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ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου µε τίτλο «

Βορείων Τζουµέρκων» στο Πρόγραµµα 

 

 

Ο 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθµού, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσµων Ο.Τ.Α.» του 

Νόµου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 

ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).

2. Τις διατάξεις του νόµου 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

4.  Tις διατάξεις του νόµου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. ∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &  
Π.∆.Ε 

 
 
    

Αθήνα,  8 Αυγούστου 
Αριθ. Πρωτ. : 

Τεχνική Γραµµατεία  
Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» 

ypes.gr 

 ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΟ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Πραµάντα Ιωαννίνων
ΤΚ 
Υπόψη: κ. 
 
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση κεντρικού δικτύου Ύδρευσης ∆ήµου 

» στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθµού, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσµων Ο.Τ.Α.» του 

Νόµου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 

ιανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201). 

Τις διατάξεις του νόµου 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

τάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

διατάξεις του νόµου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύε

Αυγούστου  2018 
Αριθ. Πρωτ. : 41542 

∆ΗΜΟ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
Πραµάντα Ιωαννίνων 
ΤΚ 44001 
Υπόψη: κ. Ι. Σεντελέ  

Βελτίωση κεντρικού δικτύου Ύδρευσης ∆ήµου 

του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθµού, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσµων Ο.Τ.Α.» του 

Νόµου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 

Τις διατάξεις του νόµου 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 

τάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

διατάξεις του νόµου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

(Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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5. Tις διατάξεις του νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147). 

6. Το π.δ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄2016) σχετικά µε τη σύσταση και µετονοµασία 

Υπουργείων. 

7. Το π.δ. 141/2017 Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180). 

8. Το π.δ. 125/2016 περί ∆ιορισµού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 

210). 

9. Την υπ’ αριθµ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών «Ειδικό Πρόγραµµα Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων 

σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος 

πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, 

τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την 

αποπληρωµή των δανείων από το Π∆Ε και λοιπά ζητήµατα διαχείρισης προγράµµατος». 

10. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965/18-05-2011 «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου 

Παρ/κων και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄ αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

περί «έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων µε την 

οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον 

εµπορικό κλάδο του Ταµείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-

4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Κανονισµός του Τ.Π. και ∆ανείων» κατ΄ 

εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011. 

11. Το ν. 3199/2003 Προστασία και ∆ιαχείριση των υδάτων –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

(ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003). 

12. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α`/8.3.2007) Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των 

υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

13. Την Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη – Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017) µε 

θέµα: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως 

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).  

14. Την µε αριθµ. πρωτ. 18334/10-05-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 

χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

υποδοµών των δικτύων ύδρευσης» µε τίτλο «Υποδοµές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς 

ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». 

15. Το µε αριθµ. πρωτ. εισερχοµένου 27824/15-06-2018 αίτηµα ένταξης του ∆ικαιούχου. 

16. Την µε αρ. πρωτ. 25623/5-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά µε τη 
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συγκρότηση της Τεχνικής Γραµµατείας του άρθρου 5 της µε αρ. 13022/24-4-2018 (Β’ 1377) 

ΚΥΑ. 

17. Το από 03-08-2018 Πρακτικό της Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος µε το οποίο 

εισηγείται την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

 

Την ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση κεντρικού δικτύου Ύδρευσης ∆ήµου Βορείων 

Τζουµέρκων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδοµών των δικτύων ύδρευσης» του 

Προγράµµατος  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».  

 

Η χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του  

Έργου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου 
Βελτίωση κεντρικού δικτύου Ύδρευσης 

∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων 

Κύριος του Έργου ∆ήµος Βορείων Τζουµέρκων 

Ποσό χρηµατοδότησης 1.567.741,93 €  

Φυσικό Αντικείµενο Έργου 

 

Το έργο περιλαµβάνει: 
- Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (περίπου 7,9 

Km), δεξαµενή και αντλιοστάσιο για τη 
συµπληρωµατική υδροδότηση της Τ.Κ. 
Πραµάντων  

- Αντικατάσταση τµηµάτων του υφιστάµενου 
εξωτερικού υδραγωγείου της ∆.Ε. 
Τζουµέρκων 

 
 

 

 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασία χρηµατοδότησης και πληρωµών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της 

απόφασης ένταξης και τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραµµα Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, 

κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των 
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έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του 

προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων από το 

Π∆Ε και λοιπά ζητήµατα διαχείρισης προγράµµατος», και ειδικότερα στο άρθρο 8. 

  

Επιπλέον ορίζεται ότι: 

1. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προκειµένου να εγκριθεί από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνοµολόγησης του. 

2. Η τελική έκθεση κλεισίµατος του έργου αποστέλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

και πλέον ο δικαιούχος αποδεσµεύεται από κάθε  υποχρέωση αποπληρωµής του, η οποία 

βαρύνει το Π∆Ε, µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 

1377/Β’/24-4-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

3. Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηµατοοικονοµικών 

Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστηµα.  

 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσµικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε 

Αναπηρίες. 

 

∆. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Απόφασης 

Ένταξης και τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραµµα Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, 

διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και 

δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, 

διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων από το Π∆Ε και λοιπά ζητήµατα 

διαχείρισης προγράµµατος», και ειδικότερα στο άρθρο 7. 

 

Επιπλέον: 

1. Ο ∆ικαιούχος συµπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιηµένου 

υποδείγµατος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και το 

αποστέλλει στην ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 

υπόψη της Τεχνικής Γραµµατείας. Το ∆ελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο 

µηνών από την λήξη του οικονοµικού έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ∆ικαιούχος 

προβαίνει σε ενέργειες κλεισίµατος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιηµένου 

υποδείγµατος και την υποβάλλει  στη ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη της Τεχνικής Γραµµατείας. 

2. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον 
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επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του φυσικού ή/και οικονοµικού αντικειµένου του έργου.  

 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ 

Τα στελέχη της ∆/νσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς και τα µέλη της Τεχνικής Γραµµατείας δύναται να προβαίνουν σε δειγµατοληπτικές επιτόπιες 

επιθεωρήσεις, προκειµένου να επιβεβαιώσουν/ επαληθεύσουν τα στοιχεία του έργου. 

 

ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο δικαιούχος οφείλει: 

• Να αποδέχεται τη συµπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» που 

δηµοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, µε τα βασικά στοιχεία της πράξης. 

• Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σηµαντικού µεγέθους, από την έναρξη του  

έργου και καθόλη την διάρκεια υλοποίησης ,στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή 

κατασκευών σε ορατό σηµείο από το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο 

υλοποιείται µε συγχρηµατοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

• Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα 

ορατό από το κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή 

κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου. 

• Να λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, 

ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη 

χρηµατοδοτική στήριξη από το «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι». 

 

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία αυτού και 

υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραµµατεία, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και 

διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου. 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να 

παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση µόνο της δράσης και να 

αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να µην επωφελούνται µε οιονδήποτε τρόπο 

άλλες δραστηριότητες του ∆ικαιούχου, συµπεριλαµβανοµένης και της λειτουργίας της υποδοµής.  

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και 

τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 

Η. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο ∆ήµος Βορείων Τζουµέρκων υποχρεούται να τροποποιήσει το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου σύµφωνα µε 

την Απόφαση Ένταξης έχοντας λάβει τη σχετική Απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων. 
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                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

                                                                                                    Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 
 

    

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

• Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
• Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ  
• Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
• Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
•  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

• Γραφείο κ. Υπουργού  
• Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
• Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 
• ∆/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ1ΤΥ465ΧΘ7-8ΗΨ


		2018-08-08T14:39:02+0300
	Athens




