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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης  «Αποκατάσταση και ανάδειξη ιερού ναού Αγίας 
Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π.ε. Λακωνίας»,  με κωδικό ΟΠΣ  376462 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-
2013».

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Την  υπ΄  αριθμ  Ε(2007)5338/26.10.2007  απόφαση  της  Επιτροπής  των  ΕΚ  για  την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” 
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CCI2007GR161 PO001).

3. Τη  με  αρ.  πρωτ.  14053/  ΕΥΣ1749  /27.03.08  Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Το  με  αρ.  πρωτ.  23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008  Εγχειρίδιο  Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5. Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  με  αριθ.  ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28-1-2011   (ΦΕΚ 
240/Β/11-2-2011) «Τροποποίηση της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 
(ΦΕΚ Β’1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και 
την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης 
της Ειδικής  Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην 
Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 
4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».
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6. Τη  με  αριθμ.  ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009  (ΦΕΚ  512/Δ/7-12-2009) 
απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Πολιτισμού  και  Τουρισμού  για  το 
διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Τουρισμού,  με  βαθμό 1ο της  Κατηγορίας 
Ειδικών  Θέσεων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  του  Ν.  1558/85  (ΦΕΚ 
Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 
Α),

7. Την με αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του 
Υπουργείου  Πολιτισμού  &  Τουρισμού  αρμοδιότητες  διαχείρισης  για  πράξεις  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
του ΕΣΠΑ (2007-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά 
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ. 
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αρ.πρωτ.  ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση  της ΕΥΤΟΠ για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», κωδικός 
58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς», 

10. Την με αρ. Πρωτ.  1816/26.4.2012 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου 
προς  την  ΕΥΠΟΤ  για  την  ένταξη  της  πράξης  στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»,

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης 
της  θετικής  αξιολόγησης  της  πρότασης  και  ειδικότερα  στο  Φύλλο  εξέτασης  της 
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται 
στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Tη  με  αρ.  Πρωτ.  1684/3.5.2012  Εισήγηση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Πολιτισμού  & 
Τουρισμού  για  την  ένταξη  της  πράξης  στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 1956/3.5.2012 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «Αποκατάσταση  και  ανάδειξη  ιερού  ναού  Αγίας 

Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π.ε. Λακωνίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Βελτίωση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος»  του  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 

Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
376462

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός 

ΣΑ:
Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2012ΣΕ01480045

3.Δικαιούχος: 5Η ΕΒΑ
4.Κωδικός 

Δικαιούχου:
18025041

5.Φυσικό 

αντικείμενο της 

πράξης:

Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται στον οικισμό 
Σκουτάρι Γυθείου, π. ε.
Λακωνίας και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου
δίστυλου τρουλαίου ναού.
Κατά την υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθούν τα 
ακόλουθα:
Πρόσληψη του απαιτούμενου εξειδικευμένου επιστημονικού 
και εργατοτεχνικού
προσωπικού. Αποψιλώσεις-καθαρισμοί. Συλλογή δειγμάτων 
κονιαμάτων
(επιχρισμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών, συνδετικού 
κονιάματος, κονιάματος
επικάλυψης στέγης) και αποστολή τους στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υλικών
Αναστήλωσης, η οποία σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ θα 
πραγματοποιήσει ανάλυση
κονιαμάτων και πρόταση των συνθέσεων των νέων 
κονιαμάτων που θα
χρησιμοποιηθούν. Απομάκρυνση του νεωτερικού προστώου 
στη θύρα του ναού και
του κωδωνοστασίου στο βόρειο αέτωμα. Κατασκευή νέου 
τοίχου αντιστήριξης, σε
αντικατάσταση του υφιστάμενου που έχει αστοχήσει, 
προκειμένου να προστατευθεί
το μνημείο από τη δράση του κυματισμού. Διατήρηση της 
υποθεμελίωσης –
διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, που διατρέχει τον 
ανατολικό τοίχο, αφού δεν
έχει παρουσιάσει αστοχία μέχρι σήμερα, η οποία όμως θα 
πρέπει να προστατευθεί
από τη δράση του κυματισμού. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει παρόμοιο διάζωμα
στη νότια πλευρά, θα επεκταθεί και σε αυτή την όψη, μετά 
την κατάκλιση του
υπολείμματος της παλαιάς τοιχοποιίας, έτσι ώστε η 
υποθεμελίωση να «κλείνει» καθ’
όλη την περίμετρο του κτηρίου. Θα κατασκευαστεί θρανίο 
από λιθοδομή στη νότια και
δυτική πλευρά, για να μην είναι ορατό το διάζωμα της 
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υποθεμελίωσης, δεδομένης της
ταπείνωσης του εδάφους για την ανάδειξη του μνημείου. 
Συμπλήρωση του ρήγματος
που έχει δημιουργηθεί στο κατώτατο τμήμα της ΒΑ γωνίας 
με ισχυρή λιθοδομή που
θα ακολουθεί τη μορφή της υπάρχουσας. Διάσωση και 
εξασφάλιση του τμήματος της
τοιχοποιίας στα νότια του ναού, που αποτελεί οικοδομικό 
κατάλοιπο από κτήρια που
σχετίζονται με τον ναό. Παράλληλα θα αποκοπεί το δέντρο 
που φύεται ανάμεσα στις
δύο τοιχοποιίες και θα νεκρωθεί το ριζικό του σύστημα. 
Εφαρμογή τοπικών ενεμάτων
σε όλες τις περιοχές του ναού που εμφανίζουν ρηγματώσεις. 
Ενέματα θα γίνουν,
επιπλέον, στις περιοχές αποκόλλησης της περιμετρικής 
τοιχοποιίας από αυτήν της
θολοδομίας. Πλήρης καθαίρεση των σημερινών εξωτερικών 
επιχρισμάτων, που δεν
προσφέρουν ικανοποιητική στεγάνωση στην τοιχοποιία και 
ακολούθως καθαρισμό των
επιφανειών με πεπιεσμένο αέρα. Τα υποκείμενα παλαιότερα 
επιχρίσματα, όπου
υπάρχουν και διατηρούν την αντοχή τους, θα διατηρηθούν 
και θα επισκευαστούν, ενώ
σε όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες θα γίνουν αρμολογήματα 
στο κατά το δυνατόν
μεγαλύτερο βάθος. Διατήρηση των εσωτερικών 
επιχρισμάτων, όπου είναι εφικτό, με
συμπληρώσεις και επισκευές.
Δοκιμαστικές εργασίες στις εσωτερικές επιφάνειες του ναού 
πριν την έναρξη των
εργασιών, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των 
διατηρούμενων τοιχογραφημέων
επιφανειών και κατόπιν να εκπονηθεί μελέτη συντήρησης 
και ανάδειξής τους από τη
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.
Διάνοιξη των δύο εν μέρει φραγμένων παραθύρων του 
τρούλου και αποκατάστασή
τους με πρότυπο τα υπόλοιπα δύο. Επιπλέον, θα διανοιχθεί 
πλήρως και το εν μέρει
φραγμένο τυφλό αψίδωμα της ΒΑ πλευράς. Όσον αφορά τη 
θύρα του ναού, εφόσον
κατά τις εργασίες αποκαλυφθούν υπολείμματα της αρχικής 
διαμόρφωσής της, αυτά
θα παραμείνουν εμφανή και θα επισκευαστούν. Θα 
αντικατασταθεί το ξύλινο
υπέρθυρο της σημερινής εισόδου, θα διαμορφωθούν 
κατάλληλα τα υφιστάμενα
σκαλοπάτια, σε σχέση και με τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου που
απαιτείται για την προστασία του ναού (ταπείνωση στάθμης 
περιμετρικά, πλην της
ανατολικής όψης, κατά 0,30μ. σε ακτίνα 2μ.) Διάνοιξη 
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παραθύρου στο νότιο αέτωμα,
εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία για τη διαμόρφωσή 
του.
Αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου, κυρίως 
στον τρούλο, με πλίνθους
στις διαστάσεις και το σχήμα των αρχικών.
Όσον αφορά την κάλυψη των στεγών, θα γίνει προσεκτική 
καθαίρεση των
αποσαθρωμένων επιχρισμάτων στέγασης του 1882, όπου 
διασώζονται και θα
αναζητηθούν πιθανά ίχνη παλαιών κεραμιδιών. Εφόσον 
προκύψουν σχετικά στοιχεία, θα γίνει πλήρης ανακεράμωση 
του ναού, ενώ διαφορετικά θα αποκατασταθούν τα
κονιάματα στέγασης στη σημερινή τους μορφή.
Τα κουφώματα του ναού (έξι παράθυρα και μία θύρα) θα 
κατασκευαστούν με τρόπο
ώστε να επιτρέπουν τον εξαερισμό του χώρου και τη μείωση 
της υγρασίας. Η πόρτα
θα ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα.
Ηλεκτρολογική μελέτη και εφαρμογή της για την 
ηλεκτροδότηση του ναού και
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας.
Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του πλησιόχωρου οικισμού 
του Σκουταρίου.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και για την ασφάλεια 
του εργοταξίου θα γίνουν
οι αναγκαίες εργοταξιακές κατασκευές (οικίσκος με W.C., 
αποθήκη υλικών και
προσωρινή περίφραξη).
Τοπογραφική αποτύπωση στο άμεσο περιβάλλον του 
μνημείου προκειμένου να
μελετηθούν και να αποδοθούν οι σωστές ρύσεις των 
ομβρίων.
Τοποθέτηση δυο (2) ενημερωτικών πινακίδων.
Έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου (βλ. αναλυτικά και 
τις εργασίες ανά διακριτή
ομάδα στη συνημμένη εκτίμηση κόστους).
Σχολαστική αρχιτεκτονική και αρχαιολογική τεκμηρίωση 
(φωτογραφική-σχεδιαστική) των επεμβάσεων και των νέων 
στοιχείων που θα προκύπτουν, καθώς και γενικές 
τοπογραφικές εργασίες (αεροφωτογράφηση κτλ.).

6.Παραδοτέα 

πράξης

Θα αποκατασταθεί και θα προστατευθεί ένα από τα 
σημαντικότερα βυζαντινά
μνημεία της Μάνης, συνολικού εμβαδού 60τ.μ. περίπου, το 
οποίο παρουσιάζει
αξιόλογα μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία και θα 
μπορεί να είναι
προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό. Αναλυτικότερα, θα 
στερεωθούν οι τοιχοποιίες του
ναού με αρμολογήματα και ενέματα. Θα στεγανοποιηθούν οι 
ανωδομές και θα
ανακατασκευαστούν οι επικάλυψεις των στεγών. Θα γίνει 
συμπλήρωση του
κεραμοπλαστικού διακόσμου και διαμόρφωση των 
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ανοιγμάτων του ναού, στα οποία
θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα. Θα κατασκευαστεί 
αναλημματικό τοιχίο στην
ανατολική και βόρεια πλευρά του ναού, για την προστασία 
του από τη δράση του
κυματισμού. Θα γίνει ηλεκτρολογική μελέτη και εφαρμογή 
της, καθώς και ενέργειες
για την υδροδότηση του ναού. Στον περιβάλλοντα χώρο θα 
γίνουν οι απαραίτητες
εργασίες (ταπείνωση εδάφους, περιμετρικά τοιχία κ.ά.) για 
την προστασία του ναού
και την αποτροπή της εισροής υδάτων στο εσωτερικό του. 
Θα γίνει αποκάλυψη και
στερέωση του τοιχογραφικού διακόσμου και μελέτη 
συντήρησής τους. Θα
τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα και θα εκδοθεί ένα 
ενημερωτικό έντυπο και σε
ηλεκτρονική μορφή για την πληροφόρηση του κοινού.

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9401 Μνημεία – Αρχαιολογικοί 
Χώροι που
αναδεικνύονται

Αριθμός 1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 19.71 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

1. Άμεσες Δαπάνες

1α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 373,536.59 410,000.00

ii. ΦΠΑ 36,463.41
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 410,000.00 410,000.00
2. Έμμεσες Δαπάνες

2α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αμέσων δαπανών

Σύνολο (2)

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων

ΣΥΝΟΛΑ 410,000.00 410,000.00
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11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται 
σε 410,000.00 €.

 Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε 410,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148 

Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ: 

2012ΣΕ01480045

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 410,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2012  στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 130,000.00 ευρώ

2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):   0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2012  στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι  όροι  της  απόφασης  ένταξης  και  οι  υποχρεώσεις  του  δικαιούχου  περιγράφονται  στο 

Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο διαβιβάστηκε στον 

Δικαιούχο με το υπ' αρ. Πρωτ. 1594/3-5-2012 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην Ειδική 

Υπηρεσία  Πολιτισμού  &  Τουρισμού  με  το  υπ'  αρ.  Πρωτ.  1956/3.5.2012 έγγραφο  του 

Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από την ηλεκτρονική υποβολή 

Τελικού Δικαιούχου

2. Ενταγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από το  Ο.Π.Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 7 από 8

ΑΔΑ: Β499Γ-8ΝΟ



2. ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

4. ΥΠΟΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 
10558 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

2. Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
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