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Προς:   ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

 
Υπόψη:  

1. Προέδρου ∆ιοικούσας Επιτροπής 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ. Ιωάννη 

Χρυσουλάκη  

2. Υπευθύνου Πράξης, κ. Γεωργίου 

Μουστάκα 
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 

της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «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 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010), 
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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», 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Τη µε αριθµ. 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 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 

µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις,  

5. 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/20−2−1995) 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, 

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/τ.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. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) 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», 

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

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

10. Τη µε αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και των 

επικαιροποιήσεων αυτής, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 4, 5 και 6,  

11. Τη µε αρ. πρωτ. 6676/13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των 
εξειδικευµένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «∆οµή Απασχόλησης και 
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) Πανεπιστηµίων», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης 
Πανεπιστηµίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίων», «Μονάδα Καινοτοµίας 
και Επιχειρηµατικότητας Πανεπιστηµίων», «∆οµή Απασχόλησης και 
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση 
ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», 
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12. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΛ/897/12-06-2009 (ΕΥ∆ 9005/15-06-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προς την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση», 

13. 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, 

14. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 2415/27-10-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθµιση των συστηµάτων 
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:  
 

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

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
304324 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε2458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ24580101 

3.∆ικαιούχος: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501314 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΈΜΜΕΣΗ  

Έ∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΑΘΗΝΑ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 09-00 

 
Η πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

 
∆ράση 1: ∆ιοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση 
υλοποίησης της πράξης 
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης περιλαµβάνονται όλες οι 

ενέργειες που αφορούν την απρόσκοπτη υλοποίηση του 

επιστηµονικού µέρους της πράξης καθώς και όλες οι 

προβλεπόµενες δράσεις διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της 

πράξης συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών project 

management, παρακολούθησης, κ.ά. Επίσης, περιλαµβάνεται η 

σύνταξη των ετήσιων σχεδίων δράσης.  



 

4 

 
 

 

∆ράση 2: Συγκέντρωση – Επικαιροποίηση – Προµήθεια και 
προσδιορισµός Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθηµάτων και 
∆ράσεων 
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης θα προσδιοριστεί το 

εκπαιδευτικό υλικό των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας 

(θεωρητικό και εργαστηριακό) που θα χρησιµοποιείται στη 

διδασκαλία του ετήσιου προγράµµατος εκπαίδευσης και το οποίο 

θα προκύπτει από τρεις διαφορετικές πηγές: 

i) Υλικό που έχει παραχθεί σε προηγούµενα επιχειρησιακά 

προγράµµατα µε θέµα την επιχειρηµατικότητα 

ii) Εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί και αφορά την 

καινοτοµία και την πράσινη επιχειρηµατικότητα 

iii) Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική της 

επιχειρηµατικότητας. 

 

∆ράση 3: Ανάπτυξη και υλοποίηση των µαθηµάτων του 
ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος στην 
επιχειρηµατικότητα 
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαµβάνεται η διδασκαλία 

Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας καθώς και η υλοποίηση 

καινοτόµων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε στόχο την 

ανάπτυξη επιχειρηµατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων µε άξονα την επιχειρηµατικότητα (εκπαιδευτικό 

παιχνίδι προσοµοίωσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

εικονικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, 

κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου, κ.ά.). 

 

∆ράση 4: Συµβουλευτική Καθοδήγηση – Mentoring 
Στη συγκεκριµένη δράση υλοποιούνται δράσεις συµβουλευτικής 

υποστήριξης των φοιτητών του τµήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια 

των µαθηµάτων της Επιχειρηµατικότητας.  

 
∆ράση 5: Υποστηρικτικές ∆ράσεις Μαθηµάτων και 
∆ραστηριότητες για αποφοίτους και το ευρύτερο κοινό. 
∆ιοργάνωση σεµιναρίων  
Στη συγκεκριµένη ∆ράση θα γίνει η οργάνωση και η 

πραγµατοποίηση σεµιναριακών παρουσιάσεων ή οµιλιών από 

στελέχη της αγοράς και οργανισµών στα τµήµατα. Παράλληλα µε 

τις διαλέξεις των µαθηµάτων, πραγµατοποιούνται σεµινάρια / 

οµιλίες εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και στελεχών 

επιχειρήσεων και οργανισµών ή/και ειδικών (experts) σε γενικά 

ή εξειδικευµένα ζητήµατα επιχειρηµατικότητας. 

∆ιοργάνωση «ανοιχτών» σεµιναρίων ειδικής 

θεµατολογίας 

Στη συγκεκριµένη ∆ράση περιλαµβάνεται η οργάνωση και η 

υλοποίηση «ανοιχτών» σεµιναρίων µε κεντρικό άξονα τα 

ζητήµατα της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας. 

Παράλληλα, δίδεται έµφαση στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

δεξιοτήτων.  

 
∆ράση 6: Ανάπτυξη λειτουργικού υποσυστήµατος ΜΚΕ 
και ένταξη στο ΟΠΣ της ∆ΑΣΤΑ 
Η δράση αφορά στην λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού 

συστήµατος της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, 

ως υποσύστηµα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ. 

Μέσω της ένταξης αυτής, η ΜΚΕ θα έχει πλήρη και αµφίδροµη 

πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της ∆ΑΣΤΑ (στοιχεία 
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παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών 

κ.λπ.). 

 

∆ράση 7: Ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Μονάδας 
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ 
Η δράση αφορά στη δηµιουργία της ιστοσελίδας της Μονάδας 

Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
∆ράση 8: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πράξης  
Παρακολούθηση και µεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης 

Στη συγκεκριµένη δράση θα αναπτυχθεί µηχανισµός 

παρακολούθησης των φοιτητών που χρησιµοποίησαν τις 

Υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας µε 

σκοπό την τροφοδότηση της αντίστοιχης βάσης δεδοµένων. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης περιλαµβάνεται η εσωτερική 

αξιολόγηση της πράξης.  

Εξωτερική Αξιολόγηση της πράξης 

Η δράση περιλαµβάνει τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής 

αξιολόγησης της πράξης (ενδιάµεσες – τελική).  

 

6.Παραδοτέα πράξης 

∆ράση 1: ∆ιοικητική Υποστήριξη και παρακολούθηση 

υλοποίησης της πράξης 

• Ενέργειες υποστήριξης και παρακολούθησης της πράξης 

• Ετήσια Σχέδια ∆ράσης ΜΚΕ 

 

∆ράση 2: Συγκέντρωση – Επικαιροποίηση- Προµήθεια και 

προσδιορισµός Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθηµάτων και ∆ράσεων 

• Εκπαιδευτικό υλικό  

• Μελέτες περίπτωσης (Case Studies)  

 

∆ράση 3: Ανάπτυξη και Υλοποίηση των µαθηµάτων του ετήσιου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος στην επιχειρηµατικότητα 

• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας 

• Επιχειρηµατικά Σχέδια 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

 

∆ράση 4: Συµβουλευτική Καθοδήγηση – Mentoring 

• ∆ράσεις συµβουλευτικής καθοδήγησης 

 

∆ράση 5: Υποστηρικτικές ∆ράσεις Μαθηµάτων και 

∆ραστηριότητες για αποφοίτους και το ευρύτερο κοινό 

• ∆ιοργάνωση σεµιναρίων  

• ∆ιοργάνωση «ανοιχτών» σεµιναρίων  

 

 ∆ράση 6: Ανάπτυξη λειτουργικού υποσυστήµατος ΜΚΕ και 

ένταξη στο ΟΠΣ ∆ΑΣΤΑ 

• Πληροφοριακό σύστηµα της ΜΚΕ 

 

∆ράση 7: Ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Μονάδας Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ 

• Ιστοσελίδα Μονάδας Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ 
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∆ράση 8: Παρακολούθηση και µεθοδολογία εσωτερικής 

αξιολόγησης 

• Παρακολούθηση φοιτητών και αποφοίτων  

• Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της 

πράξης (ενδιάµεσες – τελική) 

 

 

 

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6438 

Αριθµός Μονάδων 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας που 
δηµιουργούνται 

Αριθµός 1 

6439 

Αριθµός ωφελούµενων 
φοιτητών / φοιτητριών από 
δράσεις της Μονάδας 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

Αριθµός 800 

    
    

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 35 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 167.455,00 
1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 4.000,00 
171.455,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

 
 

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 171.455,00 171.455,00 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 16.145,00 
2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 1.000,00 

17.145,00 

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

  

Σύνολο (2) 17.145,00 17.145,00 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 188.600,00 188.600,00 

 

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

188.600,00 €. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 188.600,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 188.600,00 ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 27.720,00 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε2458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2011ΣΕ24580101 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ  

 

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 

 

 

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 


