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ΟΔΗΓΙΕΣ «ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ» 

1Η ΕΚΔΟΣΗ  (Ενεργοποίηση του νέου Μέτρου) 

  
Σχετ: 1) Το με αρ. πρωτ. 27946/ΕΥΣ 6364/25.07.2005 έγγραφο της ΕΥΣ 

2) Το με αρ. πρωτ.41876/ΕΥΣ9699/10.11.05 έγγραφο της ΕΥΣ 
3) Το με αρ. πρωτ. 42215/ΕΥΣ 9771/11.11.05 έγγραφο της ΕΥΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
Στην 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. 2000-2006, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η 
δυνατότητα προετοιμασίας έργων υποδομής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που 
αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, των τελικών 
δικαιούχων και μηχανισμών εφαρμογής καθώς επίσης και των δράσεων που εξυπηρετούν τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ για τη νέα προγραμματική περίοδο.  

Με βάση το έγγραφο της Ε.Υ.Σ. με αρ.πρωτ. 27946/ΕΥΣ 6364/25.07.2005 που αφορά στις 
Οδηγίες για την αναθεώρηση των Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ, οι προς χρηματοδότηση δράσεις 
εντάσσονται σε ένα νέο Μέτρο (ή σε μία νέα κατηγορία πράξεων) με τίτλο «Μελέτες 
Ωρίμανσης και Προετοιμασίας», Τεχνικό Δελτίο του οποίου έχει ήδη ενσωματωθεί στα 
αναθεωρημένα Συμπληρώματα Προγραμματισμού με βάση το υπ’ αρ. 
πρωτ.41876/ΕΥΣ9699/10-11-05 έγγραφο της ΕΥΣ. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις ανωτέρω 
δράσεις θα αφορούν έργα και ενέργειες στρατηγικής σημασίας που θα συνάδουν με τον 
αντίστοιχο περιφερειακό προγραμματισμό και τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. 
Επισημαίνεται ότι το παρόν Μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους και όχι όλων των 
μελετητικών αναγκών της επόμενης περιόδου. 
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Σε συνέχεια των προαναφερόμενων ενεργειών, η παρούσα περιλαμβάνει ένα πρώτο σύνολο 
οδηγιών προς τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης του εν λόγω 
Μέτρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση οι Κανονισμοί για τη νέα 
προγραμματική περίοδο, οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 2007-2013 
(Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης),  η αρχιτεκτονική 
των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και οι μηχανισμοί διαχείρισής τους,  οι παρούσες 
οδηγίες θα επικαιροποιούνται με την πρόοδο εξέλιξης των ανωτέρω θεμάτων. 

Ειδικότερα για την κατηγορία πράξεων «Μελέτες έργων υποδομής», που αφορούν τις 
τεχνικές μελέτες για την ωρίμανση έργων υποδομής με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα  
διευρωπαϊκών δικτύων και περιβαλλοντικής υποδομής, παρέχονται με την παρούσα οι 
ειδικότεροι όροι και τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης (βλ. Παράρτημα), με βάση τις 
ομάδες των κριτηρίων που εγκρίθηκαν από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των επιμέρους 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες έργων υποδομής 
είναι ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Μελέτες που έχουν ανατεθεί με άλλο 
θεσμικό πλαίσιο δεν δύνανται να ολοκληρωθούν με συγχρηματοδότηση από το παρόν Μέτρο.  

 

Όσον αφορά την εκπόνηση μελετών - δράσεων για την οργανωτική και τεχνική βελτίωση της 
λειτουργίας υφιστάμενων δομών Τελικών Δικαιούχων και την δημιουργία - ωρίμανση νέων 
δομών (προετοιμασία, τυποποίηση, πιστοποίηση, διαχείριση, εφαρμογή) ή και νέων 
μηχανισμών εφαρμογής δράσεων (π.χ. σφαιρικές επιχορηγήσεις/ global grants), η 
Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ θα αποστείλει οδηγίες που θα εξειδικεύουν τις δομές, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις ειδικότερες απαιτήσεις που θα ισχύσουν την επόμενη προγραμματική 
περίοδο για τους Τελικούς Δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι για τη δημιουργία νέων δομών θα 
προηγείται έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού και χάραξης πολιτικής 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013.  

Τέλος, σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών εξειδίκευσης δράσεων που υλοποιούν τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ θα αποσταλούν ειδικότερες προδιαγραφές 
από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ στο άμεσο μέλλον. Για τη χρηματοδότηση μελετών 
προετοιμασίας για έργα που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ αποστέλλονται βασικές κατευθύνσεις.  

 

Όπως ισχύει για όλες τις δράσεις του ΚΠΣ 2000-2006, σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω 
κατηγορίες μελετών και δράσεων οι δαπάνες που θα βαρύνουν το τρέχον ΚΠΣ είναι αυτές που 
θα υλοποιηθούν εντός της εγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας των Επ. Προγραμμάτων. 
Εφόσον υπάρξουν δαπάνες που πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας 
του τρέχοντος ΚΠΣ, αυτές θα αποπληρωθούν από τους πόρους των φορέων χρηματοδότησης 
των εν λόγω πράξεων με αντίστοιχη μείωση των εθνικών Συλλογικών Αποφάσεων.  

 

Οι παρούσες Οδηγίες αποσκοπούν στην άμεση ενεργοποίηση της κατηγορίας πράξεων 
«Μελέτες έργων υποδομής» λόγω του κατά κανόνα μεγάλου χρόνου ωρίμανσης των 
αντίστοιχων έργων. Στόχος της ενεργοποίησης είναι η εξασφάλιση ώριμων έργων με την 
έναρξη επιλεξιμότητας της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Επίσης επίκεινται οι 
κατανομές των πόρων ανά περίπτωση, γεγονός που δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση 
ποσοτικών μεγεθών. Για το λόγο αυτό, οι παρούσες οδηγίες αντιμετωπίζουν το θέμα 
υποδεικνύοντας ποσοστιαία όρια (πλαφόν).  

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  

Για τη διαδικασία ενεργοποίησης του νέου Μέτρου εφαρμόζονται οι γενικές οδηγίες που 
περιγράφονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 2058/26-07-01 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
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Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Ε.Π. του ΚΠΣ 
2000-2006, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ΄αριθμ. 
19102/ΕΥΣ 4054/24.05.05 έγγραφο της ΕΥΣ. Στη συνέχεια οι ανωτέρω οδηγίες εξειδικεύονται  
περαιτέρω.   
 

2.1. Περιεχόμενο των προτάσεων  
Η έγκαιρη προετοιμασία των έργων υποδομής στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 
(Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς) καθίσταται πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  
Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων θα προκηρυχθούν και θα 
αξιολογηθούν, σε πρώτη φάση, προς ένταξη οι αναγκαίες μελέτες έργων υποδομής συμβατών 
με τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για τον τομέα ή την  Περιφέρεια, όπως αυτές 
οριστικοποιούνται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο κατάρτισης του ΕΣΠΑ. Οι μελέτες αυτές  
αφορούν μεταξύ των άλλων οδικά έργα, έργα περιβαλλοντικής υποδομής (ανταπόκριση στις 
Κοινοτικές Οδηγίες, πλημμύρες, πρόληψης κινδύνων, βιώσιμης ανάπτυξης κλπ.) έργα αστικών 
μεταφορών,  ενέργειας  κλπ. 

 

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Για τα Περιφερειακά Προγράμματα, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην 
προετοιμασία έργων μέσω μελετών των τομέων και ειδών που περιγράφονται 
ακολούθως (ενδεικτικών και μη περιοριστικών).  

 

Οδικές μεταφορές 
 Μελέτες οδικών έργων υπερτοπικής σημασίας που αφορούν τη σύνδεση των 

αστικών κέντρων της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις πύλες εισόδου της 
χώρας ή αστικών κέντρων μεταξύ τους.  

Οι μελέτες που θα προταθούν θα αφορούν έργα με προϋπολογισμό κατασκευής 
μεγαλύτερο των 5 εκ €.  
Επίσης, οι μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν από την υπόψη υποκατηγορία πράξεων 
θα αφορούν έργα των οποίων ο προϋπολογισμός κατασκευής τους δεν θα υπερβαίνει 
κατά κανόνα το 40% των διαθέσιμων πόρων για τα έργα οδικών μεταφορών που 
υλοποιούνται από το αντίστοιχο ΠΕΠ σήμερα.  

 

Περιβάλλον 
 Μελέτες ωρίμανσης έργων αναγκαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 

χώρας σε  παραβιάσεις της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά 
προτεραιότητα θα προταθούν μελέτες ωρίμανσης έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ (Χώροι 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) και έργα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
Αποβλήτων) και ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) τα οποία θα 
απορροφήσουν τον όγκο των αποβλήτων των υπό κατάργηση ΧΑΔΑ. 

 Μελέτες που συνδέονται με τις υποχρεώσεις ανταπόκρισης της χώρας σε 
Κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ 

 Ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης και μελέτες υλοποίησης των αναγκαίων 
έργων υποδομής για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων Θα ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες των επί μέρους  Περιφερειών. 
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Οι μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν από την υπόψη υποκατηγορία πράξεων θα 
αφορούν έργα των οποίων ο προϋπολογισμός κατασκευής τους δύναται να ανέρχεται 
έως και στο 80% των πόρων που διατίθενται την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για  
περιβαλλοντικά έργα από το αντίστοιχο ΠΕΠ και το Ταμείο Συνοχής στην αντίστοιχη 
Περιφέρεια.  

 
Βελτίωση ποιότητας ζωής-Βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

 Μελέτες για την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για ολοκληρωμένες και 
βιώσιμες δράσεις αστικής ανάπτυξης.  

 Μελέτες για τη μείωση της απομόνωσης και την προώθηση της ανάπτυξης 
απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών. 

 Μελέτες ανάπτυξης λειτουργιών οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα στην 
ευρύτερη ύπαιθρο να εξυπηρετείται από τις θετικές εξωτερικές οικονομίες του αστικού 
κέντρου (κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία, κλπ.). 

 Μελέτες για τη βελτίωση των τεχνικών υποδομών των πόλεων. 

Οι προδιαγραφές των μελετών της υποκατηγορίας «Βελτίωση ποιότητας ζωής-Βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη», ο αριθμός και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός τους, θα 
διαμορφωθούν σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, κατά την 
προετοιμασία των αντίστοιχων προσκλήσεων.  

 
Β. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Για τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην 
προετοιμασία έργων υποδομής ή ενεργειών στρατηγικής σημασίας που 
εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες που τίθενται στα σχεδιαζόμενα Προγράμματα της 
επόμενης  προγραμματικής περιόδου και τις μελέτες  στρατηγικού χαρακτήρα που 
εκπονούνται από τους αντίστοιχους τομείς.  Ενδεικτικές προτεραιότητες κατά τομέα 
αναφέρονται ακολούθως. 

 

Ανθρώπινοι Πόροι 
 Μελέτες για τη βελτίωση προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 

επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας.  

 Μελέτες για τη βελτίωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Μελέτες για την προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων 
στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. 

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να  προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και 
δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
διατιθέμενων πόρων. Κατά την εκπόνηση των μελετών αυτών θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αξιολόγησης, εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 
ειδικών δράσεων κλπ που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να προταθούν συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις 
για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

 
Περιβάλλον 

 Μελέτες έργων υποδομής για την ανταπόκριση της χώρας στην Κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία σε όσον αφορά τα ύδατα, τα απόβλητα, τον αέρα τη φύση 
και την προστασία των ειδών. 
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 Μελέτες για την ενθάρρυνση επενδύσεων που συνεισφέρουν στην τήρηση των 
δεσμεύσεων  του ΚΥΟΤΟ. 

 Μελέτες για έργα ή δράσεις πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων.  

 Μελέτες για την αποτελεσματική λειτουργία και οργανωτική αναμόρφωση 
φορέων διαχείρισης της φύσης. 

 
Ενέργεια 

 Μελέτες για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.  

 Μελέτες για την ενίσχυση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
εναλλακτικών τεχνολογιών. 

 
Καινοτομία 

 Μελέτες που συνδέονται με αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων σε Ε&ΤΑ 

 Μελέτες που συνδέονται με διευκόλυνση της εισαγωγής καινοτομίας και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 

 Μελέτες που συνδέονται με την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για 
όλους. 

 Μελέτες που αφορούν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία. 

 

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) – ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Για την προετοιμασία της υλοποίησης έργων ή υπηρεσιών με τη μεθοδολογία της 
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005), θα δοθεί προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της  τεχνικής ωρίμανσης/υπηρεσιών συμβούλων των περιπτώσεων 
έργων ή υπηρεσιών για τα οποία η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) έχει εκδώσει απόφαση ένταξης  στο Νόμο 3389/2005. 

Το αντικείμενο της τεχνικής ωρίμανσης εντοπίζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:  

 Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση αρχικού επιχειρηματικού πλάνου 

 Σύνταξη των τευχών προκήρυξης 

 Σύνταξη των συμβατικών κειμένων 

 Υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών προσφορών 

 Χρηματοοικονομική ολοκλήρωση 

Οι Διαχειριστικές Αρχές θα προβαίνουν σε έκδοση σχετικών προσκλήσεων μετά 
από έγκριση  της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του ΥΠΟΙΟ.  

 
2.2. Προϋπολογισμός της πρόσκλησης 
Ο προϋπολογισμός του Μέτρου που θα αποτελέσει σε πρώτη φάση αντικείμενο πρόκλησης 
προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων, θα πρέπει 
να εκτιμηθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με βάση το συνολικό 
προϋπολογισμό του Μέτρου και τις ειδικότερες ανάγκες της Περιφέρειας ή του τομέα σε ότι 
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αφορά την ωρίμανση έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας που πρόκειται να υλοποιηθούν 
κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

 

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Μέτρου (ή της 
κατηγορίας πράξεων) πρόκειται να διατεθεί για την εκπόνηση μελετών έργων 
υποδομής, προτείνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων να κατανεμηθεί ένα 
ποσοστό της τάξης του 75% των συνολικών πόρων του Μέτρου, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη πόρων για την ενεργοποίηση και των υπολοίπων κατηγοριών πράξεων. 
Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω ενδεικτική κατανομή προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

2.3 Προθεσμίες της  πρόσκλησης 
Δεδομένου του χρόνου στον οποίο πραγματοποιείται η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου 
Μέτρου και του περιορισμένου διαστήματος που υπολείπεται για την υλοποίηση των πράξεων 
που θα ενταχθούν, οι Δ.Α. καλούνται να περιορίσουν κατά το δυνατόν το χρόνο που θα 
διατεθεί, βάσει της πρόσκλησης, τόσο για την υποβολή καθώς όσο και την αξιολόγηση των 
προτάσεων, είτε πρόκειται για άμεση  είτε για συγκριτική αξιολόγηση. 
 
3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ.Α. 

Σε ότι αφορά τον τύπο της αξιολόγησης που θα επιλεχθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
πράξεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλήθος των αναμενόμενων προτάσεων καθώς 
επίσης και το  πλήθος των δυνητικών τελικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μελέτες έργων στρατηγικού χαρακτήρα που προκύπτουν από 
υφιστάμενα ή υπό εκπόνηση στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, 
αναμένεται σχετικά περιορισμένος αριθμός προτάσεων οι οποίες προτείνεται να αξιολογηθούν 
κατά κανόνα με άμεση αξιολόγηση.  

Ωστόσο στις περιπτώσεις που αναμένεται μεγάλος αριθμός προτάσεων, οι Δ.Α. μπορούν να  
προβούν και σε συγκριτική αξιολόγηση. Επομένως, μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα 
βαθμολόγησης ορισμένων εκ των επισυναπτόμενων κριτηρίων (εκτός των Ομάδων Α και Β) 
κατ’επιλογήν της οικείας Δ.Α. Γενικά, στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, η 
εξειδίκευση των κριτηρίων θα πρέπει να προσαρμοστεί από την οικεία Δ.Α. ανάλογα με την 
ειδικότερη κατηγορία μελετών έργων υποδομής που θα προκηρυχθεί. 

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης και ένταξης 
πράξεων της συγκεκριμένης κατηγορίας (μελέτες έργων υποδομής) για τον τύπο της 
άμεσης αξιολόγησης. Όπως προαναφέρθηκε, η εξειδίκευση των κριτηρίων για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες πράξεων του Μέτρου θα αποσταλεί με επόμενη έκδοση της 
παρούσας.  
Τα κριτήρια χωρίζονται στις εξής ομάδες: 

A. Φύση και Είδος της πράξης 

B. Συμβατότητα με Πολιτικές 

Γ. Πληρότητα 

Δ. Ωρίμανση 

Ε. Σκοπιμότητα της πράξης  

ΣΤ. Λοιπά Κριτήρια 
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Σε ότι αφορά την αξιολόγηση από τις Δ.Α. επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα ακόλουθα: 

Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια: 

-«Β.1 Συμβατότητα με στρατηγικό σχεδιασμό για τον Τομέα ή την Περιφέρεια» και  

-«Ε.1. Συμβολή της Πράξης στη στρατηγική ανάπτυξης της επόμενης Προγραμματικής 
Περιόδου»  

θα πρέπει να αξιολογηθούν από τη Δ.Α. λαμβάνοντας υπόψη σχετική έγγραφη γνώμη της 
ΟΣΠ (Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος).  

Επομένως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΟΣΠ για την τεκμηρίωση των προγραμματικών 
επιλογών του αναπτυξιακού σχεδιασμού της επόμενης περιόδου, η ΟΣΠ αξιολογεί την 
εκάστοτε πρόταση ως προς τα ανωτέρω δύο κριτήρια. Η αξιολόγηση αυτή αποτυπώνεται στην 
προαναφερθείσα έγγραφη γνώμη και αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή. Για το σκοπό αυτό 
η Δ.Α. κοινοποιεί όλες τις προτάσεις των Τελικών Δικαιούχων στην Ομάδα Σχεδιασμού του 
αντίστοιχου Προγράμματος. Ειδικά για το κριτήριο Ε.1. η ΟΣΠ κατατάσσει την πρόταση σε 
προτεραιότητα Α, Β ή Γ με επαρκή τεκμηρίωση. 

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων από τη Δ.Α. του Προγράμματος κρίνεται σκόπιμο επίσης 
να συνεκτιμηθεί η δέσμευση του φορέα να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα το υπόψη έργο στην 
επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς και το κόστος κατασκευής του έργου. Για το σκοπό 
αυτό τα ΤΔΕ που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης από τα ακόλουθα: 

• Προεκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου από το δυνητικό Τελικό Δικαιούχο.  

• Δήλωση δέσμευσης του Τελικού Δικαιούχου ότι θα προτείνει το υπόψη έργο για ένταξη 
στην επόμενη προγραμματική περίοδο, κατά προτεραιότητα.  

• Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου (για τις μελέτες που θα 
χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕΠ). 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Η γνωμοδότηση της ΕΥΣ σχετικά με τη συμβατότητα των προς ένταξη πράξεων με το 
περιεχόμενο και τους στόχους του αντίστοιχου Μέτρου ειδικά σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα και 
τη συμβατότητα των προτεινόμενων μελετών με τους περιφερειακούς στόχους και τις 
προτεραιότητες ανάπτυξης όπως αυτές αποτυπώνονται ή θα αποτυπωθούν στο πλαίσιο των 
Προγραμματικών Κειμένων, κατά την διαδικασία συντονισμού, θα γίνεται μετά από συνεργασία  
με την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. που είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η ταυτόχρονη κοινοποίηση των εγγράφων 
του συντονισμού και στις δύο Ειδικές Υπηρεσίες της Δ.Α. του ΚΠΣ.  
Εκτός από τα προβλεπόμενα βάσει του  υπ’ αρ. 1 σχετικού εγγράφου που διαβιβάζονται κατά 
τη διαδικασία συντονισμού θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται προς τη Δ.Α. του ΚΠΣ τα 
ακόλουθα: 

• Αντίγραφο της έγγραφης γνώμης της Ομάδας Σχεδιασμού του αντίστοιχου 
Προγράμματος στο οποίο διατυπώνεται η κατάταξη της προτεινόμενης μελέτης σχετικά 
με τους περιφερειακούς στόχους και τις προτεραιότητες ανάπτυξης όπως αυτές 
αποτυπώνονται ή θ’ αποτυπωθούν στο πλαίσιο των Προγραμματικών Κειμένων 
(κριτήρια υπο-κατηγορίας «Ε. Σκοπιμότητα»). 

• Προεκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου από το δυνητικό Τελικό Δικαιούχο. 

• Αντίγραφο της δήλωσης δέσμευσης του Τελικού Δικαιούχου ότι θα προτείνει το υπόψη 
έργο για ένταξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο, κατά προτεραιότητα.  
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Το Παράρτημα της παρούσας θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνσή σας. Η 
παρούσα επιστολή θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.ggea.gr στο υποσέλιδο 
«Κωδικοποίηση Εγκυκλίων - Οδηγιών – Οδηγών» για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
 
Τέλος, παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στις Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγραμμάτων (ΟΣΠ) Υπουργείων και Περιφερειών από τους αρμοδίους Γενικούς Γραμματείς. 
 

 

O Γενικός Γραμματέας 

 

 

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Φώλια 

• Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Μουσουρούλη  

• Γραφείο Γεν. Δ/ντή κ. Κατσιαδάκη 

• Ε.Υ.Σ. 

• Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. 

• ΕΥΔ Αρχής Πληρωμής 

• ΕΥΔ Ταμείου Συνοχής  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π, «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
Προϊστάμενος κ. Χρηστάκος Στυλιανός 
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 

Προϊστάμενος Δ.Α. Σκανδάλης Βασίλειος 
Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα, 3ος όροφος  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αλιεία» 
Προϊστάμενος Δ.Α. Λολίδης Κωνσταντίνος 
Ιεροσολύμων 6, 112 52, Αθήνα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Προϊσταμένo Δ.Α. Ζερβός Γιώργος 
Πειραιώς 40, 101 82, Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ 
Αν. Προϊσταμένη κ. Καστάνη Καλλιόπη  
Αγησιλάου 23-25, 104 36 Αθήνα  
 

• ΥΠΕΧΩΔΕ  
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» 

Προϊστάμενος κ. Π. Βασιλείου  
Λ.Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα 
Κτίριο Γ1 , 5ος όροφος 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Περιβάλλον» 
Προϊστάμενος κ. Η. Αλεξόπουλος 
Ιτέας 2 & Ευρυτανίας 115 23 Αθήνα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» 

Προϊσταμένη Δ.Α. Αραμπατζή Αγγελική  
Mεσογείων 56, 115 27 Aθήνα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» 

Προϊστάμενη Δ.Α. Γιώτη Ελένη 
Αγ. Σοφίας 10,  154 51 Ν. Ψυχικό 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Προϊστάμενος Δ.Α. Τσαγιάννης Βασίλειος 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου 105 58 Πλάκα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Υγείας – Πρόνοιας» 

Προϊστάμενος  
Γλάδστωνος 1Α 106 77 Αθήνα 
 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Πολιτισμός» 

Προϊσταμένη Δ.Α. Φιλιπποπούλου Έρση 
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης 
10681 Αθήνα 
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• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Προϊστάμενος Δ.Α. Μπομπόλιας Νικόλαος 
Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας , 69 100  Κομοτηνή 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊσταμένη Δ.Α. Ωραιοπούλου Αγγελική 
Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη 

 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Κωτούλας Βασίλειος 
ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας  
Διοικητήριο - ΖΕΠ 50 100 Κοζάνη 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊσταμένη Δ.Α. Ρόκου Ελένη  
8ης Μεραρχίας 5-7, 454 45 Ιωάννινα 

 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Γ. Εμμανουήλ 
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Καραμάνος Παναγιώτης  
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Κόντος Αθανάσιος 
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. κ. Ευάγγελος Κόρκος 
Υψηλάντου 12, 35 100 Λαμία 

 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Προϊστάμενος Δ.Α. Λέμας Κων/νος 
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Σκούρας Αναστάσιος 
Τέρμα Ερ. Σταυρού, 2 100 Τρίπολη 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Φυτάς Δημήτρης 
1o χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81 100  Μυτιλήνη 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊστάμενος Δ.Α. Βουτσίνος Αντώνιος 
Ακτή Παπάγου 46, 841 00 Ερμούπολη 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προϊσταμένη Δ.Α. Μπρεδάκη Ελένη 
Δουκός Μποφώρ 7, 71 202  Ηράκλειο 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
 Ειδικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Ασημακόπουλος - Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Νίκης 5-7 
Αθήνα Τ.Κ. 105.63   
 

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 Ειδικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, - Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου» και Ε.Π. «Αλιεία» 
Λεωφ. Αθηνών  58 
Αθήνα Τ.Κ. 104.41   
 

 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  
 Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων κ. Σπυρίδων Βλιάμος, - Ε.Π. «Απασχόληση 

και Επαγγελματική Κατάρτιση» και Κ.Π. «EQUAL» 
Πειραιώς 40 
Αθήνα Τ.Κ.101.82   
 

 ΥΠΕΧΩΔΕ  
 Γενικός Γραμματέας Δημοσίων  Έργων  κ. Γεώργιος Τρυφωνίδης, - Ε.Π. «Οδικοί ΄Αξονες – Λιμένες – 

Αστική Ανάπτυξη» 
        Χαρ. Τρικούπη 182 

Αθήνα Τ.Κ. 101 78   
 Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ  κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης, - Ε.Π. «Περιβάλλον» 

Αμαλιάδος 17,  Αμπελόκηποι 
Αθήνα Τ.Κ.115 23   
 

 Υπουργείο Ανάπτυξης 
 Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας κ. Σπ. Ευσταθόπουλος - Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»  

Μεσογείων 56 
Αθήνα Τ.Κ.11527 
 

 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 Γενικός Γραμματέας  Μεταφορών & Επικοινωνιών  κ. Ιωάννης Γκόλιας - Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι – 

Αερολιμένες – Αστικές Συγκοινωνίες»  
     Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

  Παπάγου Τ.Κ. 153 69   

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 Γενικός Γραμματέας κ. Α. Καραμάνος, - Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 
Μητροπόλεως 15 
Αθήνα Τ.Κ. 10130   

 Ειδικός Γραμματέας  Δ. Σκιαδάς -  Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου  
Πλάκα,  Τ.Κ.105 58 

 

 Υπουργείο Υγείας &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Γενικός Γραμματέας κ. Μελέτης Τζαφέρης, - Ε.Π. «Υγεία– Πρόνοια» 
Αριστοτέλους 17 
Αθήνα Τ.Κ. 104 33   
 

 Υπουργείο Πολιτισμού 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Χρήστος Ζαχόπουλος, - Ε.Π. «Πολιτισμός» 

Μπουμπουλίνας 20 
Αθήνα Τ.Κ. 106 82   
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 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Μιχ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης  
Γ. Κακουλίδου 1 

 Κομοτηνή Τ.Κ. 691.00   
 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Γ. Τσιότρας, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Τ. Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 540.08   
 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Ανδρ. Λεούδης, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 

Μακεδονίας 
Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης 
Κοζάνη Τ.Κ. 501.00   

 

 Περιφέρεια Ηπείρου 
 Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Πανοζάχος, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 

8ης Μεραρχίας 5 
Ιωάννινα Τ.Κ. 454.45   
 

 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 Γενικός Γραμματέας κ. Φωτ. Γκούπας, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 

Σωκράτους 111 
Λάρισα Τ.Κ. 413.36   

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 Γενικός Γραμματέας κ. Σωτ. Βόσδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων 

Νήσων 
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 
Αλικές Ποταμού 
Κέρκυρα Τ.Κ. 491.00   

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Π. Καββαδάς, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 

Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28 
Πάτρα Τ.Κ. 264.41 
 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

 Γενικός Γραμματέας  κ. Κ. Έξαρχος, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Στερεάς 
Ελλάδος 
Υψηλάντου 1 
Λαμία Τ.Κ. 35.100   

 Περιφέρεια Αττικής 
 Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Μανιάτης, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 

Ευαγγελιστρίας 2  
Αθήνα Τ.Κ.105.63   

 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 Γενική Γραμματέας κα. Αγγ. Αβούρη, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Πελοποννήσου 
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 
Τρίπολη Τ.Κ. 221 00   
 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Σέργιος Τσίφτης, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου 

Αιγαίου 
Κουντουριώτου 77 
Μυτιλήνη Τ.Κ. 811.00   
 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 Γενικός Γραμματέας  κ. X. Κόκκινος, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου    
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Αιγαίου 
Ερμούπολη – Σύρος Τ.Κ. 841 00   

 Περιφέρεια Κρήτης 
 Γενικός Γραμματέας  κ. Σεραφείμ Τσόκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 

Πλ. Κουντουριώτη 
            Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 712 02   
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