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 Προς:   

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

  (Π.Ι) 

       
  

ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης µε τίτλο Εισαγωγική 

επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανόµενους ως 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2008-2009 στις 2 

περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 
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3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει, 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 
αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 
636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)» 

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/29-12-2009). 

8. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη 
θέση της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -
09). 

 
9. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως 
αυτά ισχύουν.   

10. Τη µε αρ. πρωτ.17555/24-07-2008 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3, «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου».  

11. Το µε αρ. πρωτ.2774/06-07-2010 (ΕΥ∆ 10326/06-07-2010) αίτηµα 1ης 
Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης πράξης του ∆ικαιούχου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
( Π.Ι.) για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

12. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 
τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 
εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

13. Τη µε αρ. πρωτ 1549/20-07-2010  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση». 
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Αποφασίζει  

την 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «1η Τροποποίηση 

Απόφασης Ένταξης Πράξης µε τίτλο Εισαγωγική επιµόρφωση για 

νεοδιόριστους και προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

σχολικού έτους 2008-2009 στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

  

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
  215608 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 
ΣΕ0458 2.Κωδικός   

πράξης 
Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 

2009ΣΕ04580012 

 

3.∆ικαιούχος:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο      
4.Κωδικός ∆ικαιούχου:   1010743 

5. Φυσικό αντικείµενο της  

πράξης: 

  
Το πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για τους 
νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2008-2009 
απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στα δύο 
προηγούµενα σχολικά έτη και δεν τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης.  
 
Για την υλοποίηση του Προγράµµατος της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης το 
Π.Ι. αξιοποιεί τα 7 Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.): 1ο 
Θεσσαλονίκης, 2ο Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο 
Αθήνας και Πειραιά, ώστε να συντελεστεί το Πρόγραµµα ανά περιοχή 
ευθύνης καθενός από αυτά τα Π.Ε.Κ. τα οποία ανήκουν στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία 
και Αττική) του Άξονα Προτεραιότητας 02 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος « ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Την ευθύνη 
για την οµαλή υλοποίηση του Προγράµµατος και την επίτευξη των 
στόχων του σε κάθε Π.Ε.Κ. την έχει το Συντονιστικό του Συµβούλιο. Οι 
επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραµµα στο 
αντίστοιχο Π.Ε.Κ. που στην περιοχή ευθύνης του, ανήκει η σχολική 
µονάδα διορισµού τους ή τοποθέτησής τους. 
 
Η παρούσα Πράξη συγκροτείται σε 3 Υποέργα από τα οποία τα 1 
υλοποιήθηκε στο αναφερόµενο παραπάνω Π.Ε.Κ. είτε στην έδρα αυτού. 
είτε σε εξακτινωµένα κέντρα εντός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης 
του. Σε αυτό το Π.Ε.Κ. υλοποιήθηκαν 42 επιµορφωτικά προγράµµατα 
κατά τις τρεις φάσεις. Την Α΄ φάση του Προγράµµατος 
παρακολούθησαν 792 εκπαιδευτικοί (368 της Α/θµιας, 408 της Β/θµιας 
Γενικής και 16 της Β/θµιας Τεχνολογικής). Τις ενιαίες φάσεις Β΄ και Γ΄ 
του Προγράµµατος παρακολούθησαν  198 εκπαιδευτικοί (92 της 
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Α/θµιας, 102 της Β/θµιας Γενικής και 4 της Β/θµιας Τεχνολογικής). Στην 
επιµορφωτική διαδικασία του προγράµµατος αξιοποιήθηκαν  140  
επιµορφωτές στην Α΄ φάση και 48 στις ενιαίες φάσεις Β΄και Γ΄.   
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης σε όλες τις φάσεις υπήρξε 
διαρκής- διαµορφωτική αξιολόγηση. Για το σχολικό έτος 2008-09 
αξιολογούνται ο σχεδιασµός από τη ∆ιοίκηση καθενός Π.Ε.Κ των 
Φάσεων του Προγράµµατος στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ., η 
υλοποίηση των φάσεων και οι ενέργειες και διαδικασίες που 
εφαρµόστηκαν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης. Ταυτόχρονα ανιχνεύτηκαν τα προβλήµατα και οι ανάγκες 
των επιµορφουµένων, των επιµορφωτών και των Π.Ε.Κ. που 
σχετίζονται µε την εφαρµογή και υλοποίηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων. Στη συνολική αξιολόγηση συµµετείχαν οι 
επιµορφούµενοι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι επιµορφωτές σε 
όλες τις φάσεις και τα στελέχη των Π.Ε.Κ. 
 
Η επιµορφωτική διαδικασία του Προγράµµατος στα Π.Ε.Κ. για τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα ολοκληρωθεί σε 100 επιµορφωτικές 
ώρες. Η Α΄ φάση είχε διάρκεια 60 ώρες και υλοποιήθηκε τη χρονική 
περίοδο από 25/8/2008 µέχρι και 5/9/2008. Οι φάσεις Β΄ και Γ΄ είχαν 
συνολική διάρκεια 40 ώρες (35 ώρες για τη Β΄ φάση και 5 ώρες για τη 
Γ΄) και υλοποιήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο από 2/10/2008 µέχρι 
και 4/11/2008. Η επιµορφωτική διαδικασία του Προγράµµατος στα 
Π.Ε.Κ. για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ολοκληρώθηκε σε 30 
επιµορφωτικές ώρες, όλες της Α΄ φάσης. Για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται, σύµφωνα µε το Π.∆. 45/99, 
υποχρέωση παρακολούθησης των Β΄, Γ΄ φάσεων γιατί έχουν 
εκπαιδευτική πείρα ενός τουλάχιστον διδακτικού έτους. Η Α΄ φάση του 
Προγράµµατος για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκε τη 
χρονική περίοδο από 8/9/2008 µέχρι και 12/9/2008. Για τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται, σύµφωνα µε το Π.∆. 
45/99, υποχρέωση παρακολούθησης των Β΄, Γ΄ φάσεων γιατί έχουν 
εκπαιδευτική πείρα ενός τουλάχιστον διδακτικού έτους.   
 
Στους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς 
θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης η οποία αποτελεί προϋπόθεση 
για την µονιµοποίηση στο ∆ηµόσιο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.  
  
 

 

 

 

 

6. Παραδοτέα πράξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα παραδοτέα της παρούσας Πράξης :  
 

Υποέργο 1: 

Η καλή εκτέλεση της εργασίας των µελών της τριµελούς Οµάδας 

Υποστήριξης θα βεβαιώνεται κάθε µήνα από τον Υπεύθυνο του 

Έργου. 

Η καλή εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας στην οµάδα της 

Τεχνικής και Λογιστικής Υποστήριξης θα βεβαιώνεται κάθε µήνα 

από τον Υπεύθυνο του Έργου. 

Αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των 

ερωτηµατολογίων επιµορφουµένων και επιµορφωτών ανά φάση 

στο Π.Ε.Κ. Λαµίας 

Υποέργο (ΠΕΚ)  2: 
1. Κατάσταση γεωγραφικής κατανοµής των  επιµορφωτικών τµηµάτων 

Εισαγωγικής Επιµόρφωσης στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. 

2. Αναλυτικός προγραµµατισµός του Προγράµµατος (αποφάσεις Σ.Σ. 
για τον προγραµµατισµό των φάσεων) 

3. Μηνιαίες αναφορές για την πρόοδο του οικονοµικού αντικειµένου του 
υποέργου 

4. Τριµηνιαίες εκθέσεις για την πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του υποέργου 

5. Καταστάσεις των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ανά βαθµίδα 
εκπαίδευσης και των επιµορφωτών καθώς και χρονοδιάγραµµα 
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λειτουργίας των τµηµάτων της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για όλες 
τις φάσεις 

6. Κατάσταση των Συντονιστών του Προγράµµατος στα εξακτινωµένα 
τµήµατα 

7. Εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης κάθε  Φάσης (αποφάσεις Σ.Σ. 
για την υλοποίηση των φάσεων) 

8. Φάκελος υποέργου 

 
Υποέργο 3:  

1. Εργαλεία Αξιολόγησης,  

2. Εκθέσεις Παρακολούθησης / Αξιολόγησης καθεµιά φάσης στο Π.Ε.Κ. 

3. Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης των µελών της Ο.Ε. για την υλοποίηση 
του Προγράµµατος στο Π.Ε.Κ. 

  
    

  

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης 
Τιµή 

Στόχος 

 
6176 

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
60 

 
6177 

Επιµορφούµενοι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
400 

 
6178 

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
160 

 
6179 

Επιµορφούµενοι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
350 

 
 6180 

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
10 

 
6181 

Επιµορφούµενοι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σε 
προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
10 

 
6151 

Μέσος ετήσιος αριθµός συµµετοχών 
εκπαιδευτικών α’ θµιας και β΄ θµιας που 
επιµορφώνονται 

Αριθµός 
εκπαιδευτικών 

 
1050 

  
6152 

Μέσος ετήσιος αριθµός συµµετοχών 
εκπαιδευτικών α’ θµιας και β΄ θµιας που 
επιµορφώνονται 

 
Αριθµός 

εκπαιδευτικών 

 
990 
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι        

24 µήνες                      .    

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

 
10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 249.492,00€ 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ  

 
        249.492,00€ 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 249.492,00€ 249.492,00€ 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ  
2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ  

 

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 

  

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 

ανέρχεται σε 249.492,00€. 
 

12. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 Ευρώ. 

 
 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε 249.492,00€ και επιµερίζεται ως ακολούθως:: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):                

249.492,00€ ποσό σε ευρώ.   

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010 στο Π.∆.Ε  

ανέρχεται σε  ………… ,00 ποσό σε ευρώ   

 

ΚΩ∆. ΣΑ : ΣΕ0458  

Φορέας ΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (∆/ΠΕΕ) 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 2009ΣΕ04580012          

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         

…………………… ποσό σε ευρώ. (προκύπτει από 

το πεδίο 143 του Τ∆Π) 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010  στο 

Π.∆.Ε.    ανέρχεται σε ……………ποσό σε ευρώ 
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

 

 
 
 
 
 

 Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

 

           ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ      ΟΡΦΑΝΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης   

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
 

1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β3 

 


