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Προς:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Κωδικός Πρόσκλησης 105 

 

ΘΕΜΑ:  3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 για υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε 
Φορείς ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μέτρου 4.3: «Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του 
Γ΄ΚΠΣ, σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισµού 
1260/1999 της ΕΕ. 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 152.077/ΚτΠ 4441-Β3 της 13/05/2004 
Πρόσκληση 105 της ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ,   προς τους τελικούς δικαιούχους του 
Μέτρου 4.3, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε σχετική τροποποίηση  (  Α.Π.  
152.692/ΚτΠ7491-Β3) στις   28/7/2004  

2) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 2η τροποποίηση 153.452/ΚτΠ 10436/Β3 της 
11/11/04 της ανωτέρω Πρόσκλησης 105. 

3) Την Αριθµ. 16421/340/5.4.2004 (ΦΕΚ101/τΓ/06.04.2004) Απόφαση ορισµού 
του Ειδικού Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

4) Την Αριθµ. 15339/∆ΙΟΕ91 ΥΑ «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσίας να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραµµατείς, στο Γενικό 
Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό 
Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε., στον Ειδικό Γραµµατέα για την Κοινωνία της 
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Πληροφορίας, στον Ειδικό Γραµµατέα Αποκρατικοποιήσεων, στους Γενικούς 
∆ιευθυντές, στους ∆ιευθυντές, στον Προϊστάµενο της ΕΥ∆ του Ε.Π. «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» και στους Προϊσταµένους των Μονάδων αυτής, στους 
Προϊσταµένους Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (ΦΕΚ547/τΒ/31.03.2004). 

 

5) Την ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης µέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής 
πρόσβασης των Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆.∆.) στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και 
των Φορέων Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων στο 
σχολικό δίκτυο EDUNET και στο δίκτυο κορµού Ε∆ΕΤ, για την επίτευξη των 
στόχων του e-Europe 2005 

6) Την ανάγκη ένταξης στο ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ των κτηρίων 
των φορέων του πρώην Υπουργείου Οικονοµικών (εκτός αυτών που 
βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και τον Νοµό Θεσσαλονίκης), στους 
οποίους  περιλαµβάνονται οι ∆ΟΥ, οι διάφορες κεντρικές υπηρεσίες, οι 
Οικονοµικές Επιθεωρήσεις, οι χηµικές υπηρεσίες, κλπ 

7) Το πλήθος των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και το γεγονός ότι 
απαιτείται αυξηµένος προϋπολογισµός για τη χρηµατοδότησή τους. 

 

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΚτΠ,  

 

Τροποποιεί την Πρόσκληση ως εξής:  

 

 

Η παράγραφος : 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την χρηµατοδότηση Πράξεων συνολικού 
προϋπολογισµού 36.000.000€ ∆ηµόσια ∆απάνη. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται σε 
δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων ως εξής:   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1 

• Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων & 
Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) και 
ΟΤΑ Α’ Βαθµού 

• Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και οι 
φορείς υλοποίησης 
σχολικού δικτύου1  

• ΥΠΑΝ (ο φορέας 
υλοποίησης του 
ευρυζωνικού δικτύου της 
εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής κοινότητας,  
Ε∆ΕΤ Α.Ε.) 

• ΚτΠ ΑΕ 

 

Ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
∆ικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης 

35.850.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2 

• ΚτΠ ΑΕ 

• Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  (Γενική 
Γραµµατεία Επικοινωνιών) 

Σύµβουλος  
Τεχνικής 
Υποστήριξης των 
∆υνητικών 
Τελικών 
∆ικαιούχων της 
Κατηγορίας 1 

150.000 

 

αντικαθίσταται µε την παράγραφο:  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την χρηµατοδότηση Πράξεων συνολικού 
προϋπολογισµού 42.000.000€ ∆ηµόσια ∆απάνη. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται σε 
δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων ως εξής:   

                                             
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ΕΑ ΙΤΥ, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας, Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 



 

 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1 

• Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων & 
Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) και 
ΟΤΑ Α’ Βαθµού 

• Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και οι 
φορείς υλοποίησης 
σχολικού δικτύου2  

• ΥΠΑΝ (ο φορέας 
υλοποίησης του 
ευρυζωνικού δικτύου της 
εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής κοινότητας,  
Ε∆ΕΤ Α.Ε.) 

• ΚτΠ ΑΕ 

 

Ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
∆ικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης 

41.850.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2 

• ΚτΠ ΑΕ 

• Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  (Γενική 
Γραµµατεία Επικοινωνιών) 

Σύµβουλος  
Τεχνικής 
Υποστήριξης των 
∆υνητικών 
Τελικών 
∆ικαιούχων της 
Κατηγορίας 1 

150.000 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό κείµενο της Πρόσκλησης 105 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την   απόφαση Α.Π.  153.452/ΚτΠ 10436/Β3 της 11/11/04. 

 

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το νέο κείµενο της πρόσκλησης έχει ως εξής: 

 

 

 

Προς:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Κωδικός πρόσκλησης: 105 

                                             
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ΕΑ ΙΤΥ, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας, Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 
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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 
κατηγορίας πράξης 1: Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μέτρου 4.3: «Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του 
Γ΄ΚΠΣ, σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισµού 
1260/1999 της ΕΕ. 

 

Έχοντας υπόψη ότι : 

1) 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. 

2) 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).  

3) Στις 8/12/2003 η  Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τις τροποποιήσεις του 
Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, όπως ισχύει σήµερα. 

4) Βασικός στόχος του Μέτρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  είναι 
µεταξύ άλλων η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης, σε 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας οι οποίες έχουν αναγνωρισµένες 
ανάγκες, όσον αφορά στη λειτουργία και διασύνδεση των φορέων της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης βασικός στόχος είναι η προσαρµογή της χώρας 
στις  βασικές αρχές και κατευθύνσεις της 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 

5) Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Η γρήγορη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, η εκπαίδευση από 
απόσταση, η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η 
διασκέδαση, η τηλε-διάσκεψη, το ηλεκτρονικό εµπόριο και άλλα, λειτουργούν πιο 
αποδοτικά και είναι ενδεχοµένως εφικτά µόνο µέσω των υψηλών ταχυτήτων που 
προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση.  

6) Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη 
διαµορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα µε βασικούς στόχους: 

• ∆ηµιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική 
επικράτεια. 

• ∆ιασύνδεση µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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• Αύξηση του ανταγωνισµού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδοµών 
και υπηρεσιών µε στόχο τη µείωση του κόστους. 

• Τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής 
των δικτύων. 

• ∆υνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες µη ευνοηµένων 
αστικών ή αγροτικών περιοχών 

• Κάλυψη των µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού της χώρας 

• Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

• Έµµεση ενίσχυση της βιοµηχανίας παραγωγής περιεχοµένου, αφού η 
διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση 
νέων, προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

7) Τη χρηµατοδότηση από το Ε.Π ΚτΠ του έργου ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ από το Μέτρο 2.2 του ΕΠ ΚτΠ (απόφαση ένταξης 152. 555 /ΚτΠ 3591 της 
18/9/2002).  

8) Όπως αναφέρεται στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού η ανάπτυξη 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης, σε περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας οι οποίες έχουν αναγνωρισµένες ανάγκες, για τη λειτουργία και 
διασύνδεση των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
συντονισµό µε τις ανάλογες δράσεις  άλλων Μέτρων και κυρίως του Μέτρου 2.2. 

9) Στο συµπλήρωµα Προγραµµατισµού η κατηγορία πράξης 1: Υπηρεσίες ευρείας 
ζώνης σε φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μέτρου 4.3 περιγράφεται ως εξής: «Η 
υλοποίηση της παρούσας κατηγορίας πράξης περιλαµβάνει τις απαραίτητες 
παρεµβάσεις για την κάλυψη των αναγκών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, µε ένα ενιαίο επίπεδο ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών 
λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί κατά το συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα υλοποίησης. Ότι η  υλοποίηση εστιάζεται σε φορείς και λειτουργίες 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  που έχουν προσδιοριστεί από τις µελέτες προετοιµασίας και 
ωρίµανσης και καλύπτουν µη ευνοηµένες γεωγραφικές περιοχές µε παρεµβάσεις που 
δηµιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Κατά την υλοποίηση της δράσης 
αξιοποιείται στο µέγιστο η διαθέσιµη δορυφορική τεχνολογία σύµφωνα µε το 
αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προσδιοριστεί από τη µελέτη αξιοποίησης και βέλτιστης 
εκµετάλλευσης της δορυφορικής τεχνολογίας για την κάλυψη αναγκών ευρυζωνικών 
υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Παράλληλα υλοποιούνται έργα που εξυπηρετούν 
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και µε χρήση όλων των υπόλοιπων διαθέσιµων τεχνολογιών.»  

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΚτΠ,  

 

Προβαίνει:  

στην ενηµέρωση των Τελικών ∆ικαιούχων  για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μέτρου 4.3: «Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την χρηµατοδότηση Πράξεων συνολικού 
προϋπολογισµού 42.000.000€ ∆ηµόσια ∆απάνη. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται σε 
δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων ως εξής:   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1 

• Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων & 
Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) και 
ΟΤΑ Α’ Βαθµού 

• Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και οι 
φορείς υλοποίησης 
σχολικού δικτύου3  

• ΥΠΑΝ (ο φορέας 
υλοποίησης του 
ευρυζωνικού δικτύου της 
εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής κοινότητας,  
Ε∆ΕΤ Α.Ε.) 

• ΚτΠ ΑΕ 

 

Ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
∆ικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης 

41.850.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2 

• ΚτΠ ΑΕ 

• Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  (Γενική 
Γραµµατεία Επικοινωνιών) 

Σύµβουλος  
Τεχνικής 
Υποστήριξης των 
∆υνητικών 
Τελικών 
∆ικαιούχων της 
Κατηγορίας 1 

150.000 

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.  

Γενικός στόχος είναι η σύνδεση Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆.∆.) στο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ µέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα 
τεχνολογίας), καθώς και η σύνδεση Φορέων Εκπαίδευσης µέσω ευρυζωνικών 
δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα τεχνολογίας) στο υπάρχον σχολικό δίκτυο 
EDUNET και στο δίκτυο κορµού Ε∆ΕΤ. 

Για τους φορείς της ∆.∆, η βασική κατεύθυνση είναι η συµµετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), µε συγκεκριµένο στόχο  την ολοκλήρωση και συµπλήρωση 
του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την ουσιαστική και λειτουργικά ολοκληρωµένη διασύνδεση 
των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ καλύπτει 1766 κόµβους της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ακολουθώντας την λογική της προµήθειας υπηρεσιών (µε SLA) 
από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και όχι την ανάπτυξη ιδιόκτητων 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Παρά τη µεγάλη διάσταση του Έργου, 
αναδεικνύονται σηµαντικές ανάγκες συµπλήρωσης του µε επιπλέον φορείς της 

                                             
3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ΕΑ ΙΤΥ, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας, Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 
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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε στόχο την πλήρη κάλυψη σε επιχειρησιακό επίπεδο 
σηµαντικών τοµέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Για τους φορείς της Εκπαίδευσης η βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη τοπικών 
δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης (σε επίπεδο ∆ήµου ή Νοµαρχίας) για τη 
διασύνδεση σε αυτά φορέων της εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά 
Κέντρα και κυρίως τα σχολεία). 

Ειδικότερα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

Για τους ΟΤΑ Α’ βαθµού τελικούς δικαιούχους της κατηγορίας 1: Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
καλύπτει τις ανάγκες διαδικτύωσης όλων των Καποδιστριακών ∆ήµων της χώρας, 
διασυνδέοντας  το κεντρικό κτήριό τους. Επίσης οι ∆ήµοι διαθέτουν περισσότερα από 
ένα κτήρια, που η επιχειρησιακή λειτουργία τους είναι διαφορετική, µε ανάγκες 
κυρίως τοπικής διασύνδεσης των κτηρίων τους, γεγονός που θα επιτρέπει την 
επικοινωνία τους µε άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσω του κεντρικού 
κτηρίου που συνδέεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σε αυτό το πλαίσιο οι ΟΤΑ Α’ βαθµού  
µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης 
που θα διασύνδεουνε τα κτήρια τους µε το κεντρικό αλλά και µεταξύ τους. Όλες οι 
τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι αποδεκτές. Θα αξιολογείται θετικά η 
δυνατότητα αυτών των δικτύων να συµπεριλαµβάνουν και άλλους φορείς της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τέτοιοι φορείς µπορεί να είναι : 

• Φορείς Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία): Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ καλύπτει το 
σύνολο των φορέων της Υγείας εκτός των Περιφερειακών Ιατρείων, 
που προφανώς έχουν ανάγκη διασύνδεσης µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Άλλοι Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Φορείς όπως οι δικαστικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, τα µουσεία, οι δηµοτικές 
βιβλιοθήκες κ.λπ είναι φορείς που µπορούν να καλύπτονται από τις 
προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’.  

Οι ΟΤΑ Α Βαθµού που δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση είναι όσοι έχουν 
πληθυσµό µεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους, περισσότερα από 10 σηµεία (µε βάση 
τα στοιχεία απογραφής του  έτους 2001) παρουσίας Υπηρεσιών ∆ηµόσιου 
ενδιαφέροντος (κτήρια δήµων, νοµαρχιών, σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και όποιο κτήριο δηµόσιου 
ενδιαφέροντος ανήκει στο δήµο και δεν διασυνδέεται ήδη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή στο 
EDUNET, και λοιπά κτήρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης). Προτάσεις που καλύπτουν τους 
∆ήµους ενός νοµού µπορούν να υποβάλλουν και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), για τις οποίες προφανώς δεν τίθενται οι παραπάνω περιορισµοί 
στην υποβολή πρότασης. Εξαιρούνται από την χρηµατοδότηση οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού 
που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Επίσης δεν θα 
χρηµατοδοτηθούν ΟΤΑ Α’ που θα έχουν ενταχθεί  προτάσεις τους στην Πρόσκληση 
93. 

Για τους φορείς εκπαίδευσης τελικούς δικαιούχους της Κατηγορίας 1 θα 
χρηµατοδοτηθούν προτάσεις για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων ευρυζωνικής 
πρόσβασης για τη διασύνδεση σε αυτά όλων των φορέων της εκπαίδευσης  για να 
συνδέσουν τα κτήριά τους στο Ερευνητικό ∆ίκτυο Ε∆ΕΤ και στο Πανελλήνιο Σχολικό 
∆ίκτυο, κατά περίπτωση.  Όλες οι τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι 
αποδεκτές. Eίναι δυνατό π.χ. να αναπτυχθούν ασύρµατα δίκτυα µε κεντρικό σηµείο 
σε κτήριο ενός Πανεπιστηµίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή 
Ερευνητικού Ιδρύµατος ή ∆ήµου που να καλύπτει τα κοντινά κτήρια. Εξαιρούνται 
από χρηµατοδότηση οι φορείς εκπαίδευσης που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ που 
χρηµατοδοτείται από την Πρόσκληση 93 ή έχει υποβληθεί στην παρούσα πρόσκληση 
πρόταση από ∆ήµο όπου συµπεριλαµβάνονται οι συγκεκριµένοι φορείς εκπαίδευσης. 

Οι ανάγκες επέκτασης των κόµβων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Β¨ Βαθµού και στους φορείς του πρώην Υπουργείου Οικονοµικών 
(εκτός αυτών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και τον Νοµό Θεσσαλονίκης), 
στους οποίους  περιλαµβάνονται οι ∆ΟΥ, οι διάφορες κεντρικές υπηρεσίες, οι 
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Οικονοµικές Επιθεωρήσεις, κλπ, θα  καλυφθούν από πρόταση που θα καταθέσει ο 
τελικός δικαιούχος  «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. 

Ο τελικός δικαιούχος της κατηγορίας 2 θα χρηµατοδοτηθεί, λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου του έργου, για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης των δυνητικών τελικών δικαιούχων (Help Desk)  για την υποβολή των 
προτάσεων, και την υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής στην αξιολόγηση των 
προτάσεων της Κατηγορίας 1.  

Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση προτάσεων για γεωγραφικές περιοχές όµορων ΟΤΑ 
Α’ Βαθµού και ΤΕ∆Κ µε την προϋπόθεση υποβολής της πρότασης από έναν µόνο 
φορέα ως τελικό δικαιούχο. 

Οι τελικοί δικαιούχοι της Κατηγορίας 1 θα πρέπει στην πρότασή τους, να 
συµπεριλάβουν ως πρώτο υποέργο υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου ο οποίος θα 
αναλάβει την µελέτη και την υποστήριξη των τελικών διακαιούχων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. Οι τεχνικοί σύµβουλοι θα αξιοποιήσουν σχετικά παραδοτέα 
του E-Business Forum (http://www.ebusinessforum.gr) και τα παραδοτέα των 
τεχνικών συµβούλων της πρόσκλησης 93. Ο προϋπολογισµός του υποέργου δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 7% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου.   

Οι προτάσεις των ΟΤΑ Α βαθµού  δυνητικών τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1, 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 100.000€ (συνολικό ανηγµένο κόστος). Οι 
προτάσεις των ΤΕ∆Κ  δυνητικών τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις 350.000€ (συνολικό ανηγµένο κόστος). Οι ΤΕ∆Κ εκ του 
ρόλου τους πρέπει να συντονίσουν τους ∆ήµους µέλη τους και να υποβάλλουν 
προτάσεις που δεν θα είναι απλά το άθροισµα των προτάσεων που θα µπορούσαν να 
υποβληθούν δυνητικά από κάθε ∆ήµο χωριστά αλλά µία πρόταση που θα αντανακλά 
την κάλυψη των αποδεδειγµένων βασικών αναγκών ασύρµατης δικτύωσης (πέραν 
αυτών που προσφέρει ήδη το Σύζευξις) των σπουδαιότερων σηµείων παρουσίας του 
∆ηµοσίου στους ∆ήµους – µέλη της ΤΕ∆Κ, όπως αυτά περιγράφονται στο e-Europe 
2005. Ένα σηµείο παρουσίας θεωρείται ως σπουδαίο αν για την αποδοτική 
λειτουργία του έχει επιτακτική ανάγκη άµεσης διασύνδεσης µε υψηλές ταχύτητες στο 
∆ιαδίκτυο αλλά και µε βάσεις δεδοµένων άλλων φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Με 
αυτή την έννοια ορίζεται  και το όριο των 350.000€ στον προϋπολογισµό, ο οποίος 
και θα αποτελεί κατά κανόνα το ανώτερο ποσό έγκρισης για τις ΤΕ∆Κ. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και µε βάση τη σχετική τεκµηρίωση µπορεί το ποσό αυτό να 
διαφοροποιηθεί, ώστε να συµπεριληφθούν κάποια επιπλέον σπουδαία σηµεία 
δηµοσίου συµφέροντος σε όλους τους ∆ήµους του Νοµού. Για τους άλλους τελικούς 
δικαιούχους της κατηγορίας 1 (ΥΠΕΠΘ, ΥΠΑΝ, ΚτΠ ΑΕ) δεν τίθεται ανώτατο όρια 
προϋπολογισµού πρότασης. Σε κάθε περίπτωση για όλους τους δυνητικούς τελικούς 
δικαιούχους θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεκµηρίωση του κόστους ανάλογα µε την 
τεχνική λύση που προτείνεται.  

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις για να αξιολογηθούν πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύονται από αρχική καταγραφή  του προτεινόµενου ∆ικτύου και της τεχνικής 
λύσης. Για το σκοπό αυτό ειδικά οι  Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων & Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) 
και οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού πρέπει απαραίτητα να  συµπληρώσουν και υποβάλλουν το 
έντυπο  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ» που υπάρχει στο 
υποστηρικτικό υλικό της Πρόσκλησης.  

 

Η ηµεροµηνία έναρξης – λήξης υποβολής προτάσεων είναι:  

Κατηγορία  Ηµεροµηνία Έναρξης Ηµεροµηνία Λήξης 

Κατηγορία 1 (ΟΤΑ Α’ & 
ΤΕ∆Κ) 

1/6/2004 30/12/2004 

Κατηγορία 1 (ΥΠΕΠΘ, 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΠΘ) 

1/6/2004 30/12/2004 



 

 10

Κατηγορία 2 1/6/2004 30/6/2004 

 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις ένταξης πράξεων πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη 
και µε σαφήνεια συµπληρωµένα, σύµφωνα µε τις οδηγίες συµπλήρωσης, Τεχνικά 
∆ελτία Έργου και Υποέργων, 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 Τ∆Ε πρέπει να είναι νοµίµως 
υπογεγραµµένα και σφραγισµένα σε κάθε σελίδα. 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.  

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.  

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. Και για τις δύο Κατηγορίες τελικών δικαιούχων οι προτάσεις αξιολογούνται  από 
τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ µε την διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης δηλ. 
αξιολόγηση των προτάσεων µε τη σειρά µε την οποία υποβάλλονται σε 
ολοκληρωµένη µορφή (πλήρης φάκελος µε όλα τα στοιχεία) και ένταξή τους 
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.  

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

3. Την εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΚτΠ 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 
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διαδικασίας η αξιολόγηση αποβεί αρνητική ο τελικός δικαιούχος ενηµερώνεται µε 
σχετική αιτιολόγηση. 

Οι τελικοί δικαιούχοι, εφόσον ενταχθεί η πρότασή τους στο ΕΠ ΚτΠ, αναλαµβάνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠ ΚτΠ, 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 είναι δυνατή και η ταχυδροµική αποστολή τους, επί 
αποδείξει (στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία υποβολής, για τη διαπίστωση της 
εµπρόθεσµης υποβολής, λαµβάνεται η ηµεροµηνία της απόδειξης).  

Επισηµαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων και Υποέργων 
είναι υποχρεωτική και γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://deltia02.mnec.gr . 

Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, µπορείτε να επικοινωνείτε 
µε το γραφείο πληροφοριών (τηλ. 0801 11 25555, fax 210 37 22449 , e-mail: 
infodesk@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 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

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

Πληροφορίας  

2. Γενικό Γραµµατέα Επικοινωνιών, Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

3. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 

4. DG REGIO, European Commission υπόψη: Eszter.Almassy@cec.eu.int  
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5. Υπουργείο Παιδείας (Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας Οικονοµικών 

2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Μονάδες Α, 
Β, Γ και ∆.       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (µε την 

υποχρέωση να ενηµερωθούν οι φορείς υλοποίησης του σχολικού δικτύου 

τελικούς δικαιούχους της κατηγορίας 1) 

2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (µε την υποχρέωση ενηµέρωσης 

της Ε∆ΕΤ ΑΕ) 

3. Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών (µε την υποχρέωση να ενηµερωθούν οι  ΟΤΑ 

Α Βαθµού µε Νόµιµο πληθυσµό πάνω από 5000, πλην αυτών που ανήκουν 

γεωγραφικά στην  Περιφέρεια Αττικής και στον Νοµό Θεσσαλονίκης) 

4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος –ΚΕ∆ΚΕ (µε την υποχρέωση 

ενηµέρωσης  και των ΤΕ∆Κ πλην αυτών που ανήκουν γεωγραφικά στην  

Περιφέρεια Αττικής και στον Νοµό Θεσσαλονίκης). 

5. ΚτΠ Α.Ε. 

 


