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16729/ΓΚΠ145/14-4-2011(ΦΔΚ667/Β)
με

ηην

επυνςμία

Διδικό

Σαμείο

Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηυν Αναγκών (Δ.Σ.Α.Δ.Α) και διάθεζη ηυν
πόπυν ηος».

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ,
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ &
ΓΗΚΣΤΩΝ

Έσονηαρ ςπότη:
1. Σιρ διαηάξειρ:
α) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
όξγαλα» ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α),
όπσο ηζρύεη,
β) ηνπ Ν.3895/2010 «Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ππεξεζηώλ νξγαληζκώλ θαη
θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ 206/Α),.
γ) ηνπ ΝΓ 2957/1954 «Πεξί δεκνζίσλ επελδύζεσλ…» (ΦΔΚ186/Α), όπσο ηζρύεη,

δ) ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ247/Α) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν3871/2010
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζύλε» (ΦΔΚ141/Α)
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ε) ηεο από 29/8/07 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Κνηλσληθέο παξνρέο θαη
νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ζηνπο πιεγέληεο από ηηο ππξθαγηέο» (ΦΔΚ 205/Α), όπσο
θπξώζεθε κε ην Ν. 3624/2007 (ΦΔΚ 289/Α) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ
Ν.3660/2008 (ΦΔΚ 78/Α),
ζη) ηνπ ΝΓ 1265/72 «Πεξί ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο, ησλ ΟΤΑ, ΝΠΓΓ,
θιπ» (ΦΔΚ 197/Α)
δ) ηνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνύ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκόζηνπ Γηθαίνπ»
(ΦΔΚ 204/Α),
ε) ηνπ Π.Γ. 227/2007 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθνύ Τακείνπ Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ (Δ.Τ.Α.Δ.Α)» (ΦΔΚ 259/Α),
ζ) ηνπ Π.Γ. 81/2002 «Σπγρώλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ57/Α)
η) ηνπ Π.Γ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο…» (ΦΔΚ 213/Α)
θ) ηνπ ΠΓ 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ»
(ΦΔΚ 221/Α), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.16 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ
Ν.4002/2011(ΦΔΚ180Α) θαη ηζρύεη
ι) ηνπ Π.Γ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Υπνπξγεία α) Δζσηεξηθώλ θαη β) Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρώλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιαζζίσλ Υπνζέζεσλ, Νήζσλ
θαη Αιηείαο ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγό ησλ Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ Δλεκέξσζεο θαη
Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (ΦΔΚ 147/Α).
κ)

ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη

θαηάξγεζε ππεξεζηώλ».
λ) ηνπ Π.Γ. 178/2000 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο» (ΦΔΚ
165/Α), όπσο ηζρύεη,
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μ) ην Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/21.06.2012) «Γηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ
Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ».
2) Τελ θνηλή απόθαζε 16729/ΓΚΠ 145/14-4-2011 ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη
ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο, « Δθθαζάξηζε ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ, κε ηελ επσλπκία “Δηδηθό Τακείν Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Αλαγθώλ
(Δ.Τ.Α.Δ.Α.) θαη δηάζεζε ησλ πόξσλ ηνπ» (ΦΔΚ 667/Β).
3) Τελ θνηλή απόθαζε νηθ./5285/Α32/31.8.2007 ηνπ Υπνπξγνύ ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ θαη ηνπ
Υθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο «Οξηνζέηεζε
πεξηνρώλ γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε θηίξηα από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνύζηνπ
2007 ζε πεξηνρέο ησλ Ννκώλ Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο,
Δύβνηαο, Αηηηθήο θαη Αηησιναθαξλαλίαο» (ΦΔΚ 1744/Β).
4) Τελ θνηλή απόθαζε νηθ/5645/Α32/12.9.2007 ηνπ Υπνπξγνύ ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ θαη ηνπ
Υθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο «Οξηνζέηεζε
πεξηνρώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζε θηίξηα από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Ηνπλίνπ,
Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ 2007 ζε πεξηνρέο ησλ λνκώλ Αραΐαο, Μαγλεζίαο,
Κεθαιιελίαο , Κνξηλζίαο θαη Αηηηθήο» (ΦΔΚ1845/Β).
5) Τελ θνηλή απόθαζε νηθ.6374/Α32/10.10.2007 ηνπ Υπνπξγνύ ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ θαη ηνπ
Υθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο
«Σπκπιεξσκαηηθή νξηνζέηεζε πεξηνρώλ γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε θηίξηα από ηηο
ππξθαγηέο ηνπ Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ 2007 ζε πεξηνρέο ησλ Ννκώλ Ζιείαο,
Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, Μεζζελίαο, Αραΐαο, Λάξηζαο, Άξηαο, Δύβνηαο,
Βνησηίαο,

Θεζπξσηίαο,

Κεθαιιελίαο,

Εαθύλζνπ,

Φζηώηηδαο

θαη

Αηηηθήο»

(ΦΔΚ2024/Β).
6) Τελ θνηλή απόθαζε

55277/ΓΔ-9877/16.12.11 ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο,
«Ταθηνπνίεζε πιεξσκώλ Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ κε ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο,
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ επόκελνπ θαη ξύζκηζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 2853/Β)
7) Τελ εγθύθιην Οδεγηώλ θαηάξηηζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΠΓΔ 2012
8) Τελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο ζηηο
πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ έηνπο 2007
πξνθεηκέλνπ ηα αδηάζεηα ηακεηαθά ππόινηπα ηνπ ΔΤΑΔΑ λα δηαηεζνύλ
πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ησλ δσξεώλ.

γηα ηελ
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9) Τν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.

Αποθαζίζοςμε:
Άπθπο μόνο
Τν εηζαγσγηθό εδάθην ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ αξηζκ. 16729/ΓΚΠ 145/14-42011(ΦΔΚ 667/Β) θνηλήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ
Υθππνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο, «Δθθαζάξηζε ηνπ

Ν.Π.Γ.Γ, κε ηελ επσλπκία “Δηδηθό Τακείν Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Αλαγθώλ
(Δ.Τ.Α.Δ.Α.) θαη δηάζεζε ησλ πόξσλ ηνπ», από « Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΤΑΔΑ,
έσο …σο εμήο» ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
«Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΤΑΔΑ, ζπλερίδεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ πνπ
είραλ εγθξηζεί θαη είραλ εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) θαη
εληάζζνληαη λέα έξγα

απνθαηάζηαζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο ησλ πιεγεηζώλ

πεξηνρώλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2007».
Σην ηέινο ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινύζσο:
«1. Πξνηάζεηο γηα έληαμε λέσλ έξγσλ ζην ΠΓΔ
Πεξηθέξεηεο

Πεινπνλλήζνπ,

Γπηηθήο Διιάδνο θαη

ππνβάιινληαη από ηηο
Σηεξεάο Διιάδνο γηα ηηο

πεξηνρέο πνπ νξηνζεηήζεθαλ σο πιεγείζεο από ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ
2007,

βάζεη

ησλ

ΚΥΑ

ππ΄αξηζκ.

νηθ./5285/Α32/31.8.2007

(ΦΔΚ

1744/Β),

νηθ/5645/Α32/12.9.2007 (ΦΔΚ1845/Β), νηθ.6374/Α32/10.10.2007 (ΦΔΚ2024/Β).
2. Τν αλώηαην ύςνο ησλ πηζηώζεσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ αλά Πεξηθέξεηα γηα λέα
έξγα από ην 2013 θαη εθεμήο θαζνξίδεηαη, ιακβάλνληαο ππόςε ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο
Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ (ΔΥΣ) ηνπ
Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ
θαζώο θαη ηηο δσξεέο εηδηθνύ ζθνπνύ, σο εμήο:
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο: εηθνζηηέζζεξα εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο ρηιηάδεο
επξώ. (24.700.000,00 €),
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ δεθαπέληε εθαηνκκύξηα νθηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ
(15.800.000,00€),
Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο επηά εθαηνκκύξηα επξώ (7.000.000, 00€).
Οη εηήζηεο πηζηώζεηο ησλ έξγσλ απνηεινύλ δέζκεπζε θαη είλαη θαζ’ ππέξβαζε ηνπ
Οξίνπ Πηζηώζεσλ ηνπ εζληθνύ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ, θαζόζνλ απνηεινύλ έζνδν από
δσξεέο ηδησηώλ.
3. Οη πξνηάζεηο

ππνβάιινληαη

από ηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνύ

ζηελ

Γ/λζε

Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο, εληόο ηξηώλ κελώλ
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από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαη αθνξνύλ ην ΠΓΔ ηνπ έηνπο 2013 θαη
εθεμήο .
Τα πξνο έληαμε λέα έξγα ζα πξέπεη:
λα αθνξνύλ έξγα απνθαηάζηαζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο

ησλ πιεγεηζώλ

πεξηνρώλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ ηνπ 2007,
λα κελ ρξεκαηνδνηνύληαη από άιινπο εζληθνύο ή θνηλνηηθνύο πόξνπο,
λα εληάζζνληαη ζηνπο γεληθνύο άμνλεο θαη ηηο δξάζεηο Αλαπηπμηαθώλ Σρεδίσλ
ησλ Πεξηθεξεηώλ ησλ πιεγεηζώλ πεξηνρώλ,
λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπο θαλόλεο γηα ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο
δεκόζηεο ζπκβάζεηο,
λα απνδεηθλύεηαη ε αξηηόηεηα, ε ιεηηνπξγηθόηεηα ή θαη ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηά
ηνπο κε άιια έξγα πνπ πινπνηνύληαη ζηελ πιεγείζα πεξηνρή,
λα είλαη ώξηκα γηα ηελ άκεζε πινπνίεζή ηνπο ( πρ κειέηεο, αδεηνδνηήζεηο).
4.

Ζ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο

Πεξηθέξεηαο

ειέγρεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο σο πξνο ηνπο πξναπαηηνύκελνπο όξνπο θαη ηηο
παξαπέκπεη γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο ζε ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, πνπ ζα
ζπζηαζεί ζε εθάζηε ησλ ελ ιόγσ Πεξηθεξεηώλ κε απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε,
5.

Ζ ηξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο απνηειείηαη από δύν

ζηειέρε ηεο

Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη από έλα ζηέιερνο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη
νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνηάζεσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηα πξνο
έγθξηζε λέα έξγα ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο θαη απνθαζίδεη ηα πξνηεηλόκελα
πξνο έληαμε έξγα.
6.

Ο Πεξηθεξεηάξρεο ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο γηα έληαμε ησλ έξγσλ ζην

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ), καδί κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηεο
ηξηκεινύο

Δπηηξνπήο,

ζηε

Γ/λζε

Γεκνζίσλ

Δπελδύζεσλ

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ (ΥΠΑΑΥΜΓ),
ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθύθιην νδεγηώλ θαηάξηηζεο ΠΓΔ
πνπ εθδίδεηαη θαη΄ έηνο. Οη πξνηάζεηο απηέο θνηλνπνηνύληαη θαη ζηηο Γ/λζεηο Γ/24 θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ.
Ζ Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ ΥΠΑΑΥΜΓ εληάζζεη ηα έξγα ζε Σπιινγηθέο
Απνθάζεηο Έξγσλ Πεξηθεξεηώλ πνπ έγηλαλ εηδηθά γηα ηηο ππξόπιεθηεο πεξηνρέο.
7. Οη αλαθεξόκελεο πξνζεζκίεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ππνβνιήο ηνπο
ζην ΠΓΔ ηζρύνπλ γηα ην έηνο 2013. Σηα επόκελα έηε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ
πξνηάζεσλ

ζην ΠΓΔ θαζώο θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, κεηά ηελ

αμηνιόγεζή ηνπο από ηελ Πεξηθέξεηα, ζα νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΗ-Χ8Β
θαηάξηηζεο ηνπ ΠΓΔ, πνπ εθδίδνληαη θαη΄ έηνο από ηε Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
ηνπ ΥΠΑΑΥΜΓ.
8. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζπλερηδόκελσλ θαη ησλ λέσλ έξγσλ ζα εμαθνινπζήζεη
λα γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηξίησλ κέζσ ΠΓΔ. Ζ εθηακίεπζε ησλ
ηακεηαθώλ ππνινίπσλ ηνπ θαηαξγεζέληνο ΔΤΑΔΑ, γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ
έξγσλ αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο α) έσο θαη
ζη) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ελ ζέκαηη ηξνπνπνηνύκελεο ΚΥΑ».
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ ππ΄ αξηζκ. 16729/ΓΚΠ 145/14-4-2011.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ

Γ. ηοςπνάπαρ

Κ. Υαηζηδάκηρ

Κοινοποίηζη:
1. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ
Νίθεο 5-7, 10180 Αζήλα
- Γξαθείν Υπνπξγνύ θ. Κ. Φαηδεδάθε
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Σ. Τζόθα
- Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Αλ.Πξ.Πεξ.Πνι.Γ.Δ θ. Κ.Κνπθνιηά
- Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
2. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)
Δζυηεπική Γιανομή:
1. Γξαθ. Υπνπξγνύ θ. Η. Σηνπξλάξα
2. Γεληθή Γξακκαηεία Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
- Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα θ. Η. Μέξγνπ
- Γξαθ. Γελ. Γ/ληε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θ. Κ. Μαζνύξα
- Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Τκήκα Γ΄)
3. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
Παλεπηζηεκίνπ 37, 101 65 Αζήλα
- Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα θ. Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ
- Γξαθ. Γελ. Γ/ληε Θεζαπξνθπιαθίνπ & Πξνϋπνινγηζκνύ θ. Π. Καξαθνύζε
- Γηεύζπλζε 20 “Πξνϋπνινγηζκνύ»Ν.Π.Γ.Γ”
- Γ/λζε 24ε «Λνγαξηαζκνί Γεκνζίνπ» (Τκήκα Α΄)

