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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στόχος  

Στόχος της εγκυκλίου είναι η διευκρίνιση θεµάτων που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» και τις συνέπειες που επέρχονται στη διαχείριση έργων στο 

πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ µε φορείς υλοποίησης τους νέους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα .  

Οι οδηγίες απευθύνονται προς τις ειδικές υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα 

διαχείρισης για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ (∆Α, Ε∆Α, ΕΦ∆). Οι ειδικές υπηρεσίες 

αναλαµβάνουν τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών στους δικαιούχους 

των προγραµµάτων τους, που επηρεάζονται από την εφαρµογή του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

Με την εγκύκλιο δίνονται απαντήσεις στα σηµαντικότερα ζητήµατα που 

αφορούν τόσο στη διαχείριση των ΕΠ όσο και στην υλοποίηση των 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων στις οποίες εµπλέκονται ως δικαιούχοι ο φορείς 

της αυτοδιοίκησης.  

Επί µέρους ερωτήµατα, που αφορούν σε διευκρινίσεις ή ειδικότερα θέµατα 

µπορούν να απαντώνται και µέσω του HELP DESK της ΕΥΘΥ. 

 

1.2 Βασικές αλλαγές που εισάγονται µε το νόµο 3852/10 και επηρεάζουν 
την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 

 
Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗ∆) έχουν 
καταγραφεί στη συνέχεια οι βασικές αλλαγές στις δοµές των φορέων της 
αυτοδιοίκησης και οι διαφοροποιήσεις στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα στα 
οποία εµπλέκονται οι φορείς της αυτοδιοίκησης.  

 

α. Αλλαγές στη δοµή των Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων 

 
Οι αλλαγές που εισάγονται µε το Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 

δηµιουργούν τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στη δοµή και τις αρµοδιότητες 

των περιφερειών που σχετίζονται µε  την εφαρµογή προγραµµάτων και την 

υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ : 

 

� Στην αρµοδιότητα των (αιρετών) Περιφερειαρχών περιέρχεται από 

1.7.2011 η διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ και εποµένως η εποπτεία των 

Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών (Ε.∆.Α.) των Περιφερειών.  

� Επίσης στην αρµοδιότητα των Περιφερειαρχών περιέρχονται από 

1.7.2011 οι υπηρεσίες της πρώην κρατικής περιφέρειας, που 

λειτουργούν ως δικαιούχοι έργων ΕΣΠΑ, οι οποίες µέχρι τότε υπάγονται 

στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (∆∆Ε, ∆ΕΚΕ, 

∆ΙΣΑ κ.α.). 
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� Μεταβατικά, από 1.1.2011 έως 30.06.2011 των Ε∆Α Περιφερειών αλλά 

και των υπηρεσιών που υλοποιούν τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα της 

κρατικής περιφέρειας προϊσταται ο Γενικός Γραµµατέας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

� Τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης συνεχίζουν να λειτουργούν 

υπαγόµενα µεταβατικά έως 30.06.2011 στο Γ.Γ. της Α.∆. (και στη 

συνέχεια την Περιφέρεια) ενώ η συγκρότησή τους γίνεται µε βάση το 

αντίστοιχο άρθρο του Ν. 3852/10. 

� Όλες οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τα έργα των καταργηµένων 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περιέρχονται στην αιρετή Περιφέρεια από 

1.1.2011. Τα έργα που η υλοποιούσαν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

εκτελούνται πλέον από τις νέες υπηρεσίες του Οργανισµού Εσωτερικών 

Υπηρεσιών (ΟΕΥ) της Περιφέρειας µε χωρική αρµοδιότητα την 

αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα (∆/νσεις Τεχνικών Έργων κ.α.). 

 

Ήδη έχουν εκδοθεί και δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ τα Π∆ µε τους νέους 

Οργανισµούς Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) τόσο για τις 13 Περιφέρειες όσο 

και για τις 7 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και µε βάση σχετική ρύθµιση (ειδικές 

διατάξεις του άρθρου 51 Ν. 3905/2010) προβλέπεται διαδικασία ορισµού 

(προσωρινά για το 2011) προϊσταµένων στις υπηρεσιακές µονάδες της 

Περιφέρειας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

 

Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για τις νησιωτικές περιφέρειες (και δήµους) 

καθώς και τις µητροπολιτικές περιφέρειες. 

 

Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

καταργούνται όσες ήταν αµιγείς επιχειρήσεις και η Περιφέρεια καθίσταται 

καθολικός διάδοχός τους, ενώ τα πιστοποιηµένα ΚΕΚ περιέρχονται στις 

οικείες Περιφέρειες και συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Επίσης καταργούνται 

αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από 

τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τα διαµερίσµατα µε καθολικό διάδοχο την 

Περιφέρεια.  

 

β. Αλλαγές στη δοµή των ∆ήµων (διευρυµένοι δήµοι και νέες 
αρµοδιότητες) 

 
Στο Ν. 3852/10 είναι σαφές ποιοι δήµοι συγχωνεύονται σε κάθε νέο 

«Καλλικρατικό» δήµο. Οι αλλαγές στη δοµή των δήµων (νέοι 

«Kαλλικρατικοί» δήµοι διευρυµένοι) επηρεάζουν αρχικά τις υπηρεσιακές 

δοµές και εποµένως τη σύνθεση των υπηρεσιών που υλοποιούν τα έργα για 

τα οποία δικαιούχοι είναι οι δήµοι.  

 

Σύµφωνα µε το Ν. 3852/10 υπάρχουν αρµοδιότητες που αρχικά ασκούσαν οι 

Ν.Α. και µεταφέρονται πλέον στους δήµους. Από τις αρµοδιότητες αυτές οι 

πλέον σηµαντικές για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα είναι αυτές που 

αφορούν : 

� τη σχολική στέγη και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης 

στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασµού,  
� τη µελέτη έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 

αρµοδιότητας δήµου, την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών και τη 
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µελέτη και εκτέλεση εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης και 

ηλεκτροφωτισµού των δηµοτικών οδών,  

� την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται 

από πόρους της Ε.Ε. Επίσης µετά την έκδοση σχετικού Π.∆. 

µεταφέρονται  αρµοδιότητες των ∆ΥΠΕ που αφορούν κυρίως τις 

Μονάδες Πρωτοβάθµιας Υγείας. 

� την υλοποίηση έργων υποδοµής τοπικής σηµασίας για τη γεωργία, 

κτηνοτροφία και αλιεία. 

 

Οι ΤΥ∆Κ ήταν µέχρι τώρα υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούσαν ως 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των ΟΤΑ α’ βαθµού που δεν διέθεταν δική τους 

τεχνική υπηρεσία. Πλέον ο εξοπλισµός τους περιέρχεται και το προσωπικό 

τους µετατάσσεται στο ∆ήµο της έδρας του αντίστοιχου νοµού, µε εξαίρεση 

τις ΤΥ∆Κ της καταργούµενης κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο 

εξοπλισµός των οποίων περιέρχεται και το προσωπικό των οποίων 

µετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 280 παρ. VII του N. 

3852/2010). 

 

Στις περιπτώσεις δήµων που δεν έχουν υπηρεσιακές µονάδες µε επάρκεια 

υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες, οι 

σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται υποχρεωτικά από το δήµο της έδρας του 

νοµού ή από τυχόν υφιστάµενο δήµο εντός των ορίων του ίδιου νοµού µε 

χρονικό ορίζοντα την 1.1.2013. Ειδικά για τους ∆ήµους του Νοτίου Αιγαίου 

µε πληθυσµό µικρότερο των 4.000 κατοίκων προβλέπεται η δυνατότητα για 

την εκτέλεση έργων και µελετών από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

οικείας  Περιφέρειας (άρθρο 205 παρ. 4 του Ν. 3852/2010). 

Με το άρθρο 99 του Ν. 3852/10 δίδεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων 

διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας. Σύµφωνα µε αυτό ∆ήµοι της 

ίδιας περιφέρειας ή και η οικεία Περιφέρεια µπορούν να συνάπτουν µεταξύ 

τους συµβάσεις συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση 

αρµοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασµό ενός ή 

περισσοτέρων των συµβαλλόµενων µερών. Στις συµβάσεις αυτές µπορεί να 

συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σύνδεσµος στον οποίο 

µετέχει ο φορέας που αναλαµβάνει την αρµοδιότητα.   

 

Σε ότι αφορά στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των νέων δήµων 

συγχωνεύονται στο πλαίσιο του διευρυµένου δήµου σε ένα νοµικό πρόσωπο 

µε το ίδιο αντικείµενο εντός δύο µηνών από την εγκατάσταση της νέας 

δηµοτικής αρχής. Επίσης οι υφιστάµενες κοινωφελείς επιχειρήσεις 

συγχωνεύονται σε µία, όπως και οι υφιστάµενες ∆ΕΥΑ και οι δηµοτικές 

ανώνυµες εταιρίες του άρθρου 266 του Κ∆Κ. Οι ΦΟ∆ΣΑ, οι οποίοι 

λειτουργούσαν έως σήµερα συγχωνεύονται µε Π.∆. σε ενιαίο σύνδεσµο για 

όλη την περιφέρεια. Τα νέα νοµικά πρόσωπα αποτελούν καθολικούς 

διαδόχους των συγχωνευόµενων σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σε 

περιπτώσεις κατάργησης επιχειρήσεων (δηµοτικών ή αµιγών), οι 

δραστηριότητες περιέρχονται στο νέο δήµο.   
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2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

2.1 Λειτουργία των Ε∆Α 

 

Οι Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές (Ε∆Α) που εδρεύουν στις Περιφέρειες 
υπάγονται πλέον στον Περιφερειάρχη, αφού οι αρµοδιότητές τους 
µεταφέρονται στην Περιφέρεια.  
 
Ο νόµος 3852/10 για τις αρµοδιότητες αυτές προβλέπει µεταβατική περίοδο 
έως την 30.06.2011 κατά την οποία οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Εποµένως µέχρι 30.06.2011 οι Ε∆Α των 
Περιφερειών υπάγονται στο Γενικό Γραµµατέα της αντίστοιχης 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
Όλες εποµένως οι αρµοδιότητες τις οποίες ασκούσε σύµφωνα µε το ν. 
3614/07 και το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως 
ισχύουν, ο Γενικός Γραµµατέας της πρώην κρατικής περιφέρειας και αφορούν 
στη διαχείριση των πράξεων που έχουν εκχωρηθεί στις Ε∆Α των 
Περιφερειών, θα ασκούνται : 
� µέχρι 30.06.2010 από τον αντίστοιχο Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
� από 1.7.2011 από τον Περιφερειάρχη 

 
Αποφάσεις µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής από τον Γενικό Γραµµατέα 
της πρώην κρατικής περιφέρειας στον προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
συνεχίζουν να ισχύουν και µετά την µεταφορά της σχετικής αρµοδιότητας 
στο Γενικό Γραµµατέα της Α.∆. εφ’ όσον δεν ανακληθούν. 

2.2 Λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης (Επ.Πα.) των ΠΕΠ 

 
Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ την κάθε Περιφέρεια 
εκπροσωπούσε ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος εκ περιτροπής προήδρευε της 
Επιτροπής. Σύµφωνα µε το νέο νόµο η εκπροσώπηση της κάθε Περιφέρειας 
γίνεται µέχρι 30.06.2011 από το Γενικό Γραµµατέα της αντίστοιχης 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στη συνέχεια από 1.7.2011 από τον 
Περιφερειάρχη. 
Η λειτουργία των Επ.Πα. των ΠΕΠ θα εξακολουθεί µε την παρούσα σύνθεση 
και παρά τη συµµετοχή σε αυτές εκπροσώπων καταργηθέντων φορέων 
(ΕΝΑΕ, ΤΕ∆Κ, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), µέχρι την αντικατάσταση των 
εκπροσώπων τους από τους διαδόχους φορείς µετά από τη συγκρότησή τους 
(Ένωση Περιφερειών, Κ.Ε.∆.Ε., Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων), κατά τις 
γενικές µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.  
Μέχρι 30.06.2011 των Επ. Πα. των ΠΕΠ προεδρεύουν οι Γενικοί Γραµµατείς 
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και πιο συγκεκριµένα : 
� Για το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, η Γενική 

Γραµµατέας της Α.∆. Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
� Για το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, η Γενική Γραµµατέας της Α.∆. 

Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
� Για το ΠΕΠ ∆υτ. Ελλάδας, Πελ/νήσου και Ιόνιων Νησιών, ο Γενικός 

Γραµµατέας της Α∆ Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου 
� Για το ΠΕΠ Κρήτης και Αιγαίου, ο Γενικός Γραµµατέας Α∆ Αιγαίου 
� Για το ΠΕΠ Αττικής, ο Γενικός Γραµµατέας της Α∆ Αττικής 
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2.3 Ενέργειες των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης για τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα των ΟΤΑ 

 

Σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί εντός του 2010 προσκλήσεις που αφορούν 

φορείς της αυτοδιοίκησης που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί και µε βάση 

το ν. 3852/10 προκύπτει ποιος είναι ο «καθολικός τους διάδοχος» τότε χωρίς 

άλλη διαδικασία οι «καθολικοί διάδοχοι» δύναται να υποβάλουν αιτήσεις 

χρηµατοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων. Εάν όµως έχει µεταφερθεί η 

αρµοδιότητα σε άλλο φορέα, τότε δύναται να τροποποιηθεί η πρόσκληση και 

να περιλαµβάνει τους φορείς στους οποίους µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα. 

 

Στις περιπτώσεις πράξεων που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, οι αλλαγές στους 

δικαιούχους που προκαλούνται από το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα 

πρέπει να περιληφθούν µε πρωτοβουλία της οικείας αρχής διαχείρισης κατά 

την εισαγωγή των δεδοµένων στο ΟΠΣ, χωρίς να ζητηθεί από τους φορείς η 

εκ νέου υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης, εφ’ όσον ο διάδοχος φορέας 

διατηρεί τη σχετική αρµοδιότητα. Η υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των 

όρων χρηµατοδότησης της πράξης από το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου 

δηλώνει ταυτόχρονα και την αποδοχή της πληρότητας και πιστότητας των 

στοιχείων, που µεταβλήθηκαν από την ΕΥ∆. 

 

Στις περιπτώσεις πράξεων υπό αξιολόγηση για τις οποίες ο φορέας πρότασης 

(ή ο διάδοχος) δεν διατηρεί την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου (π.χ. έργα 

σχολικής στέγης), και η αρµοδιότητα µεταφέρεται σε άλλο φορέα σύµφωνα 

µε το Ν. 3852/10, η αρµόδια αρχή διαχείρισης συνεχίζει την αξιολόγηση µετά 

από συνεννόηση µε το φορέα που αναλαµβάνει την αρµοδιότητα και εφ’ 

όσον αυτός συµφωνεί µε το έργο έτσι όπως έχει υποβληθεί, η απόφαση 

ένταξης εκδίδεται υπέρ αυτού και εκτελείται από τον ίδιο. Η υπογραφή του 

συµφώνου δεσµεύει τον νέο φορέα για την αποδοχή όλων των στοιχείων της 

πρότασης που έχουν υποβληθεί από το φορέα πρότασης και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της πράξης και την έκδοση της απόφασης 

ένταξης. Για το σκοπό αυτό προστίθεται σχετική αναφορά στο σύµφωνο 

αποδοχής. 

 

Πράξεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε ΕΠ του ΕΣΠΑ µε δικαιούχους 

καταργηµένους φορείς υλοποιούνται από το φορέα που αναλαµβάνει 

σύµφωνα µε το Ν. 3852/10 τη σχετική αρµοδιότητα.  Σε περιπτώσεις που 

έχει ήδη υπογραφεί σύµβαση ή έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης σε 

ανάδοχο, ο φορέας που ενήργησε σχετικά ή ο καθολικός του διάδοχος, 

συνεχίζει να υλοποιεί το έργο, ακόµη και αν η σχετική αρµοδιότητα έχει 

µεταφερθεί σε άλλο φορέα, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης 

ανάθεσης –εφ’ όσον έχει υπογραφεί.  

 

Προκειµένου να µην καταστρατηγηθούν οι χρονικοί περιορισµοί που τίθενται 

από την ΥΠΑΣΥ∆ Αριθµ. 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) από τις 

ενέργειες που απαιτούνται και τις καθυστερήσεις που προκαλούνται συνεπεία 

του νόµου, οι αρµόδιες ΕΥ∆ θα πρέπει να προετοιµάζουν σχετικά τους 

δικαιούχους για τις εκ µέρους των απαιτούµενες ενέργειες, ενηµερώνοντάς 

τους έγκαιρα.  
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2.4 Τροποποίηση στοιχείων δικαιούχων στο Ο.Π.Σ. από τις αρχές 
διαχείρισης 

 

Εντός του α’ τριµήνου 2011 µε µέριµνα της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί 

καθήκοντα διαχείρισης για τις ενταγµένες πράξεις του προγράµµατός της,  θα 

πρέπει να τροποποιηθούν τα Τεχνικά ∆ελτία Πράξης, όταν αλλάζει η 

επωνυµία του δικαιούχου. Η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή του συνόλου 

των στοιχείων των εµπλεκοµένων φορέων (πεδία 40-49 του Τ∆Π) που 

προκαλούνται από την εφαρµογή του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η 

συγκέντρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων πραγµατοποιείται µε ευθύνη 

των αρµόδιων Ειδικών Υπηρεσιών και αφορά  όλες τις ενταγµένες και µη 

ολοκληρωθείσες πράξεις. Στις περιπτώσεις, που η µεταβίβαση αρµοδιότητας 

γίνεται µετά την 1.7.2011 (πράξεις µε δικαιούχο την κρατική περιφέρεια που 

µεταβιβάζονται στην αιρετή Περιφέρεια), οι αντίστοιχες τροποποιήσεις 

γίνονται από την αρµόδια ΕΥ εντός του Ιουλίου 2011. 

 

Η τροποποίηση των στοιχείων στο ΟΠΣ θα γίνει µε τη δηµιουργία νέας 

έκδοσης Τ∆Π (µε ηµεροµηνία 1.1.2011). Το τροποποιηµένο Τ∆Π  

αποστέλλεται στο διάδοχο του δικαιούχου για ενηµέρωσή του. Μετά την 

ολοκλήρωση της καταχώρησης των Τ∆Π στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβληθεί µε 

αίτηµα στην ΕΥ ΟΠΣ κατάλογος µε τα MIS και την έκδοση Α/Α Τ∆Π  που 

τροποποιούνται για να τεθούν σε ισχύ στο σύστηµα χωρίς την έκδοση 

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης.  Τα στοιχεία της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας στο Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου µπορούν να διορθωθούν στο 

υπάρχον Τ∆Υ χωρίς τη δηµιουργία νέας έκδοσης.  

 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ  

3.1 Έργα που εκτελούνται από φορέα που συγχωνεύεται ή καταργείται 

 
Έργα εκτελούµενα από φορέα που καταργείται ή συγχωνεύεται συνεχίζονται 
από το φορέα που καθίσταται καθολικός διάδοχος του καταργηµένου, 
ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
διάδοχος εξακολουθεί να ασκεί τη σχετική αρµοδιότητα. 
Θεωρούµε π.χ. ότι εάν έχουν εγκριθεί οι όροι δηµοπράτησης από τον 
καταργηµένο φορέα, τα αποφαινόµενα όργανα του νέου συνεχίζουν την 
εκτέλεση του έργου από το στάδιο εκείνο και µετά. Εάν έχει συναφθεί 
σύµβαση ή έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης, δεσµεύεται ο διάδοχος 
φορέας ως αναθέτουσα αρχή µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η τήρηση 
του φυσικού αρχείου (φακέλου) πράξης φορέα που καταργήθηκε ή 
συγχωνεύθηκε αποτελεί υποχρέωση του διαδόχου φορέα για όσο χρονικό 
διάστηµα επιβάλλουν οι Κανονισµοί. 
Ο διάδοχος φορέας ενηµερώνει το Φορέα Χρηµατοδότησης για τον τραπεζικό 
λογαριασµό εξυπηρέτησης της πράξης, τα στοιχεία του λογαριασµού που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιο συγκεκριµένα την επωνυµία του 
φορέα – υπολόγου, το ΑΦΜ, τον εκπρόσωπο για την κίνηση του 
λογαριασµού, τη διάρκεια ισχύος της νοµιµοποίησής του, ή ενδεχοµένως το 
κλείσιµο του λογαριασµού και τη µεταφορά του υπολοίπου σε άλλο 
λογαριασµό.  
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3.2 Έργα σε εξέλιξη από φορέα που καταργείται και η αρµοδιότητα δεν 
περιέρχεται στο διάδοχό του 

 
Με την ψήφιση του Ν. 3852/10 πέραν της σύστασης των νέων ∆ήµων και 
Περιφερειών επαναπροσδιορίζονται και οι αρµοδιότητές τους. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ορισµένες αρµοδιότητες ασκούµενες από καταργηµένο φορέα 
(πχ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) δεν περιέρχονται στο διάδοχο (αιρετή 
Περιφέρεια) αλλά σε άλλο φορέα (∆ήµο), όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 1.2.β. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθούνται τα εξής: 
Εάν έχει υπογραφεί σύµβαση µε ανάδοχο ή έχει εκδοθεί απόφαση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο µέχρι 31.12.2010, τότε το έργο συνεχίζει να 
υλοποιείται από το διάδοχο σχήµα (για τα έργα της Ν.Α. από την αιρετή 
Περιφέρεια). Σε αυτή την περίπτωση κατά την οποία ο διάδοχος φορέας δεν 
έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας του εκτελεσθέντος έργου, το µεταβιβάζει 
µετά την ολοκλήρωσή του στον αρµόδιο φορέα, µε σύνταξη πρωτοκόλλου 
παράδοσης – παραλαβής. 
Εάν έχει ενταχθεί το έργο σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και δεν έχει 
υπογραφεί σύµβαση ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
µέχρι 31.12.2010, τότε για να µην προκληθούν ανυπέρβλητες δυσκολίες και 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, προτείνεται η υλοποίησή του από 
το διάδοχο του φορέα που έχει ορισθεί δικαιούχος του έργου. Εποµένως σε 
περίπτωση ενταγµένου έργου µε δικαιούχο Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
κρίνεται σκόπιµο η εκτέλεσή του να συνεχιστεί από την οικεία Περιφέρεια, 
ακόµη και εάν η σχετική αρµοδιότητα έχει µεταφερθεί σε ∆ήµο. Για το σκοπό 
αυτό απαιτείται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης.  

3.3 Έργα σε εξέλιξη που υλοποιούνται µέσω Προγραµµατικών 
Συµβάσεων 

 

Έργα εκτελούµενα µέσω προγραµµατικών συµβάσεων εξακολουθούν να 
υλοποιούνται από το φορέα που ανέλαβε µε την Π.Σ. ως δικαιούχος την 
υλοποίησή τους ή το «διάδοχό» του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νέος κύριος του έργου κατέστη πλέον 
διαχειριστικά επαρκής. 
Στις περιπτώσεις πράξεων που οι διαδικασίες υλοποίησης από το φορέα που 
ανέλαβε µε την Π.Σ. αρµοδιότητες δικαιούχου βρίσκονται προ της επιλογής 
αναδόχου, δύναται να διακοπεί η Π.Σ. µε τη σύµφωνη γνώµη (αποφάσεις 
των οργάνων διοίκησης) των συµβαλλοµένων (ή των διαδόχων τους)  εφ’ 
όσον ο διάδοχος φορέας του κυρίου του έργου είναι διαχειριστικά επαρκής. 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης απόφασης ένταξης 
προς την αρµόδια αρχή διαχείρισης από το νέο κύριο του έργου - δικαιούχο. 

3.4 Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα για έργα ΟΤΑ α’ και β΄ 
βαθµού 

 
Στις περιπτώσεις φορέων που λόγω των αλλαγών παύει η λειτουργία των 
µέχρι τούδε αποφαινοµένων ή γνωµοδοτούντων οργάνων για την εκτέλεση 
δηµόσιας σύµβασης (π.χ. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊσταµένη Αρχή, Τεχνικό 
Συµβούλιο), αυτά υποκαθίστανται από τα αντίστοιχα όργανα του διάδοχου 
φορέα.  
Με επισπεύδον το ΥΠΕΣΑΗ∆ προωθούνται νέα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τα 
αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα για την εκτέλεση έργων από ΟΤΑ 
α’ και Β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα. Μέχρι την έκδοση των 
διαταγµάτων αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των αντίστοιχων 
Π.∆. που έχουν εκδοθεί και ισχύουν (Εγκύκλιος 6/14.1.11 ΥΠΕΣΑΗ∆). 
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3.5 Θέµατα που αφορούν στη διαχειριστική επάρκεια των νέων φορέων 
της αυτοδιοίκησης 

 
Με την ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984 (ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010) ρυθµίζονται τα θέµατα 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων από τις αρµόδιες 

Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές φορέας µε 

επιβεβαιωµένη διαχειριστική επάρκεια, που συνενώνεται ή συγχωνεύεται µε 

άλλον, οφείλει εντός εξαµήνου να ενηµερώσει το φάκελο της διαχειριστικής 

του επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία στην αρµόδια Ειδική 

Υπηρεσία που το εξέδωσε, προκειµένου να εκδοθεί νέο έγγραφο 

επιβεβαίωσης. Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα 

επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί για καταργηθέντα 

ή συνενωθέντα φορέα µπορούν να χρησιµοποιούνται από το φορέα που 

προέκυψε από τη συγχώνευση ή συνένωση, ως καθολική διαδοχή. 

Κατά συνέπεια οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού αφού οριστικοποιήσουν τον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και προσδιορίσουν τις Υπηρεσιακές 
µονάδες που θα εµπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτουµένων 

πράξεων ΕΣΠΑ, υποβάλλουν -χωρίς πρόσκληση- στην  αρµόδια Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης αίτηση για την επικαιροποίηση του (ή των) εγγράφου 
επιβεβαίωσης, συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκµηρίωσης 

(πχ εγχειρίδιο διαδικασιών κλπ).  
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για τους ΟΤΑ που έχουν λάβει 
επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ-1429 και τους 

οδηγούς εφαρµογής του.  
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών η εκτέλεση των έργων 
εξακολουθεί να πραγµατοποιείται από υπηρεσιακές µονάδες οι οποίες είχαν 

συµπεριληφθεί στα εκδοθέντα έγγραφα επιβεβαίωσης, όπως αυτές έχουν 
αναδιαµορφωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10. 

 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ 

ΒΑΘΜΟΥ  

 

4.1 Έργα σε εξέλιξη µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την ΤΥ∆Κ. 

 
Λόγω κατάργησης των ΤΥ∆Κ και της ενσωµάτωσης του προσωπικού και του 

εξοπλισµού τους στο ∆ήµο της έδρας του (πρώην) Νοµού τίθεται το ζήτηµα 
καθορισµού ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έργα εκτελούµενα από ∆ήµο που 
δεν διαθέτει δική του Τεχνική Υπηρεσία ακόµη και µετά τη συνένωσή του (σε 

περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε έγγραφα διαχειριστικής επάρκειας 
για συγκεκριµένη πράξη). Ως λειτουργικότερη λύση προτείνεται η σύναψη 
διαδηµοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 µε το ∆ήµο της 

έδρας του νοµού για ανάληψη αρµοδιότητας ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας από 
την Τεχνική Υπηρεσία αυτού (µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στο 
άρθρο 205 του Ν.3852/2010 για το νότιο Αιγαίο).  

 

 
4.2 Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 3852/10 οι υφιστάµενες ∆ΕΥΑ των δήµων 
που συνενώνονται, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία ∆ΕΥΑ. Αυτό γίνεται 

σε προθεσµία δύο µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών 

ΑΔΑ: 4ΑΛΡΦ-Ι



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852/10 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)  

 

 

 

ΕΥΘΥ/ΥΠΟΙΑΝ                                                                             Σελίδα 11 από 20 

µε σχετική απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. Η νέα ∆ΕΥΑ 
αποτελεί καθολικό διάδοχο των υφιστάµενων και συνεχίζει την υλοποίηση 

έργων των συγχωνευµένων ∆ΕΥΑ. Η καθολική διαδοχή αφορά και στις κατά 
τόπο αρµοδιότητες των συγχωνευόµενων ∆ΕΥΑ, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά µε την απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.  

 
Καθολικός διάδοχος σύµβασης εκτέλεσης έργων ύδρευσης - αποχέτευσης µε 
φορέα υλοποίησης συνενούµενο ΟΤΑ (που δεν είχε ∆ΕΥΑ) είναι ο νέος 

∆ήµος, ακόµη και στην περίπτωση ύπαρξης ∆ΕΥΑ στο νέο ∆ήµο. Η λειτουργία 
εκτελουµένων έργων ύδρευσης – αποχέτευσης µπορεί να µεταβιβαστεί σε 
∆ΕΥΑ µετά την ολοκλήρωσή τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως 

ισχύει. 
 

4.3 Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ΦΟ∆ΣΑ 

 

Αρµοδιότητα των ΦΟ∆ΣΑ είναι η προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, 

αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε καθορισµένες 

διαχειριστικές ενότητες που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριµένο 

Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) και έχουν 

τη νοµική µορφή του Συνδέσµου ή της Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ. ∆ύναται δε 

να αναλαµβάνουν µε προγραµµατική σύµβαση και τη συλλογή και µεταφορά 

των στερεών αποβλήτων των ΟΤΑ της περιοχής τους. 

 

Με την παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 3852/10 όλοι οι ΦΟ∆ΣΑ ανεξαρτήτως 

νοµικής µορφής συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσµο σε επίπεδο Περιφέρειας 

(πλην των νησιωτικών δήµων που συγχωνεύονται σε επίπεδο περιφερειακής 

ενότητας). Ο νέος σύνδεσµος που δηµιουργείται καθίσταται καθολικός 

διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των συνδέσµων που 

συγχωνεύονται και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις αυτών, κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. 

 

Μέχρι τη σύσταση των νέων Συνδέσµων οι υφιστάµενοι ΦΟ∆ΣΑ 

εξακολουθούν να υλοποιούν αναληφθέντα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 

(πλην της περίπτωσης που η περιοχή αρµοδιότητας του νέου δήµου είναι 

ευρύτερη αυτής του ΦΟ∆ΣΑ, οπότε καταργείται αυτοδίκαια ο ΦΟ∆ΣΑ). Μετά 

την κατάργησή τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες της παραγράφου 

3.1 της παρούσας. 

 

4.4 Έργα σχολικής στέγης 

 

Κτιριακά έργα ή προµήθειες που έχουν συµβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε 

εξέλιξη µε φορέα υλοποίησης τις καταργηµένες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

εξακολουθούν να υλοποιούνται µέχρι την ολοκλήρωσή τους από την 

Περιφέρεια µέσω των υπηρεσιών της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Το 

ίδιο προτείνεται και για τα ενταγµένα έργα προ της 1.1.2011, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2. Τα έργα µετά την ολοκλήρωσή τους 

παραδίδονται στον οικείο ∆ήµο. 

Έργα που υλοποιούνται από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων µέσω 

Προγραµµατικών Συµβάσεων µε τις καταργηµένες Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, εξακολουθούν να υλοποιούνται από αυτόν µέχρι την 

ολοκλήρωση και παράδοσή τους στον οικείο ∆ήµο.  
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4.5 Αλλαγές στη διαδικασία πληρωµής έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

 

Η διαδικασία πληρωµών των έργων πραγµατοποιείται από την αρµόδια 
υπηρεσία του διάδοχου φορέα (νέου ∆ήµου). Ειδικότερα κατά τη µεταβατική 
περίοδο µέχρι την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

ακολουθούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες στην εγκύκλιο 45/28.12.2010 
του ΥΠΕΣΑΗ∆. 
 

Με βάση την εγκύκλιο αυτή η εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων ή 
άλλων τίτλων πληρωµής πραγµατοποιείται µόνο από το ταµείο που ορίζει ο 
δήµαρχος, ως προϊστάµενος των υπηρεσιών και του προσωπικού του δήµου 

(άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. δ΄ ν.3852/2010). Το ίδιο ισχύει και ως προς την 
εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων, αυτά 
δηλαδή εκδίδονται µόνο από µία υπηρεσία και όχι από κάθε επί µέρους 

οικονοµική υπηρεσία των καταργηµένων ΟΤΑ.  
Οι υπάλληλοι που ασκούν τα καθήκοντα της ταµειακής υπηρεσίας από 

03/01/2011 (δηµοτικός ταµίας, διαχειριστής, εισπράκτορες κ.λ.π.), 
καθορίζονται µε απόφαση δηµάρχου. Τα ανεξόφλητα την 31/12/2010 
χρηµατικά εντάλµατα ακυρώνονται από την ταµειακή υπηρεσία του νέου 

δήµου. 
Η ταµειακή λειτουργία των ∆ήµων που συνενώνονται και δεν διαθέτει 
κανένας από τους συνενωµένους ∆ήµους ταµειακή υπηρεσία, καθώς και των 

δήµων που παραµένουν ως έχουν και δεν διαθέτουν ταµειακή υπηρεσία, 
εξακολουθεί να διεξάγεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, δια 
των ∆.Ο.Υ., µε υπαλλήλους που διατίθενται από τους εξυπηρετούµενους 

ΟΤΑ.  
 

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΟΤΑ Β’ 

ΒΑΘΜΟΥ  

 

5.1 Έργα σε εξέλιξη που υλοποιούσαν οι Ν.Α. 

 
Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ∆ιαµερίσµατα καταργούνται µε καθολικό 

διάδοχο (ως β’ βαθµό αυτοδιοίκησης) την Περιφέρεια (από 1.1.2011). 
Εποµένως κατά κανόνα όλες οι αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
(πλην εκείνων που µεταφέρονται στους δήµους) µεταφέρονται στην αιρετή 

Περιφέρεια, η οποία διατηρεί στις περιφερειακές της ενότητες (πρώην 
νοµούς) αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες. Όλα εποµένως τα έργα που 
υλοποιούσαν έως τώρα οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις θα συνεχίσουν να 

υλοποιούνται από την Περιφέρεια (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων 
στην παράγραφο 3.2.) µέσω των υπηρεσιών που εδρεύουν στην αντίστοιχη 
περιφερειακή ενότητα.  

 
5.2 Έργα σε εξέλιξη που υλοποιούσαν οι τεχνικές υπηρεσίες της πρώην 

κρατικής περιφέρειας (∆∆Ε, ∆ΕΚΕ, ∆ΕΣΕ) 

 
Έργα υλοποιούµενα από τις τεχνικές υπηρεσίες των κρατικών περιφερειών 
(∆∆Ε, ∆ΕΚΕ, ∆ΕΣΕ), συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες αυτές 

υπό την εποπτεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έως 30.06.2011. Μετά την 
ηµεροµηνία αυτή, τα έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια µε τις 
∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. 
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5.3 Έργα που υλοποιούνται µέσω των ∆ΙΣΑ 

 

Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) µέχρι 

30.06.2011 παραµένουν στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και εποµένως 

ασκούνται υπό την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα της Α.∆. Οι αρµοδιότητες 

αυτές αφορούν τόσο την εκτέλεση (µη τεχνικών) έργων για τα οποία 

δικαιούχος έχει ορισθεί η ∆ΙΣΑ, όσο και τη λειτουργία των ∆ΙΣΑ ως ΕΦ∆ 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

Από 01.07.2011 οι αρµοδιότητες των ∆ΙΣΑ περιέρχονται στον Περιφερειάρχη 

και οι αντίστοιχες υπηρεσίες προγραµµατισµού που προβλέπονται στον 

εγκεκριµένο Οργανισµό (ΟΕΥ) της Περιφέρειας αναλαµβάνουν τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των ∆ΙΣΑ σε σχέση µε τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα και παρεµβάσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 

5.4 Πληρωµές έργων που υλοποιούσαν οι Ν.Α. και οι Περιφέρειες και 

προϋπολογισµός περιφέρειας. 

 

Για τα θέµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών έχει 

εκδοθεί από το ΥΠΕΣΑΗ∆ σχετική εγκύκλιος (εγκύκλιος 46/2010), που 

ρυθµίζει τα θέµατα αυτά. 

 

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι οι Περιφέρειες πρέπει να προµηθευτούν 

άµεσα νέο Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Σύµφωνα µε την ως άνω 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆, οι Περιφέρειες, καταρτίζουν τον προϋπολογισµό 

τους εντός του πρώτου τριµήνου του 2011 (άρθρο 269 παρ. 1 ν.3852/2010) 

µαζί µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης.  

 

Στον προϋπολογισµό εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι 

απαιτήσεις των καταργηµένων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε ότι αφορά 

στις εγγραφές της ΣΑΝΑ αυτές παραµένουν για λόγους απλοποίησης µε τους 

υφιστάµενους κωδικούς (ενάριθµα έργα) και όλες οι νέες εντάξεις 

µεταφέρονται εφεξής στη ΣΑΕΠ της αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι πληρωµές σε 

βάρος των πιστώσεων των έργων αυτών διενεργούνται κατά κανόνα από το 

Τµήµα ταµειακής υπηρεσίας της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας (της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού).  

 

Φορέας Χρηµατοδότησης για τα έργα των καταργηµένων Ν.Α. που είναι 

εγγεγραµµένα στη ΣΑΝΑ (η οποία πλέον αποτελεί υποσύνολο της ΣΑΕΠ) είναι 

η Περιφέρεια. Για τα έργα των ∆ΙΣΑ, ∆∆Ε, ∆ΕΚΕ, ∆ΕΣΕ της πρώην κρατικής 

περιφέρειας, αλλά και τα έργα των ΟΤΑ α’ βαθµού που είναι ενταγµένα στη 

ΣΑΕΠ, φορέας χρηµατοδότησης έως 30.06.2011 είναι η Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση. 

 

Επίσης διευκρινίζεται ότι :  

� Οι προϋπολογισµοί των καταργηµένων Ν.Α. του έτους 2010, ισχύουν 

για ένα το πολύ τρίµηνο ως ενιαίοι προϋπολογισµοί της νέας 
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Περιφέρειας. Αυτό σηµαίνει ότι οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους 

προϋπολογισµούς του έτους 2010, θεωρούνται πλασµατικά – µε τον 

ποσοτικό περιορισµό που αναφέρεται παρακάτω – ως πιστώσεις του 

νέου προϋπολογισµού που µπορεί  να διατίθενται (ψηφίζονται) από τα 

αρµόδια όργανα. 

� ∆απάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους 

προϋπολογισµούς έτους 2010 των καταργηµένων ΝΑ, δεν είναι δυνατό 

να πραγµατοποιηθούν. Εφόσον όµως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν 

εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί µέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή 

όχι αποµείνει υπόλοιπο  κατά τη λήξη του έτους.  

� Το δωδεκατηµόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσµατος των πιστώσεων 

το ίδιου (τετραψήφιου) κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού έτους 

2010 όλων των καταργηµένων ΝΑ, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε τις 

τυχόν αναµορφώσεις µέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά 

κωδικό αριθµό το ανώτατο όριο της πίστωσης που µπορεί να διατεθεί 

ανά µήνα µέχρι την 31η Μαρτίου 2011. 

� Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισµός του δωδεκατηµόριου) 

εξετάζεται η ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται µόνο 

οι πιστώσεις που αφορούν το ίδιο αντικείµενο δαπάνης κατά υπηρεσία 

 

Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 190 του Ν. 3852/10, το Περιφερειακό 

Ταµείο Ανάπτυξης δύναται να λειτουργήσει ως υπόλογος ∆ιαχειριστής για 

πληρωµές έργων σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων επενδύσεων. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας  

 

 

   Γεώργιος Πετράκος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:    
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013»,  

Προϊστάµενο Ε.Υ 
Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα  

 
• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού, Συντονισµού & Εφαρµογής 

Προγραµµάτων ΥΠΕΣ (ΕΥΣΣΕΕΠ)  
Προϊσταµένη Ε.Υ, κα Μουστακάτου Βασιλική 
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

 
Υπουργείο Εξωτερικών 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Χρηµατοδοτικών και 

Επενδυτικών Προγραµµάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών 
Προϊστάµενο Ε.Υ., κ. Γεράσιµο Φλώρο 
Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα  

 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

Προϊστάµενο Ε.Υ, κ. ∆εσύπρη ∆ηµήτριο  
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα 

 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία 
Προϊσταµένη Ε.Υ, κα Μπερδεµπέ Βάσω 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65  
570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης 

  
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

Προϊστάµενο κ. Κοκκινοπλίτη Κώστα 
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα  

 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής των ∆ράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

στους τοµείς του Εµπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή 
Προϊστάµενο Ε.Υ., κα Καλλιόπη Σαµαπάνη  
Πλατεία Κάνιγγος 20, 106 77 Αθήνα  

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Προϊστάµενο Ε.Υ, κ. Χατζηπαραδείση Αστέριο 
Aεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αµπελόκηποι, Αθήνα 

 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής των ∆ράσεων του (τέως) Υπουργείου 

Ανάπτυξης στους τοµείς της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ & 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & Συνοδευτικών υπηρεσιών (ΕΥΣΕ∆/Β) 
Προϊστάµενο Ε.Υ. κ. Νικόλαο Κλενιάτη 
Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα  

 
Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 

Προϊστάµενο Ε.Υ , κ. Γώγο Σοφοκλή 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα  

 
• Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

Προϊστάµενο Ε.Υ , κ. Κοµνηνό Θεόδωρο 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 
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• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής των ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 

δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους τοµείς της ΕΡΕΥΝΑΣ, της 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΤΑΚ) 
Προϊσταµένη Ε.Υ., κα Παππά Αλίκη 
Λεωφ. Μεσογείων 14-18,  115 27 Αθήνα 

 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 

Προϊσταµένη Ε.Υ, κα Παπασιώπη Ζωή 
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα  

 
• Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 

Προϊστάµενη Ε.Υ, κ. Γιώτη Ελένη  
Αγίας Σοφίας 10, 154 51 Νέο Ψυχικό  

 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Προϊστάµενο Ε.Υ, κ. Ντίκο Χρήστο 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

  
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) 
Προϊσταµένη Ε.Υ, κα Παπούλια Σταµατία 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 
• Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 

ΕΚΤ 
Προϊσταµένη Ε.Υ., κα Ακαντζηλιώτου Μαρία 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα  

 
• Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωµάτωση των Αρχών της ΚΠ Equal & για τη 

∆ιαχείριση ∆ράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
Προϊσταµένη Ε.Υ., κα Οικονόµου Ουρανία 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
• Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Προϊσταµένη Ε.Υ, κ. ∆αλαβέρη Φωτεινή  
Γλάδστωνος 1Α, 106 77 Αθήνα  

 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
• Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Ε.Π. του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

Συγχρηµατοδοτούµενων ΕΠ στη Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ του Υπ. Εσωτερικών (ΕΥΕ-
ΓΓΙ)  
Προϊσταµένη Ε.Υ., κα Σταµατία Καφατσάκη 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
 

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
• Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού 

Υπόψη κ. Κωστόπουλου Σταύρου 
Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα  

 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
Προϊστάµενο Ε.Υ. 
Αµαλίας 12, 105 57 Αθήνα 

 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Αν. Μακεδονίας - Θράκης  
• Προϊστάµενο Ε∆Α, α.α. κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο  

Ηροδότου 28, 691 00 Κοµοτηνή  
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Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας 
• Προϊσταµένη Ε∆Α, κ. Ωραιοπούλου Αγγελική  

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65  
570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης  

 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ∆υτικής Μακεδονίας 
• Προϊσταµένη Ε∆Α, κα Ζεµπιλιάδου Γεωργία 

Υ∆ΕΠ ∆. Μακεδονίας ∆ιοικητήριο ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Ηπείρου 
• Προϊσταµένη Ε∆Α, κα Ρόκκου Ελένη 

8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας 
• Προϊσταµένη Ε∆Α, κα Ζαµπούνη Κωνσταντίνα  

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Οικονόµου Πέτρο  

Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ∆υτικής Ελλάδας 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Τζωρτζή Μιχάλη  

ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Κακκαβή Ευάγγελο 

Υψηλάντου 12, 351 00 Λαµία  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Αττικής 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Λέµα Κωνσταντίνο  

Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Σκούρα Αναστάσιο  

Τέρµα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Φυτά ∆ηµήτριο  

1ο χλµ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου 
• Προϊστάµενο Ε∆Α, κ. Βουτσίνο Αντώνιο  

Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη  
 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Κρήτης 
• Προϊσταµένη Ε∆Α, κα Κασσωτάκη Μαρία 
        ∆ουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο  
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
- Γεν. Γραµµατέα, κ. ∆ηµήτρη Στεφάνου 

Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  Μακεδονίας - Θράκης 
- Γενικό  Γραµµατέα, κο Θύµιο Σώκο 

Τ. Οικονοµίδη & Κ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Θεσ/κη  
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
- Γενική  Γραµµατέα, κα ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα  

Βορ. Ηπείρου 20, 453 33 Ιωάννινα  
 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
- Γενική  Γραµµατέα, κα Καλλιόπη Γερακούδη  

Σωκράτους 111 , 413 36 Λάρισα  
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  
- Γενικό Γραµµατέα, κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο  

ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 69-71, 264 42 Πάτρα  
 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής  
- Γενικό Γραµµατέα, κ. Ηλία Λιακόπουλο  

Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα  
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου  
- Γενικό Γραµµατέα, κ. Φώτη Χατζηµιχάλη,  

Νικήτα 6-8, 18531 Πειραιάς 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης  
- Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, κ. Αθανάσιο Καρούντζο  

Πλ. Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο                         

 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης  
• Περιφερειάρχη κο Αριστείδη Γιαννακίδη   

∆ηµοκρατίας 1 
69100 Κοµοτηνή 
 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
• Περιφερειάρχη κο Παναγιώτη Ψωµιάδη  

Βασ. Όλγας 198 
54655 Θεσσαλονίκη 

 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
• Περιφερειάρχη κο Γεώργιο ∆ακή 

∆ηµοκρατίας 52 (∆ιοικητήριο) 
50100 Κοζάνη 
 

Περιφέρεια Ηπείρου 
• Περιφερειάρχη κο Αλέξανδρο Καχριµάνη 

Πλατεία Πύρρου 1 
45221 Ιωάννινα 
 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 
• Περιφερειάρχη κο Κωνσταντίνο Αγοραστό 

∆ιοικητήριο 
41110 Λάρισα  

 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
• Περιφερειάρχη κο Σπυρίδωνα Σπύρου  

Σπ. Σαµάρα 13 
49100 Κέρκυρα 
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Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
• Περιφερειάρχη κο Απόστολο Κατσιφάρα 

Κορίνθου 327 
26110 Πάτρα  
 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
• Περιφερειάρχη κο Κλέαρχο Περγαντά 

Υψηλάντου 1 
35100 Λαµία  

 
Περιφέρεια Αττικής 
• Περιφερειάρχη κι Γιάννη Σγουρό 

Κηφισίας 125-127 
11524 Αθήνα  

 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
• Περιφερειάρχη κο Πέτρο Τατούλη  

Πλατ. Εθνάρχη Μακαρίου 
22100 Τρίπολη 
 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
• Περιφερειάρχη κο Αθανάσιο Γιακαλή 

Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως 1 
81100 Μυτιλήνη  
 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Περιφερειάρχη κο Γιάννη Μαχαιρίδη  

Πλ. Τσιροπινά 
84100 Ερµούπολη Σύρου 
 

Περιφέρεια Κρήτης 
• Περιφερειάρχη κο Σταύρο Αρναουτάκη 

Πλατεία Ελευθερίας 
71201 Ηράκλειο  
 

Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
• Γεν. Γραµµατέα  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

κα Ευσταθία Μπεργελέ 
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 
 

• Ειδικό Γραµµατέα ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Εθνικού Τυπογραφείου  
κ. Στέφανο Γκρίτζαλη 
Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα 

 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
• Ειδικό Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιαςµού, κ. Αντώνη Μαρκόπουλο 

Νίκης 5-7 101 80, Αθήνα 
  
• Ειδικό Γραµµατέα Πρόεδρο της Επ.Πα. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα, κ. Ε. Πατεράκη 
Νίκης 5-7 101 80, Αθήνα  
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
•  Γεν. Γραµµατέα, κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο  

Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
 

Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
• Γεν. Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας,  

Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα  
 

• Ειδική Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ,  
κα Ιφιγένεια Ορφανού 

         Πιττακού 2 και Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα  
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Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
• Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Έργων, κ. Ιωάννη Οικονοµίδη 

Χαρ. Τρικούπη 182, 114 72 Αθήνα 
 

• Γεν. Γραµµατέα Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων, κ. Σ. Λαµπρόπουλο 
Χαρ. Τρικούπη 182, 114 72 Αθήνα 
 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
• Γεν. Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων,  

κ. Θεόδωρο Τσέκο 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα  
 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
• Γεν. Γραµµατέα κ. Νικόλαο Πολύζο  

Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα  
 

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
• Γεν. Γραµµατέα Πολιτισµού, κα Λίνα Μενδώνη 

Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

i. Γραφείο Υπουργού κου Μ. Χρυσοχοίδη 
ii. Γραφείο Υφυπουργού κου π. Ρήγα 
iii. Γραφείο Γ. Γραµµατέα κου Γ. Πετράκου  
iv. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Γ∆ΑΠΠ&∆Ε 
v. ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
vi. ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης 
vii. ΕΥ Συντονισµού της Εφαρµογής ΕΠ 
viii. ΕΥΣΣΑΑΠ 
ix. ΕΥ Ταµείου Συνοχής 
x. ΕΥ ΟΠΣ 
xi. ΕΥ Αρχή Πληρωµής  
xii. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας  Ιδιωτικών Επενδύσεων  
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