
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 1 από 7

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" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις 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. 8206-02/06/2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" για την υποβολή προτάσεων και τις τροποποιήσεις αυτής,

9. Την με αρ. πρωτ. 6314-22/01/2014 (εισερχ. ΕΥΔ 1970-30/01/2014) αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου 

"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης με MIS 303167 στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

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
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 4η Τροποποίηση της Πράξης "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" με κωδικό 

MIS 303167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς:

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
T.K : 54124

Αθήνα, 14/02/2014
Α.Π. : 3201
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 4η Τροποποίηση της Πράξης "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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. 216/30-01-2014 ΥΣ της Μονάδας Β2, 

12. Το με αρ. 318/10-02-2014 ΥΣ της Μονάδας Α1,

13.  Το με αρ. 306/10-02-2014 ΥΣ του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαικών Πόρων,

14. Την με αρ. Υ.Σ.  359 /  14-02-2014  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο 

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

303167 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Δικαιούχος:

501101 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580602

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην 
προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η 
εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια 
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι δράσεις έχουν ως εξής:

ΔΡΑΣΗ 1: Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή  
Στόχος της δράσης αυτής είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης παιδιών Ρομά, 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία, σε παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία, η παραμονή και συστηματική τους φοίτηση με απώτερο στόχο την 
ομαλή τους μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. 
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες: 
- Επιλογή κοινωνικών λειτουργών και διαμεσολαβητριών
- Οργάνωση Παρεμβάσεων
- Δημιουργία εργαλείων έρευνας
- Εφαρμογή της έρευνας
- Δουλειά στην κοινότητα
- Παρεμβάσεις στα  Νηπιαγωγεία
- Επανάληψη της διαδικασίας έρευνας-καταγραφής
- Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών
Για την υλοποίηση, θα απασχοληθούν ερευνητές/τριες, διαμεσολαβήτριες Ρομά, 
κοινωνικοί λειτουργοί, και ειδικοί επιστήμονες.

ΔΡΑΣΗ 2:  Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της
τακτικής φοίτησης
Στόχος της δράσης αυτής είναι η ένταξη των παιδιών Ρομά στο σχολείο και η τακτική 
φοίτησή τους σε αυτό. 
Υποδράση 2.1: Ένταξη στο σχολείο. Στόχος αυτής της υποδράσης είναι η σύνδεση 
της κοινότητας Ρομά με το σχολείο και η διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης των
παιδιών στο σχολείο.
Υποδράση 2.2: Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων.  Στόχος αυτής της υποδράσης είναι η στήριξη της φοίτησης των 
παιδιών Ρομά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και στη λυκειακή 
και μεταλυκειακή εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία υποδομών και 
πρακτικών που θα στηρίξει μια γενιά παιδιών Ρομά στη φοίτησή τους στο σχολείο. Η 
υποδράση αυτή θα αναπτυχθεί σε 6 άξονες υλοποίησης: 
- Στήριξη της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, μέσω ενημερωτικών 
επισκέψεων των παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης στα γυμνάσια της περιοχής. 
- Στήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία που οφείλουν να έχουν τμήματα 
ενισχυτικής διδασκαλίας. Θα γίνουν σχετικές ενέργειες/διαπραγματεύσεις με το 
Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λειτουργήσουν οι τάξεις αυτές συνεχώς και 
αδιαλείπτως.
- Οργάνωση και παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων εκτός κανονικού ωραρίου σε 
παιδιά της ΣΤ’ τάξης για την κάλυψη γνωστικών κενών. 
- Λειτουργία θερινών τμημάτων ενίσχυσης για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο.
- Λειτουργία φροντιστηριακών μαθημάτων στο γυμνάσιο. 
- Ενίσχυση της λυκειακής και μεταλυκειακής φοίτησης ή/και ένταξής τους στην αγορά
εργασίας. 
Υποδράση 2.3: Διεύρυνση των σχολικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικής 
μονάδας. Στόχος είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη μάθηση, μέσα από την 
ενεργή εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις 
προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους.
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Υποδράση 2.4: Οργάνωση και εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης. 

ΔΡΑΣΗ 3: Θα επιδιωχθεί η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού των γυναικών και νέων.
Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθούν δράσεις γραμματισμού με στόχο τη λήψη 
απολυτηρίου Δημοτικού ή/και Γυμνασίου, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

ΔΡΑΣΗ 4: Επιμορφωτική στήριξη εκπαιδευτικών. 
Στόχος της δράσης αυτής είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, διευθυντών, 
σχολικών συμβούλων και στελεχών της εκπαίδευσης μέσα από διάφορες μορφές 
επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία μιας 
ομάδας στελεχών που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
Υποδράση 4.1: Ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
Υποδράση 4.2: Γενικές επιμορφώσεις
Υποδράση 4.3: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση

ΔΡΑΣΗ 5: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Στόχος είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών Ρομά αλλά και των υπόλοιπων 
παιδιών της μαθητικής κοινότητας από ψυχολόγους που σε συνεργασία με τις 
οικογένειες και το σχολείο θα επιδιώξουν τη βελτίωση της δυναμικής του σχολείου.

ΔΡΑΣΗ 6: Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας.  
Στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία λειτουργικής, αμφίδρομης σχέσης 
ανάμεσα στο σχολείο, τις οικογένειες και την κοινότητα Ρομά. Θα ενδυναμωθεί η 
ομάδα Ρομά ώστε να εμπλέκεται στη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων που τους 
αφορούν, μέσα από ρόλους που δεν είναι βοηθητικοί αλλά ισότιμοι.

ΔΡΑΣΗ 7: Δικτύωση σχολείων. 
Στόχος είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και 
στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και η υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στο 
πρόγραμμα από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ 8:  Δημοσιότητα. 
Στόχος είναι η διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος στην 
κοινότητα Ρομά και την ευρύτερη κοινότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί τόσο η στήριξη της παρέμβασης, όσο και η άρση των προκαταλήψεων 
για τον πληθυσμό Ρομά.

ΔΡΑΣΗ 9: Αξιολόγηση. 
Η δράση θα περιλαμβάνει 2 μορφές αξιολόγησης την εξωτερική και την εσωτερική.
Πέραν των ήδη αναληφθεισών δράσεων που αφορούν στην εξωτερική αξιολόγηση, 
όλες οι επιπλέον δράσεις αξιολόγησης θα πρέπει να οργανώνονται σε συνεννόηση με 
την ΕΥΔ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης αυτής.

Δράση 10: Διοικητική, οικονομική και συντονιστική παρακολούθηση της πράξης

 6. Παραδοτέα πράξης: Παραδοτέα της πράξης αποτελούν α) τα υποχρεωτικά παραδοτέα όπως 
περιγράφονται στην πρόσκληση και β) τα ακόλουθα:

ΔΡΑΣΗ 1
1.1 Εξωσχολικές και ενδοσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης των
παιδιών Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6141

6144
6158

Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 
Δομές εκπαίδευσης που επωφελούνται 
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός

 1,250.00

 55.00
 430.00

1.2 Καλές πρακτικές παρέμβασης για την ένταξη παιδιών Ρομά στην Προσχολική 
Εκπαίδευση.

ΔΡΑΣΗ 2
2.1.1 Χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όλων των σχολείων 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2.2.1 Επιλογή υπάρχοντος υλικού από προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ για τη σχολική 
ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης.
2.3.1 Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο.
2.4.1 Κριτήρια επιλογής βιβλίων για τη δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών.

ΔΡΑΣΗ 3
3.1 Καλές πρακτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης νέων ενηλίκων (κυρίως 
γυναικών) Ρομά σε προγράμματα αλφαβητισμού.

ΔΡΑΣΗ 4
4.1.1 Μεθοδολογία, υλικό και αποτελέσματα επιμορφώσεων.
4.2.1 Καλές πρακτικές εφαρμογής της επιμόρφωσης

ΔΡΑΣΗ 5
5.1 Στοιχεία, αποτελέσματα και καλές πρακτικές εφαρμογής προγραμμάτων 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

ΔΡΑΣΗ 6
6.1 Προδιαγραφές και κριτήρια για την ενίσχυση της πρόσβασης των ενηλίκων.

ΔΡΑΣΗ 7
7.1 Ηλεκτρονικό υλικό και διαδικτυακή εθνογραφική καταγραφή

ΔΡΑΣΗ 8
8.1 Απολογισμός δράσεων και πεπραγμένων

ΔΡΑΣΗ 9
9.1 Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης

Δράση 10 
• Σχέδια Εφαρμογής και Παρακολούθησης των Δράσεων της Πράξης
• Οδηγίες κατάρτισης για το Σχεδιασμό των Παρεμβάσεων
• Οδηγίες κατάρτισης για τη Δημιουργία των Υλικών Επιμόρφωσης
• Προδιαγραφές και Κριτήρια για τη Δημιουργία των Παραδοτέων
• Εκθέσεις Εσωτερικής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της πορείας της Πράξης
• Τεχνο-οικονομική υποστήριξη της Πράξης
• Διοικητική υποστήριξη της Πράξης

ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΒΝ0



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 6 από 7

6160 Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αριθμός  230.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 996,664.00

 99,666.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 52 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 1,096,330.00  1,096,330.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 810,295.93

 81,029.26

 186,368.07

 18,636.74

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 996,664.00

 99,666.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 996,664.00

 99,666.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,096,330.00 Ευρώ 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

Το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών που δηλώνονται βάσει παραστατικών ανέρχεται σε  10.00% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  1,096,330.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  1,096,330.00 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):  1,096,330.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 396,330.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580602
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΒΝ0



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 7 από 7

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

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.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΒΝ0


