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Προς: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΑΛΒΑΝΟΣ

ΘΕΜΑ:
2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. 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,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε από την C(2017) 8464 /06-12-2017,
3. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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» (ΕΚΕΔ),
4. Την ΥΑ 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ.
41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7-7-2010),
6. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010,
7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», που αφορούν την έγκριση της
μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
8. Την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4936/12-12-2017 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020,
9. Την με αρ. πρωτ. 1091/28-03-2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε από την αρ. πρωτ. 815/14-
02-2019,
10. Το με αρ. πρωτ. 60283/06-06-2019 έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων αναφορικά με την κάλυψη από εθνικούς πόρους της
δαπάνης συμβούλου διαχείρισης στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ",
11. Το με αρ. πρωτ. 3800/18-09-2020 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα "Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014 -2020 στον τομέα της ενέργειας",
12. Την από 23-10-2020 ηλεκτρονικής επιστολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, βάση της οποίας υπαγορεύεται η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης ένταξης,
13. Την με αρ. πρωτ. 4722/06-11-2020 "Γραπτή Διαδικασία Έγκρισης της 28ης έκδοσης του εντύπου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020",
14. Τo με ID 129793 – 24/11/2020 – ώρα: 12:19 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Ε.Τ.Ε.ΑΝ. προς την Ειδική Υπηρεσία

ΑΔΑ: Ψ9Θ87Λ6-ΕΑΨ
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Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 351/25-01-2021 εισήγηση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του

Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5027236

2.Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3.Κωδικός Δικαιούχου: 10421

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η δράση αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, οι οποίες αποδεδειγμένα, έχουν μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν
να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην
εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για την
επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, τίθεται συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω των
χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται με τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων των
κατοικιών από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης,
προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης, η οποία θα αφορά είτε την απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε καταβολή επιχορήγησης σε
συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό Μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της Δράσης, θα προκύψει
από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.
Η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα εφαρμοστούν αναφορικά με την εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη, επίσης,
προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων
που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για
αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις εξοικονόμησης (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα

θέρμανσης – ψύξης και ζεστού νερού χρήσης), έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού, θέρμανσης/ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και
παρακολούθησης, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (Φ/Β), αποθήκευσης και
υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αντικατάσταση ανελκυστήρων,
αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (λέβητες)/ψύξης, θερμομόνωση ταράτσας, αντικατάστασης κουφωμάτων και αναβάθμιση
φωτισμού).
H παρούσα πράξη αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος άμεσης ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος
5. Παραδοτέα πράξης:
- Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις

- Ενεργειακές επιθεωρήσεις
- Αριθμός αναβαθμισμένων ενεργειακά κατοικιών λαμβάνοντας υπόψη την τιμή -στόχο
-Ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου , λαμβάνοντας υπόψη την τιμή στόχο.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.787,00

CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι Ισοδύναμου 
CO2

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
2.220,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 27/11/2017.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

ΑΔΑ: Ψ9Θ87Λ6-ΕΑΨ
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10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/06/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αντικείμενο της τροποποίησης είναι:
1. η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου με τη δημιουργία δύο επιπλέον υποέργων και την αντίστοιχη διαμόρφωσή του ώστε να
ενσωματώνονται οι στόχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δύο πρώτων κύκλων (Α', Β') της Πράξης με τον Γ' κύκλο, όπως προκύπτουν
από τους αντίστοιχους οδηγούς εφαρμογής,
2. ο μηδενισμός του Υποέργου 2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ (ενοικιαζόμενες κατοικίες - κρατική ενίσχυση)»
και του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης» ως προς τον προϋπολογισμό τους,
3. η αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 15.000.000€,
4. η επικαιροποίηση των τιμών των δεικτών εκροής CO31 και CO34,
5. η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της πράξης μέχρι τις 31/12/2023.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι:
1. πραγματοποιείται λόγω εξειδίκευσης της δράσης 4.γ.2 ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κατοικιών με αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης προς υλοποίηση του Γ' Κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,
σύμφωνα με τις οδηγίες της από 23-10-2020 ηλεκτρονικής επιστολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από την με αρ. πρωτ. 4722/06-11-2020 "Γραπτή Διαδικασία Έγκρισης της 28ης έκδοσης του
εντύπου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020",
2. στο Υποέργο 2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ (ενοικιαζόμενες κατοικίες - κρατική ενίσχυση)», με βάση τις
αιτήσεις των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα, δεν προέκυψαν δαπάνες,
3. στο Υποέργο 3 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης» ως προς τον προϋπολογισμό του, δεν προέκυψαν δαπάνες, δεδομένου ότι η
δράση αυτή υλοποιείται με διαχειριστικά έξοδα της ΕΑΤ και καλύπτεται από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 60283/06-06-
2019 έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων,
4. ο επιμερισμός στα Υποέργα 4 & 5 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος κατά τον οποίο, ένα
ΑΦΜ δύναται να υποβάλει περισσότερο των μία αιτήσεων (ενοικιαζόμενα). Ως εκ τούτου αυξήθηκε η ποσόστωση του Υποέργου 5 κατά
75% σε σύγκριση με την ποσόστωση του Υποέργου 2 του Α' & Β' κύκλου. Επίσης μεταφέρθηκαν αδιάθετοι πόροι ύψους 160.000,00€ (που
προήλθαν κυρίως από απεντάξεις) του α' & β' κύκλου στον γ' κύκλο «Εξοικονομώ Αυτονομώ»,
5. οι τιμές των δεικτών εκροής CO31 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης» και CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»
είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν στο νέο προϋπολογισμό, σύμφωνα και με το με αρ. πρωτ. 3800/18-09-2020 έγγραφο της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
6. η ημερομηνία λήξης της Πράξης είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί στο χρονοδιάγραμμα του Γ' Κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονομώ
– Αυτονομώ».

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 16.000.000,00 16.000.000,00

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 16.000.000,00 16.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 16.000.000,00 16.000.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 16.000.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 16.000.000,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 16.000.000,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 16.000.000,00
€

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0011 2018ΕΠ00110014 Τροποποίηση NAI  16.000.000,00 

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

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 16.000.000,00 €.

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 επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 
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Εσωτερική διανομή: 
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