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κής ενίσχυσ

ίσχυση). 

ί  θεμάτων 

ός της για 

λαμβανομέν

εων, καθώς

ς  κεντρικό

).  Η  χρήση

έτρα  ενίσχυ

ΕΔΕΤ  κατά

014. Με τη

ατικότητας ω

ων  αλλά  κα

στημα  (ΟΠΣ

εθνικού  συ

φοριακού Σ

007  το οποί

ριν  την  χορ

διασυνδέετ

εραιτέρω με

ι Περιφερε

ι  Ελέγχου 

α  προκηρύξ

ΠΔΕ και τω

ποίηση του

ν ενισχύσεω

ρηματοδοτ

μίας,  Ανάπ

ρ. 3 ΣΛΕΕ κο

την πληρότ

κή  Μονάδα

οποιηθεί σ

Προσκλήσε

ό υποστηρικ

σης  (π.χ.  π

κρατικών  ε

παροχή πλ

νων των πλ

ς και για τη

ός  διαχειρ

η  του  ΠΣΚ

υσης  και  στ

ά  την  προγ

ην υποχρεω

ως προς τη 

αι  της  διαφ

Σ ΕΣΠΑ) και

υστήματος  δ

Συστήματος

ίο θα χρησ

ρήγηση  τη

ται με το ΠΣ

ε άλλα πλη

ιακών Επιχ

Κρατικών  Ε

 

ξεων  έργων

ν οποίων η

ς, χωρίς να

ων αφορούν

ούνται από

πτυξης  κα

οινοποίηση,

τητα και την

α  Κρατικών

ύμφωνα με

εις/ πράξεις

κτικό υλικό,

ροσκλήσεις

ενισχύσεων

ληροφοριών

ληροφοριών

ην υποβολή

ριστής  του

ΚΕ  κατέστη

τήριξης  της

γραμματική

ωτική χρήση

διαχείριση,

φάνειας.  Το

ι λειτουργεί

διαχείρισης

ς Σώρευσης

σιμοποιείτα

ς  εκάστοτε

ΣΚΕ. 

ηροφοριακά

ειρησιακών

Ενισχύσεων

ν 

η 

α 

ν 

ό 

ι 

, 

ν 

ν 

ε 

ς 

, 

ς 

ν 

ν 

ν 

ή 

υ 

η 

ς 

ή 

η 

, 

ο 

ί 

ς 

ς 

ι 

ε 

ά 

ν 

ν 

ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9



 

4 

 

 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

vii. 

viii. 

Η Ειδική Υπ

παρούσας γ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ

 

1. ΓΡΑΦΕΙΑ

 

 Γραφ

Λ. Κ

 Γραφ

Β. Ό

 Γραφ

Περ

 Γραφ

Πλα

Να  κάνο

προγραμμ

Να  δημιο

συνεργασ

Να διαβιβ

δυνατή η 

Να καθορ

τους (ρόλ

Να επιβε

εκτυπωτικ

Να κάνου

ιστοχώρο

με όλο  το

χρήση του

Να  ελέγχ

Σύστημα Σ

 

πηρεσία Κρα

για την επίλ

ΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α ΠΕΡΙΦΕΡΕ

φείο Περιφε

ακουλίδου 1

φείο Περιφε

Όλγας 198, 54

φείο Περιφε

ιοχή ΖΕΠ Κοζ

φείο Περιφε

ατεία Πύρρου

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

υν  χρήση 

μάτων ενίσχ

ουργήσουν 

σία με την Ε

βάσουν τα δ

παραμετρο

ρίσουν σε σ

λοι και δικα

βαιώσουν σ

κά  που θα 

υν  χρήση  το

 http://ww

ο απαραίτη

υ ΠΣΚΕ. 

χουν  τη  σ

Σώρευσης Ε

ατικών Ενισ

λυση κάθε ζ

ΕΙΑΡΧΩΝ 

ερειάρχη Αν

1, 691 00, Κο

ερειάρχη Κε

4100, Θεσ/κ

ερειάρχη Δυ

ζάνης, 50100

ερειάρχη Ηπ

υ 1, 45221, Ιω

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

των  πρότ

χυσης.  

τα  έντυπ

ΕΥΚΕ, αξιοπο

διαμορφωμ

οποίηση του

συνεργασία

ιώματα χρη

σε συνεργα

παράγοντα

ου ΠΣΚΕ ως

ww.ependys

ητο υλικό εν

ώρευση  τω

Ενισχύσεων

σχύσεων κα

ζητήματος π

ν. Μακεδονία

ομοτηνή  

ντρικής Μα

η  

υτικής Μακε

0, Κοζάνη  

πείρου, κ. Α.

ωάννινα  

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩ

ΝΑ, e – mail: stateaid

 Fax.  2103742063 

τυπων  εντύ

πα  και  την

οιώντας τα 

μένα έντυπα

υ ΠΣΚΕ. 

α με την ΕΥΚ

ηστών) στο 

ασία με την

αι από το ΠΣ

ς διαχειρισ

eis.gr/mis  κ

νημέρωσης

ων  ενισχύσ

ν. 

αι τα στελέχ

που ενδεχο

ας – Θράκης

κεδονίας, κ.

εδονίας, κ. Θ

. Καχριμάνη

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

ύπων  και 

ν  πρόσκλησ

πρότυπα έν

α στην Μ.Ο

ΚΕ και την Μ

ΠΣΚΕ. 

 Μ.Ο.Δ. Α.Ε

ΣΚΕ πριν τεθ

στές  των δρ

και  να ενημ

ς προς  τους

σεων  χρησ

χη της είναι

ομένως προ

ς, κ. Γ. Παυλί

. Α.  Τζιτζικώ

Θ. Καρυπίδη

ροών  για 

ση  του  πρ

ντυπα.  

Ο.Δ. Α.Ε. προ

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 

Ε. και την Ε

θούν σε πα

ράσεων,  το 

μερώνουν  τ

ς δικαιούχο

σιμοποιώντα

ι στη διάθεσ

κύψει.  

Ο ΥΦΥΠΟΥ

 

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑ

ίδη     

ώστα 

τον  σχεδ

ρογράμματο

οκειμένου ν

την οργανω

ΕΥΚΕ τις φό

αραγωγική λ

οποίο βρίσ

τον εν  λόγω

ους αναφορ

ας  το  Πλη

ση των απο

ΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΤΣΗΣ 

 

ιασμό  των

ος  τους  σε

να καταστεί

ωτική δομή

ρμες και τα

λειτουργία.

σκεται στον

ω  ιστοχώρο

ρικά με  την

ηροφοριακό

οδεκτών της

ν 

ε 

ί 

ή 

α 

ν 

ο 

ν 

ό 

ς 
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 Γραφ

Διοι

 Γραφ

Υψη

 Γραφ

Εθν.

 Γραφ

Ν. Ε

 Γραφ

Πλα

 Γραφ

Λ. Συ

 Γραφ

Πλ. 

 Γραφ

Επτα

 Γραφ

Αρχ.

 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ 

Υπουργε

- Ειδι

Υπό

 

- Ειδι

  Υπό

- Ειδι

Υπό

Θεο

 

- Ειδι

Μάθ

Υπό

 

- Ειδι

Υπό

φείο Περιφε

ικητήριο, Κου

φείο Περιφε

ηλάντου 1, 35

φείο Περιφε

. Παλ/τσας, Α

φείο Περιφε

θνική Οδός 

φείο Περιφε

ατεία Εθνάρχ

φείο Περιφε

υγγρού 15‐1

φείο Περιφε

Κωνσταντινο

φείο Περιφε

ανήσου 35, 8

φείο Περιφε

. Μακαρίου 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ

είο Οικονομ

κή Υπηρεσία

ψη κας Α. Φ

κή Υπηρεσία

ψη κας Ζ. Πα

 

κή Υπηρεσία

ψη κας Αν.Κ

οφιλοπούλου

κή Υπηρεσία

θηση» 

ψη κ. Σ. Γώγ

κή Υπηρεσία

ψη  κας Ε. Κα

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

ερειάρχη Θε

υμουνδούρο

ερειάρχη Στε

51 00, Λαµία

ερειάρχη Ιον

Αλυκές Ποτα

ερειάρχη Δυ

Πατρών‐ Αθ

ερειάρχη Πε

χου Μακαρίο

ερειάρχη Ατ

17, 117 44, Α

ερειάρχη Βο

ουπόλεως, 8

ερειάρχη Νο

841 00, Ερμο

ερειάρχη Κρ

22, Πλ. Ελευ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

μίας, Ανάπτυ

α Διαχείριση

έτση, Λεωφ.

α Διαχείριση

απασιώπη, Κ

α Διαχείριση

αρκούλη 

υ & 18 Μενα

α Διαχείριση

ου, Κωνσταν

α Διαχείριση

ατσιγιάννη, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

εσσαλίας, κ. 

ου & Παπανα

ερεάς Ελλάδ

α  

νίων Νήσων

αµού, 491 00

υτικής Ελλάδ

ηνών 28, 264

ελοποννήσου

ου, 221 00, Τ

ττικής, κα Ρ. 

θήνα  

ορείου Αιγαί

811 00, Μυτιλ

οτίου Αιγαίο

ούπολη 

ρήτης, κ. Στ. Α

υθερίας, 712 

Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ

υξης και Του

ς Ε.Π. «Αντα

. Μεσογείων

ς Ε.Π. «Υποδ

Κόνιαρη 15, 1

ς Ε.Π. «Μετα

αίχμου, 117 4

ς Ε.Π. «Ανάπ

ντινουπόλεω

ς των Ε.Π. το

Λεωφ. Γεωρ

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩ

ΝΑ, e – mail: stateaid

 Fax.  2103742063 

Κ. Αγοραστ

αστασίου, 41

δας, κ. Κ. Μπ

ν, κ. Θ. Γαλια

0, Κέρκυρα 

δας, κ. Α. Κα

4 41, Πάτρα 

υ, κ. Π. Τατο

Τρίπολη  

Δούρου 

ίου, κα  Χ. Κα

λήνη  

ου, κ. Γ. Χατζ

Αρναουτάκη

 02, Ηράκλε

ΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ

 

ρισμού 

αγωνιστικότη

ν 56, 115 27,

δομές Μεταφ

114 71, Αθήν

αρρύθμιση Δ

43, Αθήνα 

πτυξη Ανθρώ

ως 45‐49, 118

ου Στόχου «Ε

ργικής Σχολής

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

τού 

1222, Λάρισα

πακογιάννη

ατσάτου 

ατσιφάρα 

 

ούλη 

αλογήρου 

ζημάρκο 

η 

ιο 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ

ητα, Επιχειρ

 Αθήνα 

φορών, Περ

να 

Δημόσιου Το

ώπινου Δυνα

8 5,5 Αθήνα

Ευρωπαϊκή Ε

ς 65, 57001,

α  

Ν (ηλεκτρον

ηματικότητα

ιβάλλον και

ομέα» 

αμικού, Εκπα

Εδαφική Συν

Θεσσαλονίκ

νικά) 

α και Καινοτ

ι Αειφόρος Α

αίδευση και

νεργασία»»

κη 

 

τομία» 

Ανάπτυξη»

ι Δια Βίου 

ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9



 

6 

 

 

 

Υπουργε

- Ειδι

Υπό

- Ειδι

Υπό

 

Περιφέρ

- Διαχ

Υπό

Ηρο

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Λεω

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

ΥΔΕ

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

8ης 

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Σωκ

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Υψη

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Εθν.

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

ΝΕΟ

είο Αγροτική

κή Υπηρεσία

ψη κ. Ν. Μα

κή Υπηρεσία

ψη  κ. Δ. Μη

ρεια Ανατολ

χειριστική Αρ

ψη κ. Β. Πιτσ

οδότου 20, 69

ρεια Κεντρικ

χειριστική Αρ

ψη κας Α. Ωρ

ωφ. Γεωργική

ρεια Δυτικής

χειριστική Αρ

ψη κ. Χ. Κιου

Π Δ. Μακεδο

ρεια Ηπείρο

χειριστική Αρ

ψη κας Ε. Πα

Μεραρχίας 

ρεια Θεσσαλ

χειριστική Αρ

ψη κας Μ. Σ

ράτους 111,

ρεια Στερεάς

χειριστική Αρ

ψη κ. Κ. Λέμ

ηλάντου 12, 3

ρεια Ιονίων 

χειριστική Αρ

ψη κ. Π. Οικ

. Παλαιοκασ

ρεια Δυτικής

χειριστική Αρ

ψη κας Α. Στ

Ο Πατρών ‐ Α

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

ής  Ανάπτυξ

α Διαχείριση

ανέτα, Λεωφ.

α Διαχείριση

ητρόπουλου,

λικής Μακεδ

ρχή Περιφέρ

σινίγκο 

91 00, Κομοτ

κής Μακεδον

ρχή Περιφέρ

ραιοπούλου

ής Σχολής 65

ς Μακεδονία

ρχή Περιφέρ

υρτσίδη  

ονίας Διοικη

ου 

ρχή Περιφέρ

απανικολάου

5‐7, 454 45, 

λίας 

ρχή Περιφέρ

αραφίδου  

, 413 36, Λάρ

ς Ελλάδας 

ρχή Περιφέρ

μα 

351 00, Λαμί

Νήσων 

ρχή Περιφέρ

ονόμου 

στρίτσας Αλυ

ς Ελλάδας 

ρχή Περιφέρ

ταθοπούλου

Αθηνών 28, 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

ης και Τροφ

ς του Προγρ

. Αθηνών 58,

ς του Προγρ

, Μιχαλακοπ

δονίας – Θρά

ρειας  

τηνή 

νίας 

ρειας  

 

, 570 01, Πυλ

ας 

ρειας 

τήριο ‐ ΖΕΠ, 

ρειας 

υ 

Ιωάννινα 

ρειας, Προϊστ

ρισα 

ρειας 

ία 

ρειας 

κές Ποταμού

ρειας 

26441 Πάτρα

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩ

ΝΑ, e – mail: stateaid

 Fax.  2103742063 

φίμων 

άμματος «Α

, 104 41, Αθή

άμματος «Α

πούλου 103, 

άκης 

λαία Θεσσαλ

501 00, Κοζά

ταμένη Δ.Α.

ύ, 491 00 Κέ

α 

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

Αγροτικής Αν

ήνα 

Αλιείας και Θ

115 27, Αθή

λονίκης 

άνη 

ρκυρα 

νάπτυξης 201

Θάλασσας 20

να 

14‐2020» 

014‐2020» 
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Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Λεω

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Τέρμ

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

10 χ

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Σ. Κα

 

Περιφέρ

‐ Διαχ

Υπό

Δου

 

3. ΜΟΔ Α.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟ

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ 

Υπουργε

‐ Επιτ

Υπό

 

Υπουργε

- Επιτ

Τομ

Υπ’ ό

- Ειδι

Θρη

ΕΤΑ

ρεια Αττικής

χειριστική Αρ

ψη  κ. Δ. Δρό

ωφ. Συγγρού 

ρεια Πελοπο

χειριστική Αρ

ψη  κ. Α. Ψα

μα Ερυθρού 

ρεια Βορείο

χειριστική Αρ

ψη  κ. Γ. Πλα

χλμ. Μυτιλήν

ρεια Νοτίου 

χειριστική Αρ

ψη  κ. Α. Βου

αράγιωργα, 

ρεια Κρήτης

χειριστική Αρ

ψη  κας Μ. Κ

κός Μποφώ

Ε. (ηλεκτρον

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ

ΔΟΜΕΣ ΕΣΠ

είο Εσωτερι

τελική Δομή 

ψη  κ. Δ. Κάμ

είο Παιδείας

τελική Δομή 

έα Παιδείας

όψη κ. Κ. Βα

κή  Υπηρεσία

ησκευμάτων 

Κ) 

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

ς 

ρχή Περιφέρ

όση 

98‐100, 117

οννήσου 

ρχή Περιφέρ

αράκη 

Σταυρού, 22

υ Αιγαίου 

ρχή Περιφέρ

ακωτάρη 

νης ‐ Λουτρώ

 Αιγαίου 

ρχή Περιφέρ

υτσίνο 

84100 Ερμο

 

ρχή Περιφέρ

Κασωτάκη 

ώρ 7, 712 02 Η

νικά) 

ΕΩΝ 

ΠΑ/ΕΙΔΙΚΕΣ Υ

κών & Διοικ

ΕΣΠΑ Υπουρ

μπουρα, Κορ

ς,  Έρευνας κ

ΕΣΠΑ Υπουρ

ς 

αλιάντζα, Ανδ

α Διαχείριση

στους  τομε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

ρειας 

41 Αθήνα 

ρειας 

21 00 Τρίπολ

ρειας 

ών, 811 00 Μ

ρειας 

ύπολη 

ρειας 

Ηράκλειο 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

κητικής Ανασ

ργείου Εσωτε

ραή 4, 105 64

και Θρησκευ

ργείου Παιδε

δρέα Παπανδ

ης &  Εφαρμο

είς  της  Έρευ

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩ

ΝΑ, e – mail: stateaid

 Fax.  2103742063 

λη 

Μυτιλήνη 

συγκρότηση

ερικών & Διο

4 Αθήνα   

υμάτων  

είας,  Έρευνα

δρέου 37, 15

ογής  των Δρ

υνας,  της  Τε

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

ς 

οικητικής Αν

ας και Θρησκ

51 80 Μαρού

ράσεων  του 

εχνολογικής 

ασυγκρότησ

κευμάτων,  

ύσι 

Υπουργείου

Ανάπτυξης 

σης, Τομέα Ε

υ Παιδείας,  Έ

και  Καινοτ

 

σωτερικών 

Έρευνας  κα

ομίας  (ΕΥΔΕ

ι 

Ε 
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Υπόψ

 

Υπουργε

‐ Επιτ

Υπό

Γλάδ

 

Υπουργε

‐ Επιτ

Υπό

Υπό

 

Υπουργε

- Ειδι

Υπό

 

Υπουργε

- Επιτ

(ΕΔΕ

Υπό

- Επιτ

Προ

Υπόψ

 

Υπουργε

- Επιτ

Υπό

Υπό

Υπό

 

Υπουργε

‐ Επιτ

Υπό

 

ψη Προϊστα

είο Υγείας 

τελική Δομή 

ψη κας Φ. Δ

δστωνος 1α 

είο Περιβάλ

τελική Δομή 

ψη κας Χ. Κο

ψη κας Γ. Νί

είο Υποδομώ

κή Υπηρεσία

ψη κου Ε. Γι

είο Οικονομ

τελική Δομή 

ΕΤΤ)  

ψη κ. Δ. Μπλ

τελική  Δομή 

οστασίας Κατ

ψη κας Κ. Σα

είο Εργασία

τελική Δομή 

ψη κας Ρ. Οι

ψη κας Μ. Κ

ψη κας Παπ

είο Πολιτισμ

τελική Δομή 

ψη κου Π. Ν

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

μένου ΕΥ, Λε

ΕΣΠΑ Υπουρ

αλαβέρη  

& Πατησίων

λλοντος και Ε

ΕΣΠΑ Υπουρ

ούρτελη, Ευρ

ίκου, Λεωφ. 

ών, Μεταφο

α Διαχείριση

αμπουρά , Λ

μίας, Ανάπτυ

ΕΣΠΑ Υπουρ

λούκου, Κορ

ΕΣΠΑ  Υπου

ταναλωτή  

αμπάνη, Πλα

ας, Κοινωνική

Υπουργείου

ικονόμου, Κο

Κομνηνού, Κο

αϊωάννου Ι ,

μού και Αθλ

ΕΣΠΑ Υπουρ

ταή, Θεμιστ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

εωφ. Μεσογ

ργείου Υγείας

ν 106 77, Αθή

Ενέργειας 

ργείου Περιβ

ρυτανίας και

Μεσογείων 

ορών και Δικ

ς Ε.Π. Ψηφια

Λέκκα 23‐25, 

υξης και Του

ργείου Οικον

ραή 4, 105 64

υργείου  Οικο

ατεία Κάνιγγο

ής Ασφάλιση

Εργασίας, Κ

οραή 4, 1056

οραή 4, 105 

, Κοραή 4, 10

ητισμού 

ργείου Πολιτ

οκλέους 87, 
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γείων 14‐18, 

ς 

ήνα 

βάλλοντος κα

ι Ιτέας, 115 2

119, 101 92 

κτύων 

ακή Σύγκλιση

 105 62 Αθή

ρισμού 

νομίας, Ανάπ

4 Αθήνα 

ονομίας,  Ανά

ος 20, 106 77

ης και Κοινω

Κοινωνικής Α

64 Αθήνα 

64 Αθήνα 

05 64 Αθήνα

τισμού και Αθ

106 82 Αθήν

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

115 27 Αθήν

αι Ενέργειας

23 Αθήνα 

Αθήνα 

η 

να 

πτυξης και Το

άπτυξης  και

7 Αθήνα 

ωνικής Αλλη

Ασφάλισης κα

α 

θλητισμού 

να 

να 

ουρισμού, Το

ι  Τουρισμού

λεγγύης 

αι Κοινωνική

ομέα Τουρισ

ύ,  Τομέων  Ε

ής Αλληλεγγύ

 

σμού 

μπορίου  κα

ύης  

ι 
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Υπουργε

‐ Επιτ

Υπόψ

 

Υπουργε

‐ Επιτ

Υπόψ

 

Εσωτερική δ

 Γρ. Υπου

 Γρ. Υφυπ

 Γρ. Υφυπ

 Γρ. Γενικ

 Γρ. Γενικ

 Γρ. Γενικ

 Γρ. Γενικ

 Γρ. Ειδικ

 Γρ. Ειδικ

 Γρ. Προϊ

 Γρ. Προϊ

 Γρ. Προϊ

 ΕΥΘΥ 

 ΕΥΣΑΑ 

 ΕΥΣΕ 

 ΕΥΔ ΟΠ

 ΕΥΣΕΚΤ 

 Αρχή Π

 ΕΥΚΕ 

είο Ναυτιλία

τελική Δομή 

ψη κας Β. Μ

είο Εξωτερικ

τελική Δομή 

ψη κ. Χ. Τσίρ

διανομή (ηλ

υργού, κ. Γ. Σ

πουργού. κ. 

πουργού, κα

κού Γραμματ

κού Γραμματ

κού Γραμματ

κού Γραμματ

κής Γραμματ

κού Γραμματ

ϊσταμένου Ε

ϊσταμένου Γε

ϊσταμένου Γε

ΠΣ 

ιστοποίηση

ΕΙΔΙΚΗ Υ

Νίκης 10 – 3ος όρο

ας και Νησιω

ΕΣΠΑ Υπουρ

περδεμπέ , Α

κών 

ΕΣΠΑ Υπουρ

ρου, Βασ. Σο

εκτρονικά):  

Σταθάκη  

Α. Χαρίτση 

ας Θ. Τζάκρη 

τέα Υπουργε

τέα Δημ. Επε

τέα Στρατηγι

τέα Βιομηχαν

τέα Διαχείρισ

τέα ∆ιαχείρισ

.Α.Σ., κ. Ι. Φί

εν. Δ/νσης Δ

εν. Δ/νσης Β

ης 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙ

οφος, 10563 ΑΘΗΝ

Τηλ. 2103742085, 

ωτικής Πολιτ

ργείου  Ναυτ

Ακτή Βασιλε

ργείου  Εξωτε

φίας 1, 106 

ίου, κ. Η. Ξα

ενδύσεων – Ε

ικών και Ιδιω

νίας, κ. Ε. Ζα

σης Τομεακώ

σης Τοµεακώ

ίρμπα 

ημοσίων Επ

ιομηχανικής
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 Fax.  2103742063 

τικής 

τιλίας και Νη

ειάδη, Πύλη 

ερικών 

71 Αθήνα 

ανθάκου  

ΕΣΠΑ, κ. Π. Κ

ωτικών Επενδ

αφείρη 

ών ΕΠ του ΕΤ

ών ΕΠ του ΕΚ

ενδύσεων, κ

ς και Επιχειρ

Ν 

d_unit@mnec.gr, 

 

ησιωτικής Πο

Ε1‐Ε2, 185 1

Κορκολή 

δύσεων, κ. Θ

ΤΠΑ και ΤΣ, κ

ΚΤ, κ. Γ. Ιωαν

κ. Π. Λαμπριν

ηματικής Πο

ολιτικής 

0 Πειραιάς 

Θ. Λαμπριανί

ας Ε. Φωτον

ννίδη 

νού  

ολιτικής, κ. Ζ

ίδη 

νιάτα 

. Μαυρούκα

 

α 
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