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Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος
ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007 - 2013

ΦΟΑ

ζε

ΙΞΘΜΗ ΑΟΞΦΑΡΗ
ΩΜ ΣΟΞΣΠΓΩΜ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ - ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΞΗΑΡ ΙΑΘ
ΜΑΣΘΚΘΑΡ
Έρνληαο ππ’ φςε:
1. ην άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ
98/Α/2005),
2. ην

Ξ.Γ.

189/2009

(ΦΔΘ

221/Α/5-11-2009)

«Ξεξί

θαζνξηζκνχ

θαη

αλαθαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη
3. Ρν Ξ.Γ. 65/2011 (ΦΔΘ 147Α) «Γηάζπαζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα πνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ
θαη

β)

Γηνηθεηηθήο

Κεηαξξχζκηζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο,

ζπγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
θαη Θαιαζζίσλ πνζέζεσλ, Λήζσλ θαη Αιηείαο ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Ξξσζππνπξγφ ησλ
Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη

Δπηθνηλσλίαο

θαη

ζην πνπξγείν
1
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Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λέαο
Γεληάο».
4. Tν Ξ.Γ. 71/2012 (ΦΔΘ 124/Α/17.5.2012) «Γηνξηζκφο πνπξγψλ».
5. Ρν Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ Α/2007) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 25 απηνχ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242
ηνπ N. 4072/2012 (ΦΔΘ 86 Α/ 11-4-2012),
6. Ρν Λ. 2957/1954 «Ξεξί Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ
ζρεηηθψλ

πξνο

ηνχηαο

δηαηάμεσλ

ηνπ

Γεκνζίνπ

Ινγηζηηθνχ»,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
7. Ρν Λ. 4002/2011 (ΦΔΘ 180 /Α/ 22-8-2011), άξζξν 18, § 3β
8. Ρν γεγνλφο φηη κε ηελ ςήθηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 3β ηνπ Λ.
4002/2011 (ΦΔΘ 180 /Α/ 22-8-2011), ππάγεηαη πιένλ ζε ΦΞΑ ε δηαλνκή
λεξνχ

(πιελ

αξδεπηηθνχ

χδαηνο)

θαη

ε

ππεξεζία

απνρέηεπζεο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη απ’ επζείαο απφ ηνπο ΝΡΑ ή ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ, ην
Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ θαη επνκέλσο γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ σο
άλσ θνξέσλ δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε ν ΦΞΑ,
9. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2012 έσο θαη 2015 ίζε κε 560 εθ. €
ζε βάξνο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΞΓΔ κε πξφβιεςε γηα ην έηνο 2012 ίζε
κε120 εθ. €,

ΑΟΞΦΑΡΘΖΞΣΛΕ
Οπζκίδνπκε

ηηο

πεξηπηψζεηο

εθαξκνγήο

θαη

ηηο

αλαγθαίεο

ιεπηνκέξεηεο

θαη’

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 3614, ΦΔΘ Α 267/3-12-2007
«Γηαρείξηζε,

έιεγρνο

θαη

εθαξκνγή

αλαπηπμηαθψλ

παξεκβάζεσλ

γηα

ηελ

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 242 ηνπ Λ. 4072, ΦΔΘ Α 86/11-4-2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο - Λέα εηαηξηθή κνξθή - Πήκαηα - Κεζίηεο Αθηλήησλ - Οχζκηζε ζεκάησλ
λαπηηιίαο, ιηκέλσλ αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», σο αθνινχζσο :

Άπθπο 1
Οεδίο εθαπμογήρ
Ζ παξνχζα απφθαζε αθνξά ζε:
α. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηηο νπνίεο πινπνηνχλ σο
δηθαηνχρνη ην Γεκφζην, ηα ΛΞΓΓ, νη ΝΡΑ, νη ζχλδεζκνη ΝΡΑ ή νη νπνίεο πινπνηνχληαη
απφ άιινπο θνξείο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο κέζσ Ξξνγξακκαηηθψλ Ππκβάζεσλ θαη
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β. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πνπ πινπνηνχλ νη κε
εηζαγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη νη
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (ΓΔΑ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο
θαηαζθεπάδνπλ έξγα ζε νηθηζκνχο κε πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 10.000
θαηνίθσλ.

Άπθπο 2
Τπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ
1. Ζ δαπάλε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ, γηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο πνπ

πινπνηνχλ νη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο, ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΞΓΔ) σο κε
επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε αλαγθαία γηα ην έξγν.
2. Ζ δαπάλε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ ή κέξνο απηήο, γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
πξάμεηο πνπ πινπνηνχλ νη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο,
δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηείηαη σο κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε αλαγθαία γηα ην έξγν κε
βάζε ηνπο πθηζηάκελνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
απφθαζε έληαμεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή
δηαρείξηζεο (ΓΑ/ΔΦΓ/ΔΓΑ). Γηα ην ζθνπφ απηφ ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ αξρή δηαρείξηζεο θαη ζηε
Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Λαπηηιίαο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη φηη νη πθηζηάκελεο
ηακεηαθέο

ξνέο

δελ

επηηξέπνπλ

ηελ

νκαιή

ρξεκαηνδφηεζε

ηεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
3. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΞΓΔ ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
θαη ε ππνρξέσζε εθθαζάξηζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ, απνηειεί φξν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
πξάμεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ζην ζχκθσλν απνδνρήο φξσλ.

Άπθπο 3
Εκκαθάπιζη ηηρ μη επιλέξιμηρ δαπάνηρ ηος ΦΟΑ ηυν
ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππάξευν, πος ανακηάηαι (επιζηπέθεηαι ή
ζςμτηθίζεηαι)
1. Ρν πνζφ ηνπ ΦΞΑ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

πξάμεσλ

απφ

ην

ΞΓΔ

θαη

ζηε

ζπλέρεηα

αλαθηάηαη

(ζπκςεθίδεηαη ή επηζηξέθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί
ΦΞΑ δηαηάμεηο), απνηειεί νθεηιή πξνο ην δεκφζην. Ζ νθεηιή απηή εθθαζαξίδεηαη θαηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
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2. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη κε ην θιείζηκν θάζε εηήζηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη
κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο λα θαηαζέηεη ην πνζφ ηνπ ΦΞΑ
ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, πνπ έρεη κέρξη ηφηε αλαθηήζεη (κε ζπκςεθηζκφ ή
αίηεκα επηζηξνθήο απφ ηε Γ.Ν..) ζην ινγαξηαζκφ «Αδηάζεηα ππφινηπα παξειζφλησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ», πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο.
3. Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνο θαηάζεζε, αλαθηεζέληνο απφ ην θνξέα, πνζνχ ΦΞΑ ζε
εηήζηα βάζε, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηειεπηαία Ξεξηνδηθή Γήισζε ΦΞΑ ηνπ έηνπο
σο αθνινχζσο:
i. Δάλ απφ ηελ ηειεπηαία Ξεξηνδηθή Γήισζε ΦΞΑ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πξνθχπηεη
ρξεσζηηθφ ή κεδεληθφ ππφινηπν, ν δηθαηνχρνο έρεη αλαθηήζεη ην ζχλνιν ηνπ
ρξεκαηνδνηεζέληνο ΦΞΑ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.
ii. Δάλ απφ ηελ ηειεπηαία Ξεξηνδηθή Γήισζε ΦΞΑ πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν
κεγαιχηεξν ή ίζν πξνο ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ, ν
δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ δελ έρεη αλαθηήζεη θαλέλα κέξνο ηνπ ρξεκαηνδνηεζέληνο
ΦΞΑ.
iii. Δάλ απφ ηελ ηειεπηαία Ξεξηνδηθή Γήισζε ΦΞΑ πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν
κηθξφηεξν απφ ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ, ν δηθαηνχρνο
έρεη

αλαθηήζεη

ην

πνζφ

πνπ

πξνθχπηεη

απφ

ηελ

αθαίξεζε

[(ζπλνιηθή

ρξεκαηνδφηεζε κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ)-(πηζησηηθφ ππφινηπν ηειεπηαίαο πεξηνδηθήο
δήισζεο ΦΞΑ)].
4. Ρα πνζά ηνπ ΦΞΑ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΞΓΔ θαη ηα νπνία δελ έρνπλ επηζηξαθεί απφ ην δηθαηνχρν
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαη 3, εθθαζαξίδνληαη κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηειηθνχ
ινγαξηαζκνχ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο
πξάμεο.
5.

Ν

δηθαηνχρνο,

κε

ηελ

ππνβνιή

ηεο

έθζεζεο

νινθιήξσζεο

ηεο

πξάμεο,

ζπλππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο θαη θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε

ησλ

Ππιινγηθψλ

Απνθάζεσλ

Έξγσλ

ππεξεζία

ηνπ

θνξέα

ρξεκαηνδφηεζεο (θαηά πεξίπησζε νηθνλνκηθή ή άιιε νξηδφκελε αξκφδηα ππεξεζία
πνπξγείνπ ή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο) ηελ
ηειεπηαία πεξηνδηθή ηνπ δήισζε ΦΞΑ πνπ έρεη ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ΓΝ φπνπ
ππάγεηαη θαη ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ ηνπ ππφινηπν. Δπίζεο
ππνβάιιεη ηηο ηειεπηαίεο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΞΑ γηα θαζέλα απφ ηα πξνεγνχκελα
έηε (απφ ην 2012 θαη κεηά).
6. Ζ αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο εθδίδεη ηελ απφθαζε νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο, κε
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ην/α απνδεηθηηθφ/ά θαηάζεζεο ησλ εηεζίσο
αλαθηεζέλησλ πνζψλ. Κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά πξνζδηνξίδεη ζηελ απφθαζε :
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Νθεηιή 1 : Ρν χςνο ηνπ ππνινίπνπ αλαθηεζέληνο ΦΞΑ ηνπ θνξέα γηα ην ηειεπηαίν
(κε νινθιεξσζέλ) έηνο, πνπ ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία κε ηελ παξάγξαθν 3 έρνληαο
ππ’ φςε ηελ ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ΦΞΑ. Πην πνζφ ηεο νθεηιήο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη ηα κε επηζηξαθέληα πνζά πξνεγνχκελσλ εηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2
θαη

ηπρφλ ηφθνη

απφ

ηελ

θαζπζηεξεκέλε

επηζηξνθή

ηνπο.

Ρν

επηηφθην πνπ

εθαξκφδεηαη είλαη ην επηηφθην αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη, γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο,
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην V ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 794/2004 ηεο Δπηηξνπήο. Πηελ απφθαζε θαζνξίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο
νθεηιήο απηήο πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ παξαιαβή

ηεο

απφθαζεο νινθιήξσζεο.
Νθεηιή 2 : Ρν πνζφ απηφ απνηειεί ην ππφινηπν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηνδνηεζέληνο
πνζνχ ΦΞΑ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ήδε αλαθηεζέληνο. Πηελ απφθαζε θαζνξίδεηαη φηη
ην πνζφ ηεο νθεηιήο απηήο πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή
ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο.
7. Ζ απφθαζε νινθιήξσζεο απηή, σο πξνο ηα αλσηέξσ ππφινηπα νθεηιήο, απνηειεί
ηίηιν είζπξαμεο ηνπ Γεκνζίνπ. Ρα πξνο επηζηξνθή πνζά (νθεηιέο) θαηαηίζεληαη ζην
ινγαξηαζκφ

«Αδηάζεηα

ππφινηπα

παξειζφλησλ

νηθνλνκηθψλ

εηψλ

λνκηθψλ

πξνζψπσλ», πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ
αξκφδηα (νηθνλνκηθή) ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.
8. Ν ππφρξενο θνξέαο νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηελ αξρή δηαρείξηζεο θαη ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ θάζε
νθεηιφκελνπ πνζνχ. Δθφζνλ δελ θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα πνζά απφ ηνλ
δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ, ε αξκφδηα ΓΑ/ΔΦΓ/ΔΓΑ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο βεβαηψλεη ην ρξένο
θαη ζπληάζζεη ρξεκαηηθφ θαηάινγν πξνο ηελ αξκφδηα ΓΝ θαη ζηε Γ/λζε Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο. Ζ είζπξαμε
ηεο νθεηιήο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θψδηθα Δίζπξαμεο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΘΔΓΔ).
9. Δάλ ν δηθαηνχρνο πινπνηεί κε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε ην έξγν γηα ινγαξηαζκφ
άιινπ θνξέα (θπξίνπ ηνπ έξγνπ) ηφηε, εθφζνλ ηα ηηκνιφγηα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκά
ηνπ, δελ ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί ζηελ αλσηέξσ πξνζδηνξηζζείζα δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο ηνπ ρξεκαηνδνηεζέληνο ΦΞΑ θαη δελ δηθαηνχηαη αλάθηεζεο ΦΞΑ γηα ηα
ηηκνιφγηα απηά νχηε ν δηθαηνχρνο νχηε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ. Δάλ ηα ηηκνιφγηα έρνπλ
εθδνζεί ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηφηε ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ππάγεηαη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ.
10. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο
πξάμεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ησλ ΓΔΑ ηεο παξαγξάθνπ β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο,

γηα

ηηο

νπνίεο

έρεη

ρξεκαηνδνηεζεί

απφ

εζληθνχο

πφξνπο

ηνπ
5

ΑΔΑ: Β4Λ5Φ-Ι0Ψ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ ην 1.1.2011 θαη κεηά κέξνο ή ην ζχλνιν
ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

Ξ Σποςπγόρ Ξικονομικών

Ξ Σποςπγόρ Ανάπηςξηρ,
Ανηαγυνιζηικόηηηαρ και Μαςηιλίαρ

Γεώπγιορ Ζανιάρ

Θυάννηρ Ρηοςπνάπαρ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γξαθείν πνπξγνχ, θνπ Ησάλλε Πηνπξλάξα
2. Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο θαο Γ. Εεκπηιηάδνπ
(ειεθηξνληθά)
3. Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
4. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξ. Ξεξηθ. Ξνιηηηθήο θαη Γ.Δ.
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, θνπ Γ. Ξεηξάθνπ
6. Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΠ)
7. Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο (ΔΘ)
8. Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξιεξσκήο
9. Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Ινηπψλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
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