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Ειδικός Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),

2. 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,

3. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 

265/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,

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

Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008)  Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/τ.Β’/09-09-2009), 

28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/τ.Β’/13-02-2013) 

Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,

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

7. Τη με αρ. πρωτ. ΚΑ/3345/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278002
Fax : 2103278028
Email : tfraktop@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ

ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προς:

ΤΕΙ Θεσσαλίας
T.K : 41110

Αθήνα, 08/05/2015
Α.Π. : 7336

Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ - Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αντιρρύπανσης" με 

κωδικό MIS 491405 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ - Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αντιρρύπανσης" , στον Αξονα 

Προτεραιότητας "07 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

8. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

9. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών»,

10. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού 

Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού»,

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

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν.

12. Τη με αρ. πρωτ. 19750-22/11/2011 Πρόσκληση με Κωδ. 144 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τα με αρ. πρωτ. 16612/16-10-2012 και 8536/8-6-2012 έγγραφα με θέμα «Εφαρμογή της κατ΄ αποκοπή δήλωσης έμμεσων 

δαπανών» της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ,

14. Τη με αρ. πρωτ. 1500/24-01-2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προς το δικαιούχο,

15. Τηv με αρ. πρωτ. 5431-17/03/2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» προς "ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"" για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση",

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

17. Τη με αρ. πρωτ. 922-08/05/2015, εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την  τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π.

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

491405 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Δικαιούχος:

501206 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2015ΣΕ24580030

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Στοιχεία Προγράμματος:
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: T.E.I. Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
1. T.E.I. Θεσσαλίας: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Τμήμα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε.
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.1 Ενέργεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Το ΠΕΓΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την επιμόρφωση των μηχανικών σε θέματα μικρής
ή μεγάλης ισχύος εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία μπορεί να 
βρουν εφαρμογή τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το ΠΕΓΑ 
χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με γνώμονα 
τη προστασία του περιβάλλοντος και αφορούν τις σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές 
τεχνολογίες που εφαρμόζονται α) στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ (μικρής ή μεγάλης 
ισχύος) και β) στις αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις.
Η χρήση εργαστηριακών ασκήσεων σε ορισμένες θεματικές ενότητες και η πρακτική 
άσκηση σε συνεργασία με τοπικές βιομηχανίες/εταιρίες αποτελούν επιτακτική ανάγκη
για την αγορά εργασίας και την επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων 
μηχανικών. Η μέτρηση του βαθμού απόδοσης επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, η 
εργαστηριακή μέτρηση του βαθμού απόδοσης πλαισίου φωτοβολταϊκών στοιχείων σε 
συνάρτηση με τη γωνία κλίσεως, η μέτρηση μεγεθών του ανέμου και η εργαστηριακή 
παρακολούθηση-μέτρηση μεγεθών κατά την λειτουργία ανεμογεννήτριας αποτελούν 
ορισμένες χαρακτηριστικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα εμπλουτίσουν τις άμεσα 
εφαρμόσιμες γνώσεις του προτεινόμενου ΠΕΓΑ. 
Ο συνδυασμός γνώσεων στις ΑΠΕ και στην τεχνολογία αντιρρύπανσης προάγει την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η διδασκαλία των προηγμένων τεχνολογιών αντιρρύπανσης και των εφαρμογών τους 
στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών αποβλήτων που δεν είναι συμβατά για τη 
κλασική βιολογική επεξεργασία (βιολογικός καθαρισμός) όπως ενδεικτικά τα 
απόβλητα ελαιοτριβείων και επεξεργασίας ελιάς, απόβλητα γαλακτοβιομηχανιών, 
απόβλητα βαφείων, κ.α.  Οι προηγμένες αυτές τεχνολογίες μπορούν είτε να 
χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή ως προεπεξεργασία ούτως ώστε αυτά να καταστούν 
συμβατά για κλασική βιολογική επεξεργασία.  Πολλές από τις προηγμένες μεθόδους
διαχείρισης-οξείδωσης βιομηχανικών αποβλήτων βρίσκονται ήδη στο στάδιο της 
εφαρμογής ενώ αρκετές δοκιμάζονται σε πλήρη κλίμακα.
Οι προηγμένες αυτές τεχνολογίες είναι διάφορες φυσικοχημικές, θερμοχημικές και 
ηλεκτροχημικές διεργασίες, σύνθετες στη φύση τους και την εφαρμογή τους.  Θα 
τονιστούν: 1) όλα τα τεχνολογικά-επιστημονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών, 2) ο 
σχεδιασμός τους, 3) η σωστή επιλογή τους - εφαρμογή τους ανάλογα με τη φύση των 
βιομηχανικών αποβλήτων και τα χαρακτηριστικά της παροχής και 4) μελέτες 
εφαρμογής στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies).  
Τέλος, η διαχείριση – επεξεργασία στερεών αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνα ή τοξικά και συνεπώς η διαχείρισή τους – διάθεσή τους είναι 
προβληματική διότι συσσωρεύονται και εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση 
εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα για όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στερεά απόβλητα: λυματολάσπη, ιπτάμενη 
τέφρα, απόβλητα που περιέχουν βαριά μέταλλα, απόβλητα αποτέφρωσης, λάσπες 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6700

6711

6712

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 Προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 75.00

 75.00

 1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες κατ' αποκοπή

 56,837.61

 9,662.39

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 6 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 66,500.00  66,500.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 56,837.61

 9,662.39

 0.00
Βάσει 
Παραστατικων

 56,837.61

 9,662.39

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 56,837.61

 9,662.39

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 66,500.00 Ευρώ 

που περιέχουν τοξικές ουσίες όπως PCBs, κ.α.  Θα καλυφθούν οι δύο ενδεδειγμένες 
για την περίπτωση αυτή τεχνολογίες διαχείρισης τοξικών στερεών αποβλήτων.  Θα 
τονιστούν όλα τα τεχνολογικά-επιστημονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και οι 
διεργασίες των αντίστοιχων τεχνολογιών, η σωστή επιλογή τους - εφαρμογή τους 
ανάλογα με τη φύση και τη σύσταση των στερεών αποβλήτων και μελέτες εφαρμογής 
στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies).  Π.χ. η αδρανοποίηση στερεών αποβλήτων 
σε προϊόντα τσιμέντου ήδη χρησιμοποιείται σε πλήρη κλίμακα ενώ οι περισσότερες 
από τις υπόλοιπες τεχνολογίες αδρανοποίησης βρίσκονται υπό μελέτη σε πιλοτική 
κλίμακα.  Οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας χρησιμοποιούνται σε πλήρη 
κλίμακα.

Δράσεις Πράξης:
- Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος
- Προετοιμασία - ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
- Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
- Ενέργειες προβολής/ δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
- Εξωτερική αξιολόγηση έργου

 6. Παραδοτέα πράξης: Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί
των άμεσων δαπανών
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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.

Ειδικός Γραμματέας

Ιωαννίδης Γεώργιος

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

Το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών που δηλώνονται βάσει παραστατικών ανέρχεται σε  17.00% 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  66,500.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  66,500.00 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):  66,500.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 66,500.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2015ΣΕ24580030
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Το εφαρμοζόμενο ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται σε 17% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών των υποέργων της πράξης.
Τα ποσοστά για την κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 της υπ.
αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εφαρμόζονται ως εξής:

Το σταθερό ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί 
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. 
Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 9%, με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες δαπάνες διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και σε 8% με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες λειτουργικές 
δαπάνες του ΑΕΙ για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου. Το επιμέρους ποσό που υπολογίζεται βάσει του 
ανωτέρω ποσοστού 8% αποτελεί έσοδο για το ΑΕΙ και εγγράφεται στο λογιστικό του σύστημα, σε διακριτό κωδικό 
εσόδων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΘ-ΟΜΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδ. Πράξης: 491405 Σελίδα 6 από 6 

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Μονάδα Β4, ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 
Αθήνα 
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΘ-ΟΜΑ
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