
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τρίπολη   26   Μαΐου 2020

Αριθμ. Πρωτ. Οικ/114378/1064

                                    

ΠΡΟΣ 

Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου 

Ταχ. Κώδικας : 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλέφωνο : 2713601191

Fax : 2713601173

E-mail : periferiarxis@ppel.gov.gr 

ΘΕΜ
Α

: Οργάνωση  και  λειτουργία  των  Νομικών  Προσώπων  και  Ανωνύμων
εταιρειών που μετέχει η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου.   

Ενόψει της προσαρμογής  των ανωνύμων εταιρειών στις  διατάξεις του Ν.4674/2020 και  για
λόγους διαφάνειας δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προς άμεση εφαρμογή: 

1.  Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου της Περιφέρειας  θα πραγματοποιεί έλεγχο ανά τρίμηνο και
θα υποβάλλει σχετική έκθεση. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε όλα τα ΝΠΙΔ και Α.Ε χωρίς
εξαίρεση.

2.  Οι προσλήψεις προσωπικού  θα γίνονται μόνο για ορισμένο χρόνο και για συγκεκριμένο έργο.
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο από το Δ.Σ του νομικού προσώπου  και της ΑΕ. 

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ θα εντάσσεται θέμα στην ημερήσια διάταξη για την οικονομική
κατάσταση του νομικού προσώπου και της ΑΕ 

4. Η πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών θα εκτελείται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου και της ΑΕ  αφού πρώτα έχει εκδοθεί ένταλμα πληρωμής υπογεγραμμένο από τον
πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εκκαθαριστή.

5. Αποφάσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας και υπερωριακή απασχόληση θα λαμβάνονται μόνο
από το Δ.Σ. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας μετακίνησης δύναται η εκ των υστέρων έγκριση από
το Δ.Σ. 
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6. Οι αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ (έξοδα παράστασης , μετακίνησης κλπ) θα γίνονται με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις περί καταβολής  των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των
αιρετών της αυτοδιοίκησης.

7. Οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015) να εφαρμόζονται  απαρέγκλιτα για την
καταβολή  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών  του  προσωπικού  (μισθοδοσία  και  ενδεχόμενες
μετακινήσεις  ή  υπερωρίες)  με  κατεύθυνση  να  καταβάλλονται  μέσω  της  ενιαίας  αρχής
πληρωμής. 

8. Για  την  υλοποίηση  προγραμματικών  συμβάσεων  το  ποσοστό  διοικητικών  δαπανών   κάθε
νομικού προσώπου και των  ΑΕ  θα ανέρχεται από 5% έως 15% και ανάλογα με το είδος και το
ύψος του αντικειμένου της σύμβασης . 

9. Για όλα τα ανωτέρω  θέματα καθώς για άλλα που θα προκύψουν και αφορούν στην εύρυθμη
οργάνωση και λειτουργία του φορέα σας μπορείτε  να επικοινωνείτε: 

10.1: Για  θέματα  Εσωτερικού  Ελέγχου  με  την  προϊσταμένη  του  αρμόδιου  Τμήματος
κ. Ψυχογιού Βασιλική - τηλέφωνο 2713601151/ email: vpsichogiou@yahoo.gr 

10.2:  Για θέματα οικονομικής φύσεως με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού κ. Γκανά
Αριστοτέλη - τηλέφωνο: 2713611621/ email: telisganas  @  arcadia  .  gr   

10.3: Για  θέματα  νομικής  φύσεως  με  την  υπάλληλο  της  Νομικής  Υπηρεσίας  κ.  Μάγκλαρη
Ειρήνη - τηλέφωνο 2713601118/ email: magklari@arcadia.gr 

10.4: Για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου και της ΑΕ με
την  Γενική  Διευθύντρια  Εσωτερικής  Λειτουργίας  κ.Πουλοπούλου  Αγγελική  -  τηλέφωνο
2713601116/email: poulopoulou  @  arcadia  .  gr   

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Προέδρους, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Συμβούλους των Α.Ε και Νομικού προσώπου
1. Πελοπόννησος ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ

2. Αρκαδία Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών Διοίκησης & Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων &
Έργων Ν.Α.Α

3. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ
4. ΤΑΠ-ΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου  
2. Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας 
3. Προϊσταμένη  Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
4. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού έδρας

Αποστέλλεται με email σε όλους τους αποδέκτες 
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