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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με 
κωδικό ΟΠΣ 305624, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 2007-2013».

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Την  υπ΄  αριθμ  Ε(2007)5338/26.10.2007  απόφαση  της  Επιτροπής  των  ΕΚ  για  την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” 
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CCI2007GR161 PO001).

3. Τη  με  αρ.  πρωτ.  14053/  ΕΥΣ1749  /27.03.08  Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Το  με  αρ.  πρωτ.  23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008  Εγχειρίδιο  Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5. Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  με  αριθ.  ΥΠΕΠΠ/Δ’/ΦXVII/5206/2-12-2008 
«Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) με σκοπό την 
αναδιάρθρωσή της σε  Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008 
(ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).
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6. Τη  με  αριθμ.  ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009  (ΦΕΚ  512/Δ/7-12-2009) 
απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Πολιτισμού  και  Τουρισμού  για  το 
διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Τουρισμού,  με  βαθμό 1ο της  Κατηγορίας 
Ειδικών  Θέσεων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  του  Ν.  1558/85  (ΦΕΚ 
Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 
Α),

7. Την με αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του 
Υπουργείου  Πολιτισμού  &  Τουρισμού  αρμοδιότητες  διαχείρισης  για  πράξεις  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
του ΕΣΠΑ (2007-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά 
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ. 
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αρ.πρωτ.  ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση  της ΕΥΤΟΠ για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», κωδικός 
58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς», 

10. Την με αρ.  πρωτ.  αίτηση χρηματοδότησης πράξης  του Δικαιούχου 11602/2.12.2010 
προς  την  ΕΥΤΟΠ  για  την  ένταξη  της  πράξης  στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»,

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης 
της  θετικής  αξιολόγησης  της  πρότασης  και  ειδικότερα  στο  Φύλλο  εξέτασης  της 
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται 
στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Tη με αρ. πρωτ. 3000/6.12.2010 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,

13. Το με αρ. πρωτ. 11708/6-12-2010 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ» στον 

Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Βελτίωση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος»  του  Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
305624

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 2 από 6

ΑΔΑ: 4ΙΦΣΓ-ΩΠ



2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός 

ΣΑ:
Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ01480141

3.Δικαιούχος:
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ

4.Κωδικός 

Δικαιούχου:
1010846

5.Φυσικό 

αντικείμενο της 

πράξης:

Το Ιερό της Δωδώνης, ο σημαντικότερος αρχαιολογικός 
χώρος της βορειοδυτικής Ελλάδος, εκτείνεται στους 
πρόποδες λοφώδους βραχίονα που διατρέχει την 
ομώνυμη κοιλάδα, εντός των ορίων του 
¨Καποδιστριακού ¨ Δήμου Δωδώνης. Το Ιερό είναι 
διατεταγμένο σε τρία επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο , 
ανατολικά, απαντούν τα λατρευτικά οικοδομήματα: Ιερά 
Οικία , ναοί Διώνης ,Θέμιδας, Αφροδίτης ,και ο ναός του 
Ηρακλή κάτω από την νεότερη παλαιοχριστιανική 
Βασιλική . Στους πρόποδες του λόφου δυτικά είναι 
χτισμένα τα δημόσια οικοδομήματα για πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και πολιτικές δραστηριότητες :Βουλευτήριο 
και Πρυτανείο. Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει η 
Ακρόπολη και στη νοτιοδυτική πλαγιά της είναι 
κατασκευασμένο το θέατρο το εντυπωσιακότερο 
οικοδόμημα του Ιερού και συγχρόνως ένα από τα 
μεγαλύτερα θέατρα της αρχαιότητας με χωρητικότητα 
15.000-17.000 θεατών. Το θέατρο συνδέεται οργανικά 
στα δυτικά με το Στάδιο , το οποίο είναι το πρώτο 
μνημείο που αντικρίζουν οι σύγχρονοι επισκέπτες του 
χώρου, ενώ η αρχαία πρόσβαση γινόταν από το νότο 
μέσω μνημειακών στωικών οικοδομημάτων.
Το πρόγραμμα-παρέμβαση  που προτείνεται προς 
υλοποίηση αποτελεί επέκταση της παρέμβασης της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και έχει στόχο 
την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
με σκοπό τη βελτίωση της επισκεψιμότητας. Έχει δύο 
κεντρικούς  άξονες (δύο υποέργα):Α)Το θέατρο, Β) τη 
δυτική Στοά του Ιερού και  τα λοιπά μνημεία του 
αρχαιολογικού χώρου

Α ΥΠΟΕΡΓΟ:ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ)
Περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης 
τμήματος του κοίλου, ήτοι τμήματα των 8 κερκίδων του 
κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου και 
εργασίες συντήρησης σε τμήμα του  όμορου 
νοτιοδυτικού αναλημματικού τοίχου του θεάτρου .Επίσης 
θα πραγματοποιηθούν σποραδικές εργασίες για την 
άρση των ετοιμορροποιών των ορθοστατών του α΄ 
διαζώματος και εργασίες συντήρησης σε αρχιτεκτονικά 
μέλη του διαζώματος και των εξωτερικών κλιμάκων 
ανόδου που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Στο πλαίσιο 
του έργου θα πραγματοποιηθούν : αποξηλώσεις 
-απομακρύνσεις του αρχαίου υλικού, ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συντηρήσεις και 
στερεώσεις. Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες 
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συγκολλήσεις και συμπληρώσεις του δομικού υλικού με 
τεχνητό λίθο κατά περίπτωση, ή αντικατάσταση των 
εκλιπόντων αρχιτεκτονικών μελών με νέα από φυσικό 
λίθο . Θα προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση του 
υποβάθρου ως το φυσικό βράχο  και στη συνέχεια 
κατάλληλη διαμόρφωση της υπόβασης, ώστε να 
πραγματοποιηθεί η τελική ανασύνθεση και ανάταξη του 
αρχαίου υλικού. Στο πλαίσιο του έργου 
προγραμματίζεται διοργάνωση   ημερίδας για τη 
δημοσιοποίηση των νεότερων στοιχείων που 
προκύπτουν από τις εργασίες στο Ιερό της Δωδώνης και 
η έκδοση σχετικού εποπτικού υλικού.
Β ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΕΡΟΥ ( ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ ΘΕΜΙΔΑΣ, ΝΑΟΣ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ) (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ)
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της αρχαίας εισόδου στο Ιερό 
της Δωδώνης στα νότια, μέσω της κοιλάδας της 
Δωδώνης, όπου κατά την            αρχαιότητα ήταν η 
κύρια αρτηρία σύνδεσης του Ιερού με τη νότια Ελλάδα, 
προτείνεται η αποκατάσταση τμήματος της δυτικής 
Στοάς. Πρόκειται για το στωικό οικοδόμημα στην 
προέκταση της ανατολικής πλευράς του Πρυτανείου, το 
οποίο πλαισίωνε από δυτικά την κύρια πρόσβαση στο 
Ιερό. Την πίσω δυτική όψη της Στοάς αποτελεί ο 
αρχαιότερος περίβολος. Στην πρόσοψη της Στοάς προς 
ανατολικά εκτείνονται σειρές βάθρων. Η παρέμβαση 
περιλαμβάνει εργασίες όπως: άμεσα μέτρα προστασίας, 
συντήρηση και στερέωση τμήματος του στυλοβάτη και 
της κρηπίδας. Επίσης εργασίες συντήρησης και 
στερέωσης των έμπροσθεν βάθρων σε σημεία που 
χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος διεύρυνση του 
ζωτικού χώρου του μνημείου με διαμόρφωση  και 
οριοθέτηση προσβάσεων κοινού  και διαμόρφωση 
επιπέδων με σκύρα.
Το υλικό δομής  των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου 
είναι ο απολιθωματοφόρος ασβεστόλιθος με πληθώρα 
ασυνεχειών και φλεβιδίων , πέτρωμα εξαιρετικά ευπαθές 
που χρήζει άμεσης συντήρησης. Προτείνονται εργασίες 
συντήρησης σε τμήματα- αρχιτεκτονικά μέλη των 
μνημείων. Επίσης περιορισμένης έκτασης εργασίες 
διαμόρφωσης , αρχαιολογικοί καθαρισμοί και εργασίες 
ανάδειξης των περιγραμμάτων των οικοδομημάτων του 
Ιερού με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του 
αρχαιολογικού χώρου.
Στα λοιπά μνημεία του Ιερού ( ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ 
ΘΕΜΙΔΑΣ, ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ)  θα 
πραγματοποιηθούν περιορισμένης έκτασης εργασίες 
διαμόρφωσης και συντήρησης , αρχαιολογικοί 
καθαρισμοί και εργασίες  ανάδειξης των περιγραμμάτων 
με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού 
χώρου

6.Παραδοτέα 

πράξης

          Α ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ)
Στο πλαίσιο του α υποέργου θα παραδοθεί η 
αποκατάσταση τμήματος του κοίλου του θεάτρου, ήτοι 
τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις 
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αντίστοιχες κλίμακες ανόδου και τμήμα του  όμορου 
νοτιοδυτικού αναλημματικού τοίχου του θεάτρου καθώς 
και  σποραδικές εργασίες για την άρση των 
ετοιμορροποιών των ορθοστατών του α΄ διαζώματος 
.Επίσης εργασίες συντήρησης σε αρχιτεκτονικά μέλη του 
διαζώματος και των εξωτερικών κλιμάκων ανόδου όπου 
χρήζουν άμεσης επέμβασης.

          Β ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΕΡΟΥ ( ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ ΘΕΜΙΔΑΣ, 
ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ) (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ)
Στο πλαίσιο του β υποέργου θα παραδοθεί η 
αποκατάσταση τμήματος της δυτικής Στοάς του Ιερού 
καθώς και των αντίστοιχων έμπροσθεν αυτής βάθρων. 
Επίσης η διαμόρφωση προσβάσεων κοινού και σύνδεση 
αυτών με την υφιστάμενη διαδρομή (έργο προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). Στα λοιπά μνημεία του 
Ιερού θα πραγματοποιηθούν περιορισμένης έκτασης 
εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης , αρχαιολογικοί 
καθαρισμοί και εργασίες  ανάδειξης των περιγραμμάτων 
με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού 
χώρου.

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9401 Μνημεία – Αρχαιολογικοί 
Χώροι που
αναδεικνύονται

Αριθμός 1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 54.55 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

1. Άμεσες Δαπάνες

1α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,756,536.58 3,000,000.00
ii. ΦΠΑ 243,463.42

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 3,000,000.00 3,000,000.00
2. Έμμεσες Δαπάνες

2α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αμέσων δαπανών

Σύνολο (2)

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων

ΣΥΝΟΛΑ 3,000,000.00 3,000,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται 
σε 3,000,000.00 €.
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 Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε 3,000,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2010ΣΕ01480141

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 3,000,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):   0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι  όροι  της  απόφασης  ένταξης  και  οι  υποχρεώσεις  του  δικαιούχου  περιγράφονται  στο 

Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο διαβιβάστηκε στον 

Δικαιούχο με το υπ' αρ. Πρωτ. 2956/6.12.2010 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ 

με το υπ' αρ. πρωτ. 11708/6-12-2010 έγγραφο του Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2. ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

2. ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α, Β, Γ
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