

 Εξειδίκευσης 

          επιλογή προτάσεων με την υψηλότερη κατάταξη για χρηματοδότηση 

 

 

Προκειμένου ένα ΕDIH, που έχει ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο που θα καταρτιστεί, να λάβει χρηματοδότηση από 

την Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Επαναληπτική 

διαδικασία, ανά έτος 



11 

Δικαιούχοι συμμετοχής στην Πρόσκληση 

Κρίσιμα σημεία: 

 Ο δικαιούχος (μεμονωμένος οργανισμός, σύμπραξη) οφείλει να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που 

καλείται να παρέχει το EDIH, βάσει των τεχνολογικών απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης, να 

διαθέτει την επιχειρηματική ικανότητα να προσεγγίσει με αποτελεσματικό τρόπο τους φορείς που 

καλείται να υποστηρίξει, και να τεκμηριώσει τη συνέργειά του με εταιρείες ή / και οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα 

 Στην περίπτωση σύμπραξης φορέων, πρέπει να οριστεί συντονιστής και να υπογραφεί Σύμφωνο 

Συνεργασίας, όπου κάθε εταίρος οφείλει να τεκμηριώνει με σαφήνεια το έργο και την αποστολή 

(Division of Labor) που αναλαμβάνει  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 Δημόσιοι ερευνητικοί / τεχνολογικοί φορείς 

 Επιχειρήσεις – κάθε οντότητα που έχει συσταθεί νομίμως, λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο (ΑΕ, 

ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣεπ) – πλην ατομικών επιχειρήσεων και μονοπρόσωπων ΙΚΕ – και ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα 

 Λοιπά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ 
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Συμπράξεις Φορέων 

Προσοχή: 

 Το αυτό Εργαστήριο ενός Τμήματος Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή ενός Ινστιτούτου Ερευνητικού 

Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προτάσεις που έχουν την ίδια θεματική 

στόχευση, τεχνολογία και ομάδα τεχνολογιών. 

 Το αυτό Τμήμα ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή Ινστιτούτο Ερευνητικού Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει 

σε περισσότερες από δύο προτάσεις που έχουν την ίδια θεματική στόχευση, τεχνολογία, ομάδα 

τεχνολογιών. 

Πρόκριση έως 13 συμπράξεων                          Σημαντικές οι διευρυμένες συνεργασίες 
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Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 

Ηλεκτρονική υποβολή: κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης 

Πληροφοριακό Σύστημα: https://edih-call.gov.gr 

Χρονική περίοδος υποβολής προτάσεων: 1/9/2020 και ώρα 08:00 – 29/9/2020 και ώρα 18:00 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας - Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μη επεξεργάσιμη μορφή (πχ pdf, 

zip, rar) 

 Υπεύθυνη Δήλωση Χρηματοοικονομικών εγγυήσεων  

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167) 

 Σύμφωνο Συνεργασίας (σε περίπτωση σύμπραξης φορέων). 

Υποβολή προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα, εκτός από την «Ενότητα Α. Συνοπτική Περιγραφή ΕΚΨΚ», 

που υποβάλλεται τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα 

Περισσότερες Πληροφορίες: edih@mindigital.gr 

https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
https://edih-call.gov.gr/
mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
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Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων 

Κωδικός Κριτήριο Αξιολόγησης Βαθμολογία 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 25 

Σ1 Ομάδα – στόχος & Γεωγραφική κάλυψη 10 

Σ2 Συνάφεια εξειδίκευσης ΕΚΨΚ με ανάγκες «τοπικής» οικονομίας και με την εθνική 

Ψηφιακή Στρατηγική, καθώς και με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

2014 – 2020 

10 

Σ3 Συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027» 

και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

5 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 50 

Υ1 Προσφερόμενες υπηρεσίες 40 

Υ2 Σε περίπτωση σύμπραξης, τεκμηρίωση επάρκειας σύμπραξης 10 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 25 

Α1 Αντίκτυπος στην τοπική / ελληνική οικονομία 15 

Α2 Δικτύωση 5 

Α3 Ευαισθητοποίηση ομάδας – στόχου 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

Ελάχιστη 

αποδεκτή 

βαθμολογία: 

65/100 

για να 

συμπεριληφθεί 

μια πρόταση 

στον κατάλογο 

των εθνικών 

EDIHs 
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Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων (1/3) 

1η Φάση: Έλεγχος παραδεκτού της πρότασης 

 Διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών 

 Έλεγχος περιορισμών που ισχύουν για τους Δικαιούχους 

 Έλεγχος συμμόρφωσης με κριτήρια αποδοχής της πρότασης και κριτήρια αποκλεισμού 

 Σύνταξη πρακτικού – Πίνακας προτάσεων που υποβλήθηκαν με αναφορά σε σχετικό πόρισμα 

 Προτάσεις που έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση 

 Προτάσεις που έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση και χρήζουν ελέγχου επικάλυψης (θεματικής, 

τεχνολογίας, ομάδας τεχνολογιών) λόγω συμμετοχής εταίρου της σύμπραξης σε άλλη πρόταση 

 Προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές προς αξιολόγηση, με σχετική τεκμηρίωση 

Κατά των εν λόγω Πρακτικών, δεν χωρούν ενστάσεις 
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Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων (2/3) 

2η Φάση: Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης – Αξιολόγηση πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων 

 Διενεργείται από 3μελείς Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων 

 Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας 

 Διενέργεια αξιολόγησης των προτάσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, βάσει των 

κριτηρίων αξιολόγησης 

 Κάθε μέλος διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση / βαθμολόγηση 

 Σύνταξη από κοινού Έκθεσης Αξιολόγησης για κάθε υποβληθείσα πρόταση, με τελική βαθμολόγηση 

(άθροισμα επιμέρους βαθμολογιών) 
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Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων (3/3) 

3η Φάση: Βαθμολογική κατάταξη και δημιουργία προσωρινού καταλόγου προεπιλεχθέντων 

προτάσεων 

 Διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των 

Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων 

 Σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει: 

 Βαθμολογία κάθε πρότασης ανά επιμέρους κριτήριο και συνολικά 

 Κατάταξη επιλέξιμων προς έγκριση προτάσεων 

 Σχετική τεκμηρίωση για τις απορριφθείσες προτάσεις, καθ’ οιαδήποτε φάση 

 Έκδοση Προσωρινού Καταλόγου με προτάσεις που θα αποσταλούν στην ΕΕ για συμμετοχή στην 

κλειστή διαδικασία - Δημοσίευση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο των επισπευδόντων Γενικών 

Γραμματειών & ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων για την αξιολόγηση της πρότασής τους 

 Σύνταξη Οριστικού Καταλόγου των EDIHs που θα προκριθούν για να ενταχθούν στον κατάλογο που 

θα αποσταλεί στην ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων 
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Διαδικασία Ενστάσεων 

Υποβολή: άπαξ, ηλεκτρονικά στο email edih@mindigital.gr 

Προθεσμία: 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του Προσωρινού Καταλόγου στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 

Αρμόδιο όργανο: 5μελής Επιτροπή (Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων), με δυνατότητα ορισμού 

επιπρόσθετων επιτροπών 

Φυσική παρουσία εκπροσώπου: εφικτή κατά τη διάρκεια εξέτασης της ένστασης 

Απόφαση Επιτροπής: καθιστά οριστική την πράξη έγκρισης  ή την τυχόν απόρριψη αυτής, αποκλειομένου 

έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής 

Ενστάσεις είναι εφικτές κατά του Προσωρινού Καταλόγου (ενδικοφανής προσφυγή με την έννοια του 

άρθρου 25 του Ν.2690/1999) 

mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
mailto:edih@mindigital.gr
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (1/5) 

Α. Συνοπτική Περιγραφή ΕΚΨΚ 

 Τίτλος / Όνομα ΕΚΨΚ    (EDIH Title / Name) 

 Διάρκεια έργου              (project duration) 

 Εξειδίκευση ΕΚΨΚ       (EDIH focus area) 

 Εταίροι σύμπραξης       (partners) 

 Στοιχεία συντονιστή σύμπραξης (coordinator) 

 Γεωγραφική κάλυψη                   (geographical coverage) 

 Συνοπτική περιγραφή πρότασης (summary proposal) 
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (1/5) – Demo 
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (2/5) 

Β. Πεδίο Εφαρμογής (scope) - μέγιστο 15.000 χαρ. 

 Β.1. Ομάδα – στόχος & Γεωγραφική κάλυψη      (target group & geographical coverage) 

 Β.2.Α. Υφιστάμενη κατάσταση                            (state of play) 

 Β.2.Β. Εξειδίκευση ΕΚΨΚ                                   (focus area) 

 Β.3. Ο ΕΚΨΚ και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (EDIH and the Digital Europe Programme) 

Κριτήρια Σ1 – Σ3 
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (3/5) 

C. Σύνθεση ΕΚΨΚ και προσφερόμενες υπηρεσίες (EDIH composition and services provided)  

 C.1.Α. Προσφερόμενες υπηρεσίες  (services provided) 

 C.1.B. Ανθρώπινοι πόροι, Διαχειριστική ικανότητα και Υποδομές  

               (staff, management and infrastructure capacity) 

 C.2.A. Περιγραφή φορέα / εταίρων (partners profile & expertise) 

 C.2.B. Δομή διακυβέρνησης            (governance scheme) 

Κριτήρια Υ1 – Υ2 
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (4/5) 

D. Αντίκτυπος (expected impact) 

 D.1. Αντίκτυπος στην τοπική / εθνική οικονομία  (impact on local / national economy) 

 D.2. Δικτύωση                                                     (networking) 

 D.3.A. Ευαισθητοποίηση ομάδας στόχου            (awareness raising) 

 D.3.B. Σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης       (communications and promotion plan) 

Κριτήρια Α1 – Α3 
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Έντυπο Υποβολής Πρότασης (5/5) 

E. Προϋπολογισμός (budget) 

 Συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών 3 τελευταίων ετών ανά συνεργάτη  

(total annual turnover the last 3 years per partner) 

Κύκλος Εργασιών (Total Annual Turnover) Έτος 2017 Έτος 2018 Έτος 2019 

Εταίρος (Partner) X       

Εταίρος (Partner) Y       

…….       

Εταίρος (Partner) N       

Σύνολο (Total):       

 Εκτίμηση Π/Υ ανά εταίρο, ανά έτος (budget estimation per partner per year) 

Εκτίμηση προϋπολογισμού (Budget estimation) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 

Εταίρος (Partner) X       

Εταίρος (Partner) Y       

…….       

Εταίρος (Partner) N       

Σύνολο (Total):       
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•Στην Ομάδας Εργασίας των συνεργαζόμενων Υπουργείων 

 

•Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής 

 

•Mr. Sandro D’ Elia 

Special thanks to… 



26 

Θεματικές Ενότητες Ερωτήσεων 

Κωδικός Ενότητες Ερωτήσεων 

1 Δικαιούχοι 

2 Διαδικασία Υποβολής -Πληροφορικό Σύστημα  

3 Κριτήρια απόρριψης προτάσεων 

4 Διαδικασία Αξιολόγησης-Ενστάσεων 

5 Σύμφωνο Συνεργασίας - MOU 

Κριτήρια Αξιολόγησης -Φόρμα Πρότασης 

6 Ενότητα Α της Φόρμας Πρότασης 

7 Κριτήρια Συνάφειας- Ενότητα Β της Φόρμας Πρότασης 

8 Κριτήρια Υλοποιησης-Ενότητα C της Φόρμας Πρότασης 

9 Κριτήριο Επίπτωση/Αντίκτυπος- Ενότητα D της Φόρμα Πρότασης 

10 Άλλη Ενότητα 

Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο chat της πλατφόρμας και μετά το πέρας της ημερίδας στην ηλεκτρονική φόρμα 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZ-ZFOlmdiIggH7xsZAwhctWvw8s_2lZUOd33gaCw_cGwEg/viewform?vc=0&c=0&w=1 και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: edihs@mindigital.gr. 

Παρακαλούμε κατά την υποβολή της ερώτησής σας να χρησιμοποιήσετε την κάτωθι κατηγοριοποίηση της ενότητας στη οποία ανήκει: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZ-ZFOlmdiIggH7xsZAwhctWvw8s_2lZUOd33gaCw_cGwEg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZ-ZFOlmdiIggH7xsZAwhctWvw8s_2lZUOd33gaCw_cGwEg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZ-ZFOlmdiIggH7xsZAwhctWvw8s_2lZUOd33gaCw_cGwEg/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:edihs@mindigital.gr


THANK YOU 
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Ευχαριστώ 

  


