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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

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

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Την με αρ. πρωτ Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) απόφαση ορισμού του Ειδικού 

Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Την με αρ. πρωτ. 12524-17/08/2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", για την υποβολή προτάσεων, όπως αυτή ισχύει,

9. Την με αρ. πρωτ. 4081-19/10/2012 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ 

ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ" προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 9" με κωδικό MIS 277709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση" 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. 
ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς:

Αριστοτέλους 46
T.K : 10433

Αθήνα, 02/05/2013
Α.Π. : 9457
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 9" στον Αξονα Προτεραιότητας "09 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δια Βίου Μάθηση",

10. 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 και στον 

Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

11. Το με αρ. πρωτ. 16390/03-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων με θέμα «Συρρίκνωση πόρων 

ΕΣΠΑ – Περιορισμός διαθεσίμων π/υ έργων και ανάγκη επαναξιολόγησης ενταγμένων πράξεων»,

12. Το με αρ. 2057/24-10-2012 Υ.Σ. της Μονάδας Β4,

13. Την με αρ. πρωτ. 871/02-05-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την  τροποποίησης της πράξης στο 

Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

277709 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 3. Δικαιούχος:

5040021 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580162

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η πράξη αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στο χώρο των μικρών 
επιχειρήσεων και ειδικότερα: 
• στο έλλειμμα δεξιοτήτων ΤΠΕ, δεδομένου ότι υπάρχει χαμηλό επίπεδο χρήσης 
εφαρμογών πληροφορικής από τις μικρές επιχειρήσεις, 
• στην έλλειψη γνώσεων σε θέματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας ως βασική 
πλευρά των προβλημάτων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των μικρών 
επιχειρήσεων και 
• στην έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων.  

Στόχοι πράξης
– Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 
παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.
– Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργαζομένων
ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. 
– Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και 
εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συνιστούν τη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας. 
– Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των 
απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.
– Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & 
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής 
αφύπνισης & προστασίας και των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ομάδα – στόχος
Απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εργοδότες, 
αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και συνβοηθούντα μέλη των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών. 

Η Πράξη αναλύεται στις ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 1: Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
o Εργασία 1.1: Λειτουργική οργάνωση και διοίκηση της πράξης

Δράση 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου & υλικών και ενημέρωση - 
εκπαίδευση εκπαιδευτών
o Εργασία 2.1: Προετοιμασία, ενημέρωση, εκπαίδευση εκπαιδευτών
o Εργασία 2.2: Ανάπτυξη και έκδοση έντυπου εκπαιδευτικού περιεχομένου και 
υλικών
o Εργασία 2.3: Αναμόρφωση και επανέκδοση εκπαιδευτικού υλικού που 
αναπτύχτηκε στην πρώτη φάση (2007-2008) προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
o Εργασία 2.4: Επιλογή και προμήθεια κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
o Εργασία 2.5: Αξιοποίηση και διαχείριση συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(διαχείριση ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης) 
o Εργασία 2.6: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για την παραγωγή 
πολυμεσικών εφαρμογών (CD ROM, DVD, video κλπ) που θα αξιοποιηθούν τόσο στη 
συμβατική, όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δράση 3: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Η δράση 3 αναλύεται σε επιμέρους εργασίες, ανάλογα με τις ακόλουθες ενδεικτικές 
θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης:
o Εργασία 3.1: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 1: Τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών – εφαρμογές του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση

Α/Α Αντικείμενα εκπαίδευσης 
1 Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση
2 Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση 
3 Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης (Ψηφιακή 
επικοινωνία και διεκπεραίωση εργασιών της επιχείρησης με φορείς και οργανισμούς 
πχ ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, αναζήτηση επιχειρηματικών πληροφοριών, 
υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ, υποβολή ΦΠΑ, TAXISnet κλπ)
4 Προσαρμοσμένες εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και βάσεων 
δεδομένων (πχ των προγραμμάτων Excel, Access του MS Office) στη μικρή 
επιχείρηση  
5 Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της μικρής επιχείρησης στο διαδίκτυο με 
εκπαιδευτική υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προμήθειας, παρουσίας και 
πώλησης 
6 Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές πληροφορικής πχ 
σχεδιασμός βιοτεχνικών προϊόντων με χρήση Η/Υ

o Εργασία 3.2: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 2: Επιχειρηματικότητα 
στη μικρή επιχείρηση

Α/Α Αντικείμενα εκπαίδευσης 
7 Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση 
8 Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση 
9 Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης 
10 Διαχείριση ποιότητας 
11 Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών 
12 Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
13 Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης 
14 Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού 
15 Αντιμετώπιση ανταγωνισμού 
16 Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης

o Εργασία 3.3: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 3: Θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας στη μικρή επιχείρηση
 

Α/Α Αντικείμενα εκπαίδευσης 
17 Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας  
18 Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές 
επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (έμφαση σε τουριστικές περιοχές) 
o Εργασία 3.4: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 4: Περιβαλλοντική 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6700

6711

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

Αριθμός

Αριθμός

 178.00

 142.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 45 (μήνες)

εκπαίδευση

A/A Αντικείμενα εκπαίδευσης
19 Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης 
ενέργειας στη μικρή επιχείρηση 
20 Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα 

o Εργασία 3.5: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 5: εξειδικευμένη 
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

A/A Αντικείμενα εκπαίδευσης 
21 Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους 
απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις 
22 Εκπαίδευση ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση 
επαγγελματική ορολογία

o Εργασία 3.6: Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεματικής ενότητας 6: Αρχές και μέθοδοι 
εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων

A/A Αντικείμενα εκπαίδευσης 
23 Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των 
μικρών επιχειρήσεων 

Παράλληλα προβλέπονται οριζόντιες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή 
μελετών και ερευνών, το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής καθώς και δράσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων 
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. 
Ειδικότερα για κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης, παραδοτέο θα είναι ο 
φάκελος του προγράμματος (αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ωρολόγιο 
πρόγραμμα, συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά, κατάλογος εκπαιδευτών, δελτία 
παρουσιών εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, έντυπα και εκθέσεις υλοποίησης και 
παρακολούθησης, πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων, πρακτικά παραλαβής παραδοτέων κλπ).
Η σαφής και ακριβής περιγραφή όλων των παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την 
προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με ίδια μέσα καθώς και την προέγκριση των 
συμβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
 91,879.00

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 91,879.00  91,879.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 84,788.00
 7,091.00

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Βάσει 
Παραστατικων

 91,879.00Σύνολο (1)  91,879.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 91,879.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  91,879.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  91,879.00 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  91,879.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 60,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580162
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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