
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24-02-2017 υπουργικής απόφασης που αφορά 
στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλο-
ποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δια-
δικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677).

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«COOVO ΙΚΕ» με δ.τ. «COOVO» (Υπό Σύσταση) στο 
καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρ-
θρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Ε’ κύκλος).

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ IONIAN SUN» με δ.τ. «IONIAN SUN AE» 
στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-
τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των 
άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124841 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/

24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά 

στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλο-

ποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δια-

δικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε 
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 
2019 (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
’’Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).

4. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

5. Την παρ. 4 του άρθρου 119 και το άρθρο 329 του 
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε-
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

11. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 
υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρι-
σης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

12. Την υπό στοιχεία 69136/ΕΥΘΥ627/22-06-2015 
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
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ρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατά-
σταση της υπ’ αρ. 35257/17-10-2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1352), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β’ 1451).

13. Την υπό στοιχεία 115912/01-12-2022 υπουργική 
απόφαση «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρ-
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της παρ. 6α του 
άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)» (Β΄ 6206).

14. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29-10-2014 
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμέ-
νων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρι-
κής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό 
στοιχεία C(2014)3542 απόφαση.

15. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργι-
κή απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νο-
μιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμε-
νων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”» (Β’ 5968).

16. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφο-
ρούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, 
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κα-
θώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητι-
κής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 
Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων.

17. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος 
υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαι-
τήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στη 
βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό 
της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, κα-
θώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην 
υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24-02-2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρ-
τισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κα-
ταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), ως εξής:

Άρθρο Μόνο
Η περίπτωση Β.3.3. Λειτουργία Φορέων και Υπο-

στηρικτικών Δομών του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β’ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24-02-2017 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται, ως 
ακολούθως:

«Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υπο-
στήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λει-
τουργίας των φορέων και υποστηρικτικών δομών του 
συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης 
του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματι-
κής περιόδου 2014-2020, ώστε να αντεπεξέλθουν απρό-
σκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις 
τους. Η παρούσα κατηγορία αφορά αποκλειστικά στη 
ΜΟΔ Α.Ε. και καλύπτει αφενός μισθολογικές, λειτουρ-
γικές και λοιπές δαπάνες της Ε.Υ. των Ε.Π. Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας κι αφετέρου, ειδικές ή και άμεσες 
ενέργειες που απαιτούνται επιπροσθέτως της υφιστάμε-
νης λειτουργίας και υποστήριξης που παρέχει η ΜΟΔ Α.Ε. 
για την ενίσχυση και στήριξη συστημάτων διοικητικής και 
λειτουργικής διαχείρισης των έργων της. Περιλαμβάνεται 
επιπλέον η υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που απασχολούνται 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΟΠΣ-Π.Δ.Ε ή «e-pde») και με τα θέματα του 
συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ. Επιπροσθέτως στην πα-
ρούσα κατηγορία περιλαμβάνεται η καταβολή ειδικού 
επιδόματος και η παροχή των μη μισθολογικών παροχών 
στο προσωπικό που είναι αποσπασμένο ή έχει μετακινη-
θεί στη ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ που προέρχεται από το Δημόσιο ή 
ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 33 ν. 4914/2022».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Δια-
δικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμ-
μάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση 
και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

(2)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«COOVO ΙΚΕ» με δ.τ. «COOVO» (Υπό Σύσταση) 

στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-

τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των 

άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Ε’ κύκλος).

  Με την υπό στοιχεία 116348/ΥΠΕ/7/00360/Π/ν. 4399/
2016/02.12.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων 
Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.  4399/2016 (Α’ 117) και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε’ 
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κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «COOVO 
ΙΚΕ» με δ.τ. «COOVO» (υπό σύσταση) που αναφέρεται 
στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, 
δυναμικότητας 41 δωματίων/256 κλινών» (ΚΑΔ κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρό-
μοια καταλύματα), στην τοποθεσία Γούρνες του Δήμου 
Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, 
της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 9.518.395,62 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 9.518.395,62 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 2.998.294,62 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 

επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 1)

25,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 

Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 

εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 39,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

(3)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ IONIAN SUN» με δ.τ. «IONIAN SUN AE» 

στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-

τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των 

άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).

  Με την υπό στοιχεία 12011/5260(2020)/Π11/7/00032/
Π/ν. 4399/2016/13- 12-2022 απόφαση της Περιφερειάρ-
χη Ιόνιων Νησιών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Α’ κύ-
κλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IONIAN SUN» 
με δ.τ. «IONIAN SUN AE» που αναφέρεται στην επέκταση 
δυναμικότητας υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 
FZEEN, 5***** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 599.332,00 ευρώ και συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 599.332,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 269.699,40 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 

επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 1)

25,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 

Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 

εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
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(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

  Η Περιφερειάρχης 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02067772812220004*


		2022-12-29T20:29:42+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




