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Ινστιτούτο ∆ιαρκούς  

Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση των 

µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον 

ελληνικό πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ – ΑΠ 7» 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/03.12.2007), και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού. 

2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

3. Την µε αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 
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4. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 
(Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 

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

6. Τη µε αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 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/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 
6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 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» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. 
Β’/03.10.2007)». 

9. 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» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. 
Β΄/29.12.2009). 

10. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 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 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009). 

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
όπως αυτά ισχύουν. 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 22090/14-10-2008 ανοιχτή Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για 
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της διά 
βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 
8 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης στις 2 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου»   

13. Τη µε αρ. πρωτ. 710/26-01-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης  µε τίτλο  «Εκπαίδευση 
των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό 
πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ – ΑΠ 7» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 

 



   

 

 

 

-

3- 

              
 

 

14. Το µε αρ. πρωτ. 14946/12-09-2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ προς το Ι∆ΕΚΕ µε θέµα 
«Τροποποιήσεις προσκλήσεων και αποφάσεων ένταξης των υπό ολοκλήρωση πράξεων 
του Ι∆ΕΚΕ στο πραγµατικό οικονοµικό αντικείµενο» 

14. Το µε αρ. πρωτ. 28400/26-09-2011 (Εισερχόµενο στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 
16022/28-09-2011) έγγραφο του Ι∆ΕΚΕ µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα τροποποιηµένα 
τεχνικά δελτία της πράξης «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» στους ΑΠ 7, 8 και 9 και την 
ορθή επανάληψη αυτού µε αρ. πρωτ. 28845/04-10-2011 (Εισερχόµενο στην ΕΥ∆ 
ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 16834/07-10-2011) έγγραφο του Ι∆ΕΚΕ µε το οποίο 
διαβιβάσθηκε εκ νέου το τροποποιηµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης «Εκπαίδευση των 
µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό – 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» στον ΑΠ7 

15. Τα Υ.Σ. 2158/29-09-2011 και 2256/10-10-2011 της Μονάδας Β4 «Παρακολούθησης 
και διαχείρισης δράσεων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης» 

16. Το αποτέλεσµα της  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 Πράξης και στον 
εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

17. Τη µε αρ. πρωτ Υ.Σ  2305/13-10-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

 

Αποφασίζει  

τη 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «–Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ - ΑΠ 7» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως προς τα 
παρακάτω βασικά σηµεία, σύµφωνα µε το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ: 

•  Μείωση του π/υ της πράξης από 3.000.000 ευρώ σε 2.252.000 ευρώ 

• Κατάργηση των υποέργων 4 «Παραγωγή πολυµεσικού υλικού», 6 «Υλικό 
δηµοσιοποίησης και προβολής» και 7 «∆ηµοσιοποίηση και Προβολή» και των 
αντίστοιχων παραδοτέων τους 

• Επικαιροποίηση των δεικτών εκροών και του δείκτη απασχόλησης 

• Επέκταση του χρονοδιαγράµµατος του φυσικού αντικειµένου έως 31/12/2011 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 277502 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
ΣΑΕ2010ΣΕ04580003 

3. ∆ικαιούχος: Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 501120 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
Η πράξη Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό («Ο∆ΥΣΣΕΑΣ») 
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού 
προγράµµατος για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως 
∆εύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισµού. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση των 
κάτωθι δράσεων: 
Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (εκτέλεση µε ίδια µέσα) Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: 
 Επίπεδο Α1 (διάρκειας 125 ωρών): Εισαγωγικά µαθήµατα στην 
ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό, καθώς και στον 
τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας.  
Επίπεδο Α2 (διάρκειας 175 ωρών): Στο συγκεκριµένο επίπεδο 
προβλέπονται δύο (2) θεµατικές ενότητες: Μαθήµατα ελληνικής 
γλώσσας, διάρκειας 150 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής 
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, διάρκειας 25 ωρών. Μετά 
την ολοκλήρωση του ανωτέρω επιπέδου, οι εκπαιδευόµενοι 
δύνανται να συµµετάσχουν στις εξετάσεις της Γ.Γ.∆.Β.Μ. για την 
απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας επιπέδου Α2, 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 
Σε επίπεδο δοµών το έργο υποστηρίζεται από τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Πράξη συντονίζεται και παρακολουθείται 
από τον/ την Υπεύθυνο Έργου και την Οµάδα Έργου. Οι 
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης αποτελούν το βασικό µηχανισµό 
προώθησης του έργου σε επίπεδο νοµού. Βασικό έργο τους είναι η 
προβολή, η προώθηση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση του έργου στο νοµό δικαιοδοσίας του. Οι 
Εκπαιδευτές του Προγράµµατος αποτελούν το βασικό µηχανισµό 
εκπαίδευσης σε επίπεδο νοµού.  
Επίσης, προβλέπεται ως µέσο δηµοσιότητας και προώθησης του 
προγράµµατος, η δηµιουργία ενός ντοκιµαντέρ µε µεταναστευτικές 
ιστορίες ζωής/ποτραίτα. 
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Προβλέπεται η συγκρότηση 2/µελούς οµάδας ειδικών επιστηµόνων 
στα γνωστικά πεδία της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας 
και πολιτισµού αντίστοιχα.  
Γ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Το παραγόµενο υλικό αντιστοιχεί στα επίπεδα Α1 και Α2 και 
περιλαµβάνει τη συγγραφή  εγχειριδίων και  τετραδίων ασκήσεων 
αντίστοιχα, καθώς και οδηγού εκπαιδευτή. 
  
∆. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Αφορά στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών συναντήσεων των στελεχών 
που θα απασχολούνται στο πρόγραµµα ως Υπεύθυνοι 
Εκπαίδευσης, µε αντικείµενο την επιµόρφωσή τους σε ειδικά 
θέµατα οργάνωσης – διοίκησης –  παρακολούθησης λειτουργίας 
του έργου, την ενηµέρωσή τους όσον αφορά στην ελληνική 
νοµοθεσία για το Σύστηµα Πιστοποίησης και το ρόλο του 
συγκεκριµένου προγράµµατος στη ∆ιαδικασία Πιστοποίησης 
Ελληνοµάθειας που διοργανώνεται και διεξάγεται από τη 
Γ.Γ.∆.Β.Μ. και, γενικότερα, σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής.  
 
Ε. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ  
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Αφορά στη διεξαγωγή δύο σεµιναρίων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών σε θέµατα που αφορούν στο παραγόµενο 
εκπαιδευτικό υλικό, στη µεθοδολογία διδασκαλίας και στη 
∆ιαδικασία και τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας.  
ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Αφορά στην αξιολόγηση της δοµικής και ποιοτικής λειτουργίας και 
της αποτελεσµατικότητας του υποστηρικτικού και µαθησιακού 
περιβάλλοντος και της πορείας του Έργου στο σύνολο και στα 
επιµέρους υποέργα.  
 

6. Παραδοτέα πράξης 

Α. Στήριξη και παρακολούθηση του Έργου 
Τριµηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις πορείας του Έργου από 
τα µέλη της Οµάδας Έργου, τους Υπευθύνους Εκπαίδευσης και 
τους Εκπαιδευτές, Έντυπα παρακολούθησης του φυσικού 
αντικειµένου και της λειτουργίας των τµηµάτων,  Εκθέσεις και 
Έντυπα Υποέργων, ντοκιµαντέρ µε µεταναστευτικές ιστορίες 
ζωής/ποτραίτα, δηµιουργία σκίτσων και πρώτυπου εικαστικού 
υλικού 
Β. Επιστηµονική οµάδα στήριξης του Έργου και Οµάδα 
Συγγραφής Εκπαιδευτικού υλικού 
 Πλαίσιο Σπουδών, Πρόγραµµα Εκπαίδευσης, Εργαλείο ανίχνευσης 
γλωσσικών δεξιοτήτων και Εργαλείο προόδου εκπαιδευόµενου, 
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, έντυπα προβολής – 
ενηµέρωσης (σε συνεργασία µε την οµάδα έργου), Υλικό 
Επιµορφωτικών Συναντήσεων εκπαιδευτών, έκθεση επιστηµονικής 
επάρκειας του έργου,  Εγχειρίδιο Επιπέδου Α1 εκµάθησης της 
ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού  / τετράδιο 
ασκήσεων,  Εγχειρίδιο µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας Επιπέδου 
Α2 / τετράδιο ασκήσεων,  Εγχειρίδιο στοιχείων ελληνικής ιστορίας 
και ελληνικού πολιτισµού / τετράδιο ασκήσεων , Οδηγός 
Εκπαιδευτή. 
Γ. Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
1. Εγχειρίδιο Επιπέδου Α1 εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
ιστορίας και πολιτισµού  / τετράδιο ασκήσεων. 2. Εγχειρίδιο 
µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας Επιπέδου Α2 / τετράδιο 
ασκήσεων. 3. Εγχειρίδιο στοιχείων ελληνικής ιστορίας και 
ελληνικού πολιτισµού / τετράδιο ασκήσεων και 4. Οδηγός 
Εκπαιδευτή. 
∆. Σεµινάρια εκπαίδευσης Υπευθύνων Εκπαίδευσης 
 Φάκελοι Σεµιναρίων, παρουσιολόγια κλπ 
Ε. Ειδική Επιµόρφωση Εκπαιδευτών 
Φάκελοι Σεµιναρίων, παρουσιολόγια κλπ 
ΣΤ. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου. 
 Εργαλείο Αξιολόγησης, Ενδιάµεση και Τελική Έκθεση  

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατοµων σε προγράµµατα 
διά βίου εκπαίδευσης 

αριθµός 8.300 

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε 
προγράµµατα δια βίου εκπαιδευσης (τυπικής, 
µη-τυπικής και άτυπης) 

αριθµός 7.200 
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 38,10 

µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.224.718,64 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 27.281,36 

2.252.000,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 2.252.000,00 2.252.000,00 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

  

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

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 2.252.000,00 2.252.000,00 
 

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

σε 2.252.000,00 ευρώ. 
 

B. 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  

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

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 
1. ΕΥ∆ / Μονάδα Α1, Α2, Β4 
 


