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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: 
«Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του 
Γ΄ΚΠΣ, σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισµού 
1260/1999 της ΕΕ. 

 
Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε δράσεις  που αφορούν στην 
κατηγορία πράξης 3: Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης 
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών του µέτρου 4.2  

Στις 28 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενέκρινε το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) για τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 (απόφαση Ε(2000)3405). Η 
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένας από τους Άξονες του Γ΄ ΚΠΣ. Για την 
εκπλήρωση των στόχων του Άξονα, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (απόφαση  C(2001)551 
/14-3-2001) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. 
ΚτΠ), το οποίο αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων 
σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να 
λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. 

Στις 14 Μαΐου 2001, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΚτΠ ενέκρινε το 
Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Ε.Π. καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων 
(σχ. Άρθρο 15 του Ν.2860/00 ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000).  

Επίσης, στις 27 Ιουνίου 2002 και στις 6 Αυγούστου 2003 η Επιτροπή Παρακολούθησης 
ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού. 
Κατόπιν αυτού η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΚτΠ (σύσταση µε ΚΥΑ αριθ 
41637/∆ΙΟΕ 769 (ΦΕΚ1502 Β/8-12-2000) και τροποποίηση µε ΚΥΑ αριθ. 14536/∆ΙΟΕ 187 
(ΦΕΚ 546 Β/11-5-2001)), προβαίνει στην ενηµέρωση των δυνητικών τελικών 
δικαιούχων για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3 του 
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Μέτρου 4.2 η οποία αφορά σε έργα προώθησης της ανάπτυξης ζήτησης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Ειδικότερα θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για: 

Α) Ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

έργων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο σε τεχνικό-οικονοµικό όσο και 

σε εµπορικό επίπεδο. 

Β) Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση  επιλεγµένων οµάδων � στόχων, ιδιαίτερα 

των πιο αποµακρυσµένων και λιγότερο ευνοηµένων και µη προνοµιούχων 

περιοχών, για τα οφέλη που µπορούν να έχουν από την αξιοποίηση και 

εκµετάλλευση   ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών. Ενδεικτικές οµάδες � 

στόχοι είναι οι  Οικιακοί χρήστες, οι Επαγγελµατίες, οι Επιχειρήσεις, οι ∆ηµόσιοι 

και Ιδιωτικοί φορείς παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, όπως 

π.χ οι φορείς Εκπαίδευσης, Υγείας � Πρόνοιας, Πιστωτικά ιδρύµατα, 

πολιτιστικοί φορείς, φορείς ΑΜΕΑ, κλπ. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή 

δηµιουργία «ευρυζωνικής κουλτούρας» που θα συµβάλει στη δηµιουργία και 

αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ ως έµµεσος  στόχος είναι 

και η συµβολή στη µείωση του ψηφιακού χάσµατος. Η ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση  των επιλεγµένων οµάδων � στόχων µπορεί να περιλαµβάνει 

τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη - υλοποίηση αυτοτελών µικρής κλίµακας 

επιδεικτικών δράσεων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, µέσα από την 

συλλογή και καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών σε ευρυζωνικές 

υποδοµές και υπηρεσίες για µια γεωγραφική ενότητα επιπέδου ∆ήµου (ή 

οµάδων ∆ήµου), Νοµαρχίας (ή οµάδων Νοµαρχιών) ή  Περιφέρειας.  

Γ) Ενηµέρωση των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των 

επαγγελµατιών του χώρου ΤΠΕ  που δραστηριοποιούνται ή ξεκινούν να 

δραστηριοποιηθούν για τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις που 

παρουσιάζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας ανάλογα µε την 

περίπτωση σε επίπεδο ∆ήµου (ή οµάδων ∆ήµου), Νοµαρχίας (ή οµάδων 

Νοµαρχιών) ή  Περιφέρειας, µε τεκµηριωµένες µελέτες που µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν,  την άθροιση  της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών που 

δηµιουργείται, τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα.  

Στις παραπάνω τρεις δράσεις Α), Β) και Γ) προώθησης της ανάπτυξης ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών ως επιλέξιµες ενέργειες ενηµέρωσης και διάδοσης της 

χρήσης των, µπορεί συµπληρωµατικά να περιλαµβάνονται η οργάνωση 
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σεµιναρίων, συνεδρίων,  διαφήµισης στα ΜΜΕ, Roadshow events και 

ηµερίδων, η παρουσίαση case studies και καλών πρακτικών σε ελληνικό και 

διεθνές επίπεδο,  η συγγραφή εγχειριδίων κλπ. 

Η ΕΥ∆  µε την παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες Τελικών 
∆ικαιούχων: 

1η κατηγορία:   

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και  οι σχετικοί µε το µέτρο 
εποπτευόµενοι φορείς του, άλλα Υπουργεία και  οι σχετικοί µε το µέτρο 
εποπτευόµενοι φορείς των, οι Περιφέρειες και η   ΚτΠ Α Ε. 

2η κατηγορία:  

ΟΤΑ Β� Βαθµού, τα Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ που δεν έχουν παραγωγική ή 
εµπορική δραστηριότητα και η υλοποίηση του έργου τους εποπτεύεται 
άµεσα από Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 

3η κατηγορία: 

ΟΤΑ Α� Βαθµού,  ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί, Εταιρείες που 
ιδρύονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
έργων 

Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για το Μέτρο 4.2 είναι 248.000.000  
ΕΥΡΩ, ο οποίος αναλύεται σε 148.000.000 ΕΥΡΩ ∆ηµόσια ∆απάνη και 100.000.000 
ΕΥΡΩ ιδιωτική συµµετοχή. Το Μέτρο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% (111.000.000 
ΕΥΡΩ) από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% 
(37.000.000 ΕΥΡΩ) από Εθνική συµµετοχή. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην 
άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά  την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ 
των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση  της καθυστέρησης  των λιγότερο 
ευνοηµένων περιφερειών, και η συµβολή στη διόρθωση των κυριοτέρων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα,  χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και 
στη διαρθρωτική  προσαρµογή  των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, 
καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική  ανασυγκρότηση των περιφερειών.  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισµού 
10.500.000� ∆ηµόσια ∆απάνη.  

Υπάρχει εύρος προυπολογισµού προτάσεων ανά κατηγορία τελικών δικαιούχων 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Τελικών 
∆ικαιούχων 

Προυπολογισµός σε � Εύρος Προυπολογισµού σε  � 

1η 2.500.000 250.000 - 600.000 (10 � 4 
προτάσεις) 

2η 4.000.000 150.000 - 250.000 (27 - 16 
προτάσεις) 

3η 4.000.000 50.000 � 150.000 (80 - 25 
προτάσεις) 
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Η ∆.Α δύναται να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισµού της παρούσας πρόσκλησης 
έως 10% ή και σε αιτιολογηµένη ανάκληση της ισχύος της, ενηµερώνοντας µε τον ίδιο 
τρόπο τους τελικούς δικαιούχους. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του 
Μέτρου 4.2, που είναι η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής δικτύων τοπικής 
πρόσβασης περιλαµβανοµένων µικρών πόλεων και µη αστικών ή αποµακρυσµένων 
περιοχών, για την παροχή βασικών υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Η ανάπτυξη δικτύων 
τοπικής πρόσβασης στις εν λόγω περιοχές θα διευκολύνει την απελευθέρωση της 
αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισµό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, µέσω της εξασφάλισης µε 
ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών σε τοµείς όπως υγεία, 
εκπαίδευση και εµπορικές συναλλαγές. Οι ανωτέρω υποδοµές πρόσβασης κρίνονται 
επίσης αναγκαίες για την αναβάθµιση και βελτίωση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων των περιοχών, τη διατήρηση αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας κ.λ.π. 

Επίσης βασικός στόχος του µέτρου είναι η προσαρµογή στις  βασικές αρχές και 
κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all» 
όπου προβλέπεται  η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου 
που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιµες ευρυζωνικές υποδοµές .Ειδικότερα οι στόχοι που 
τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαµβάνουν: 

• Ευρυζωνική πρόσβαση για  όλη την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µέχρι το 2005. 

• Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης µε έµφαση στις λιγότερο προνοµιούχες 
περιοχές. 

• Εισαγωγή µέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων µεταξύ σηµείων υγείας µε 
ευρυζωνική πρόσβαση. 

• Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, καθώς και µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία 
κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση µέχρι το 2005 

Σηµείο κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η άθροιση της ζήτησης που 
δηµιουργείται, κυρίως, από τον δηµόσιο τοµέα και περιλαµβάνει τους τοµείς της 
δηµόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας, της εκπαιδευσης κ.ο.κ. 

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 1/11/2003  

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις ένταξης πράξεων πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη, 
ενυπόγραφα, και µε σαφήνεια συµπληρωµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες συµπλήρωσης, 
Τεχνικά ∆ελτία Έργου και Υποέργων, που αφορούν τις Επενδύσεις & Ενισχύσεις, 
καθώς και όλα τα απαραίτητα για την εξέτασή τους έγγραφα. Η µη υποβολή των 
ανωτέρω ∆ελτίων, ή η ελλιπής συµπλήρωσή τους, οδηγεί σε απόρριψη των 
προτάσεων. Τα Τ∆Ε αποτελούν δεσµευτικά έγγραφα µε βάση τα οποία ο Τελικός 
∆ικαιούχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
περιγράφονται σε αυτά. Τα ανωτέρω ∆ελτία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
Απόφασης ένταξης της πράξης.  

Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει, κατά την διάρκεια εξέτασης 
της πρότασης, κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγησή 
της. Επίσης, µετά την υποβολή της πρότασης δεν επιτρέπεται η µεταβολή του φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου. Η ∆Α διατηρεί το δικαίωµα µε επαρκή αιτιολόγηση να 
εντάξει την πράξη µε µειωµένο προϋπολογισµό σε σχέση µε αυτόν της πρότασης ή και 
να µειώσει κατ� αντιστοιχία οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο.  
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Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων που εµπεριέχουν οι ενταχθείσες πράξεις, 
πρέπει να τηρείται η Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία ανεξάρτητα από το θεσµικό 
πλαίσιο του τελικού δικαιούχου. 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις ένταξης πράξεων θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων 
επιλογής που ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΚτΠ για το συγκεκριµένο 
Μέτρο και τα οποία αφορούν στη φύση και είδος της πράξης, σκοπιµότητα, πληρότητα, 
ωριµότητα και συµβατότητα µε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. 

Η διαδικασία για την ένταξη πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 

1. Την αξιολόγηση των προτάσεων από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ µε τη σειρά µε 
την οποία υποβάλλονται µέχρι εξαντλήσεως του διατιθέµενου µε την παρούσα 
πρόσκληση προϋπολογισµού. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει  τρία 
στάδια, τα οποία εφαρµόζονται διαδοχικά και αφορούν: (α) αποδοχή της 
νοµιµότητας της πρότασης (έλεγχος αποδοχής αίτησης, έλεγχος επιλεξιµότητας, 
συµβατότητα µε εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές), (β) η πληρότητα και τεχνική 
ωριµότητα της πρότασης (γ) η σκοπιµότητα της πράξης (οικονοµική βιωσιµότητα 
και κοινωνικό όφελος). Η θετική αξιολόγηση σε ένα στάδιο αποτελεί προϋπόθεση 
για τη συνέχιση της αξιολόγησης στο επόµενο. Κατά συνέπεια για να επιλεγεί µία 
πράξη για ένταξη στο Μέτρο θα πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα 
επί µέρους στάδια. Εφόσον κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κριθεί αναγκαία η 
υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, η ∆Α δύναται να ζητήσει την υποβολή τους 
από τον τελικό δικαιούχο σε εύλογο χρόνο. Η  ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ εφόσον 
το κρίνει σκόπιµο µπορεί να ζητήσει την γνωµοδότηση επί των προτάσεων, της 
συντονιστικής Επιτροπής Συµβούλων Υποστήριξης (ΣΕΣΥ) της οικείας 
Περιφέρειας, µε βάση το Τεχνικό ∆ελτίο Ελέγχου Σκοπιµότητας Έργου.  

2. Τη γνωµοδότηση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, από το αρµόδιο για το 
ΕΤΠΑ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και από το αρµόδιο για την άσκηση 
πολιτικής για το µέτρο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

3. Την εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΚτΠ για ένταξη ή µη της 
προτεινόµενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

4. Την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία 
και περιέχει συγκεκριµένους όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, που 
αφορούν την υλοποίηση της πράξης. 

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η αξιολόγηση αποβεί αρνητική ο τελικός 
δικαιούχος ενηµερώνεται µε σχετική αιτιολόγηση. 

Οι τελικοί δικαιούχοι, εφόσον ενταχθεί η πρότασή τους στο ΕΠΚτΠ, αναλαµβάνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠΚτΠ, τον ν. 2860/2000, 
την Υ.Α 18527/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε 156/7.6.2001 (τύπος και περιεχόµενο απόφασης ένταξης 
έργου, ΦΕΚ 758/Β/15.6.2001),  την υπ. αριθ. 24812/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε 235 ΚΥΑ  των Υπουργών 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσδιορισµός στοιχείων που 
καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 
2860/2000» (ΦΕΚ 1002/τΒ/31.07.2001), καθώς και τον Κανονισµό 1159/31.5.2000 της Ε.Ε. 
για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
στη διεύθυνση: Βουλής και Ν.Νικοδήµου 11, 10557, Αθήνα κατά τις ώρες 9.00-
17.00, καθ� όλες τις εργάσιµες ηµέρες, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Επίσης 
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είναι δυνατή και η ταχυδροµική αποστολή τους, επί αποδείξει (στην περίπτωση αυτή 
ως ηµεροµηνία υποβολής λαµβάνεται η ηµεροµηνία της απόδειξης).  
Επισηµαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων και Υποέργων 
είναι υποχρεωτική και γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κόµβου  
«http://deltia02.mnec.gr». 
Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, µπορείτε να επικοινωνείτε 
µε τον κ. Β. Μιχαλακόπουλο (τηλ. 210 37 22 442, fax 210 37 22499 , e-mail: 
basmix@infosoc.gr). 
Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το 
Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, τα κριτήρια ένταξης πράξεων, το πλήρες Τεχνικό 
∆ελτίο του Μέτρου 4.2, τα τυποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία Έργου και Υποέργου, οδηγίες 
για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Ε/Υ,  πίνακας 
επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων 
αξιολόγησης προτάσεων, υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.infosoc.gr/. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό 
εργαλείο επικοινωνίας της ∆ιαχειριστικής Αρχής µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Ο  Ειδικός Γραµµατέας 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
! Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Χ. Βερελή 

! Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών, κ. Κ. Παπαλέξη  

! Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων 

! Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών 

! Νοµαρχίες της Χώρας 

! ΚΕ∆ΚΕ 

! ΚτΠ ΑΕ Πρόεδρο, κα Σ. Χρονοπούλου 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινωνία της 

Πληροφορίας, κ. Γεωργιάδη 

2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Χριστοδουλάκη 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χ. Πάχτα   

3. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»        


