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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
 
Αθήνα, 24/10/2022
Α.Π.: 102066  

     

Προς: 

 1. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνης Πράξης, ΕΥΓΕΝΙΑΣ 
ΠΙΝΗ
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ:
5η Τροποποίηση της Πράξης «Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη της αρχαίας τραγωδίας.» με

Κωδικό ΟΠΣ 5011026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Έχοντας υπόψη:

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/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
3. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-03-2022) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2021-2027,
4. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει,
5. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν,
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012,
7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) με την οποία συστάθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως ισχύει,
8. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»,
9. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.»,
10. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων
μεταξύ Γενικών Γραμματειών»,
11. Τη µε αρ. πρωτ. 86591/13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση με θέμα «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
12. Την από 01-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
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Μάθηση», όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση
έγγραφο,
13. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
14. Τη με αρ. πρωτ. 13257/20-07-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Ο Πολιτισμός στο Νέο Σχολείο» (Κωδ. ΕΔΒΜ51), για την υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", όπως ισχύει,
15. Τη με αρ. πρωτ. 4177/24-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Από το Μουσείο στο Θέατρο: Ανιχνεύοντας τη θεατρική
Πράξη της αρχαίας τραγωδίας» με κωδικό ΟΠΣ 5011026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως ισχύει,
16. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/439458/14-09-2022 (ΕΥΔ 89973/20-09-2022) αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων για
την τροποποίηση της Πράξης,
17. Το με ID 344449/15-09-2022 – ώρα: 9:40 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΔ για την τροποποίηση της
Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
18. Το από 23/09/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της αρμόδιας Μονάδας Παρακολούθησης για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης,
19. Τη με αρ. πρωτ. 97218/11-10-2022 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,

Αποφασίζει 

την 5η Τροποποίηση της Πράξης «Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη της αρχαίας τραγωδίας.» με Κωδικό ΟΠΣ

5011026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον

Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ »

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011026

2.Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 18026056

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η Πράξη με τίτλο «Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη της αρχαίας τραγωδίας» έχει ως βασικό στόχο τη
γνωριμία και εξοικείωση περίπου 2.000 μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη γλώσσα, τα νοήματα, το
περιεχόμενο, τη δραματουργία και το ήθος της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, καθώς και με τη σύγχρονη γλώσσα του θεάτρου και την
αισθητική της θεατρικής γλώσσας σήμερα. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν τη δομή ενός
αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος, και ενός νεότερου θεάτρου και να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές, ως προς τη λειτουργία του
θεάτρου, στην αρχαία και στη σύγχρονη κοινωνία.
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:
·Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος, σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού (ταινία
animation και συνοδευτικό έντυπο) με θέμα την εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα, σε δύο γλώσσες (ελληνικά και
αγγλικά). Στόχοι της εν λόγω δράσης είναι (α) να προσεγγίσουν οι μαθητές από μια άλλη οπτική τα κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο
(β) μέσα από την ψηφιακή ταινία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προσεγγίσουν το θεατρικό οικοδόμημα ως βασικό σκηνικό του
δημόσιου βίου της αρχαίας πόλης και το ίδιο το θέατρο ως φορέα κοινωνικοπολιτικής εκπαίδευσης του πολίτη και (γ) να προσεγγίσουν το
θέμα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το παράδειγμα της «εξαφάνισης» μέσα στους νεότερους χρόνους του
αρχαιότερου θεάτρου που υπήρχε στον Πειραιά.
·Δημιουργία παραστάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο Αρχαίο θέατρο της Ζέας ή/και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αλλά και σε σχολεία ή/και αρχαιολογικούς χώρους των νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την παράσταση,
θα ακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και βιωματικό εργαστήρι θεατρικής πράξης μέσα από την ανάλυση και προσέγγιση των σύγχρονων
εργαλείων της θεατρικής πράξης συνοδευόμενη από βαθύτατη ανάλυση μετρικής, ιδεών, δραματουργίας και ήθους του αρχαίου κειμένου,
καθώς και της σύγχρονης θεατρικής γλώσσας και αισθητικής. Η δράση αυτή αφορά στην παρέμβαση στην εκπαιδευτική μονάδα, όπου μια
ομάδα ηθοποιών με τη βοήθεια ατόμων που κατέχουν την επιστήμη και την ειδικότητα του θεατρολόγου, του μουσειολόγου και του
αρχαιολόγου, συνδράμουν στην αξιολόγηση των ευρημάτων του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου σε σχέση με το θέατρο και
παρουσιάζουν μια ωριαία παράσταση βασισμένη σε αποσπάσματα ή σε κείμενο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
- Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού που θα ψηφιοποιηθεί με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με το νόημα, το
περιεχόμενο και τους ήρωες της αρχαίας τραγωδίας με τρόπο βιωματικό. Επίσης, το υλικό θα συμβάλλει στην κατανόηση του θεσμικού
ρόλου του θεάτρου εντός της δημοκρατικής πόλης, που οργανωνόταν στο θρησκευτικό πλαίσιο των διονυσιακών γιορτών.
- Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα διασκευάζει την Αντιγόνη του Σοφοκλή για μαθητές. Θα περιλαμβάνει το
διασκευασμένο και προσαρμοσμένο κείμενο της Αντιγόνης, οδηγίες για τους ρόλους και τη σκηνοθεσία, καθώς και για την κατασκευή
προσωπείων, κοστουμιών και σκηνογραφίας.
- Μετάφραση - Υποτιτλισμός και ενοικίαση κατάλληλου εξοπλισμού για την κινηματογράφησης της παράστασης, η οποία θα είναι διαθέσιμη
στον ιστότοπο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την κινηματογραφημένη παράσταση.
5. Παραδοτέα πράξης: 

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι:
- Ψηφιακή ταινία με την τεχνική του animation, με θέμα το θεατρικό οικοδόμημα στην αρχαιότητα, σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά
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- Συνοδευτικό έντυπο με θέμα τα δύο θέατρα του αρχαίου Πειραιά
- Εκπαιδευτικός Φάκελος
- Πρόγραμμα επισκέψεων σχολικών μονάδων
- Εκθέσεις πεπραγμένων
- Απολογιστική Έκθεση εκπαιδευτικού προγράμματος
- Προωθητικό υλικό
- Παραστατικά μετακινήσεων
- Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικών παραστάσεων
- Εκπαιδευτικό διαδραστικό υλικό με θέμα τη λειτουργία του αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο της δημοκρατικής πόλης
- Έντυπο - ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τη θεατρική διασκευή της Αντιγόνης
- Κινηματογραφημένη παράσταση

 
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται Άτομα
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
2.000,00

11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που 
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Αριθμός

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
80,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/10/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/10/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- Χρονική επέκταση της πράξης κατά 6 μήνες (ημερομηνία λήξης 31/03/2023 αντί 30/09/2022) με σκοπό την ολοκλήρωση του οικονομικού
αντικειμένου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 519.100,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 519.100,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 519.100,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

18026056 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 121.500,00

1020239 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 397.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 519.100,00 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 519.100,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 519.100,00 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓEΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε3141 2018ΣΕ31410004 -- NAI 0,00 519.100,00 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 519.100,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Νίκη Δανδόλου

 

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 

1.Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρη
2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
3. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ
4. Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
5. Μονάδα Α 2.1 & αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης Β2.1 
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