
 

 

    ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΜΔ E-MAIL 

      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Μαξνύζη,    29 - 05 - 2020  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ     Αξ. πξση.:Γ14/γ/νηθ.1426 /Φ-ΟΓ.ΑΦ. 

ΓΔΝ.  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ              

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΑΘΔΡΗ ΣΡΟΥΙΑ,  

ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ (Γ14)                                       Ππορ:  

ΣΜΗΜΑΑΦΑΛΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ(γ΄)                      

                                                                                         Ωρ ο Πίνακαρ Αποδεκηών 

Σαρ. δ/λζε : Λ. Κεθηζίαο 39               

                         151 23 Μαξνύζη                                      

 Πιεξνθνξίεο  : . Παλαγνύιε,   

                          Οπξ. Μπατξαθηάξε                                 

Σηλέθωνα    : 210 6417618, 668                             

 Fax               : 210 6417609                                            

 e-mail           : daoy@ggde.gr                                                                                      

                                                                                     

                                                                                                                                         

 

                                                                                       

ΘΔΜΑ: Ππαγμαηοποίηζη ελέγσων οδικήρ αζθάλειαρ ζηο  

Γιεςπωπαϊκό και λοιπό Οδικό Γίκηςο  – Δνημέπωζη. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο Διέγρνπο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηα δεηήκαηα 

Αζθάιεηαο Οδηθώλ Τπνδνκώλ γεληθόηεξα θαη κε αθνξκή πιήζνο 

εξσηεκάησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ δηαθόξσλ θνξέσλ, ζαο ελεκεξώλνπκε 

γηα ηα εμήο: 

 

 

Α. Σο νομοθεηικό πλαίζιο πος διέπει ηοςρ ελέγσοςρ οδικήρ αζθάλειαρ 

      Τποδομών  είναι: 

 

  ε  Οδεγία 2008/96/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2019/1936 
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ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

23/10/2019 γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ θαη 

ηεο νπνίαο ε ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα γίλεη 

κέρξη ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2021. Δπίζεο ε λέα νδεγία ηζρύεη ππνρξεσηηθά 

γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα νδηθώλ ππνδνκώλ, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ.  

 Σν Π.Γ. 104/2011 (ΦΔΚ 237Α΄/7-11-2011) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2008/96/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ», ην νπνίν κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ  

2021 ζα έρεη επηθαηξνπνηεζεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

2019/1936 ζηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Ζ κε αξ. πξση. ΓΜΔΟ/ν/3616/28-9-2012 (ΦΔΚ 3134Β΄/27-11-2012) 

Απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «Έγθξηζε Καηεπζπληήξησλ 

Γξακκώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ (Άξζξν 

8 ηνπ Π.Γ. 104/2011)». 

 Ζ αξηζκ. ΓΝβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1047 Β΄/29-3-2019) Απόθαζε 

«Δμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο ησλ παξαδνηέσλ ζηνηρείσλ αλά ζηάδην θαη αλά 

θαηεγνξία κειέηεο ζε ό,ηη αθνξά ηα ζπγθνηλσληαθά (νδηθά) έξγα, ηα 

πδξαπιηθά, ηα ιηκεληθά θαη ηα θηηξηαθά έξγα» κε ηελ νπνία θαζίζηαηαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν θαη απνηειεί έλα από ηα παξαδνηέα ν έιεγρνο ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο ππνδνκώλ. 

 Οη έιεγρνη νδηθήο αζθάιεηαο γηα ηα έξγα ππνδνκήο πξαγκαηνπνηνύληαη 

από πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο νδηθήο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 

104/2011. 

 

 

Β. ε ζσέζη με ηα επωηήμαηα Σεσνικών Τπηπεζιών διαθόπων θοπέων 

     ζαρ αναθέποςμε ηα εξήρ: 

 

    Ζ Γ/λζε Γ14 βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 104/2011 θαη ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο κε αξ. πξση. Γ14/γ/νηθ.1417/Φ-Απνθ./03-08-2018 (ΑΓΑ: 

7ΘΓΟ465ΥΘΞ-4ΟΕ) ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, 

νινθιήξσζε ηνλ πξώην θύθιν εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζε 38 ειεγθηέο 

νδηθήο αζθάιεηαο εληόο ηνπ 2019, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη πηζηνπνηεηηθό 

επάξθεηαο. Έθηνηε  δηαηίζεηαη ν ζρεηηθόο θαηάινγνο πηζηνπνηεκέλσλ 

ειεγθηώλ νδηθήο αζθάιεηαο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνβαίλνπλ ζηνπο 

ζρεηηθνύο ειέγρνπο νδηθήο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 θαη άξζξν 5 

ηνπ ΦΔΚ 3134 Β΄/2012, κε κνλαδηθό πεξηνξηζκό, ν νπνίνο ηίζεηαη ζύκθσλα 
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κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.104/2011, ηε κε ζπκκεηνρή ησλ Διεγθηώλ, πξηλ θαη 

θαηά ηνλ ρξόλν ηνπ ειέγρνπ, ζηε κειέηε ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νηθείνπ 

έξγνπ ππνδνκήο.  Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα 

παξαξηήκαηα  ηνπ ΦΔΚ 3134 Β΄/2012. 

   ηελ Γ/λζε Γ14 γίλεηαη απαξαηηήησο θνηλνπνίεζε α) ησλ νλνκάησλ ησλ 

επηιεγόκελσλ ειεγθηώλ, ώζηε λα  πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε ηνπ 

Μεηξώνπ Διεγθηώλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ Γ/λζε θαη β) ηεο έθζεζεο 

επηζεώξεζεο  νδηθήο αζθάιεηαο γηα ην ειεγρόκελν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ, πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ηα πξνηεηλόκελα βειηησηηθά κέηξα ζην ελ ιεηηνπξγία νδηθό 

δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην αξρείν καο. 

    Δπίζεο, ζηε Γηεύζπλζε  Γ14 θαηαρσξνύληαη ηα Γειηία Οδηθώλ Σξνραίσλ 

Αηπρεκάησλ (Γ.Ο.Σ.Α.). Ωο εθ ηνύηνπ, δηαζέηνπκε ηα ζεκεία πςειήο 

ζπγθέληξσζεο αηπρεκάησλ αλά έηνο.  

       Γηα ηηο επηζεσξήζεηο νδηθήο αζθάιεηαο ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 104/2011 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4  ηνπ ΦΔΚ 3134 

Β΄/2012. Ο ηξόπνο αλάζεζεο (αλνηθηή, θιεηζηή δηαδηθαζία θιπ) 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα 

επηθαηξνπνηεκέλα  βηνγξαθηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εκπεηξίαο δελ δηαηίζεληαη 

ζηελ Τπεξεζία καο θαη δεηνύληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε ζρεηηθή 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.  Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ νδηθήο 

αζθάιεηαο ε νκάδα ειεγθηώλ ππνρξεσηηθά πξνηείλεη βειηηώζεηο θαη 

θνζηνινγεί ηηο επεκβάζεηο κε πξνηεξαηόηεηα ζε απηέο κε ηελ θαιύηεξε 

ζρέζε νθέινπο/θόζηνπο. 

     Γηεπθξηλίδνπκε όηη νη επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα όιν 

ην δηεπξσπατθό νδηθό δίθηπν ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 104/2011 θαη  

πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, πνπ απαηηνύλ 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 3134 Β΄/2012. 

      Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλνο θώδηθαο ακνηβώλ, όζνλ αθνξά 

ηνπο ειέγρνπο νδηθήο αζθάιεηαο, ζα κπνξνύζαλ  πξνζσξηλά λα ακείβνληαη 

κε  ηηκέο, πνπ ζα δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκό ησλ 

Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ  ππεξεζηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016.  

       Ζ ππνρξέσζε από ηελ νδεγία 2019/1936, πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγία 

2008/96/ΔΚ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ Γηεπξσπατθνύ θαη 

ινηπνύ νδηθνύ δηθηύνπ είλαη αλά πεληαεηία. 
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           Σέινο ζαο γλσξίδνπκε, όηη ε Γ/λζε Γ14 ήδε πξνγξακκαηίδεη θαη ηελ 

δηελέξγεηα δεύηεξνπ θύθινπ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ειεγθηώλ νδηθήο 

αζθάιεηαο. 

 

ςνημμένα 

Καηάινγνο πηζηνπνηεκέλσλ ειεγθηώλ Οδηθήο Αζθάιεηαο 

 

Κοινοποίηζη: 

1 Γξαθείν Τπνπξγνύ ΤΠΟ.ΜΔ. 

2 Γξαθείν Τθππνπξγνύ Μεηαθνξώλ 

3 Γξαθείν Γελ. Γξακ. Τπνδνκώλ 

4 Γξαθείν Γελ. Γξακ. Μεηαθνξώλ 

5 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή πγθ. Τπνδνκώλ 

6 Γξαθείν Γ/ληή Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ 

 

 

     

Δζωηεπική διανομή:     Ο  ΓΔΝ.ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  

1. Γηεπζπληήο                                                                         ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

2. Σκήκα γ                                                         

3. Αλ. Πεηξνπνύινπ                  

4. Οπξ. Μπατξαθηάξε                                                                   

5. Υξνλ. Αξρείν      ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΝΔΗ 

 

             ΠΟΛ. ΜΗΥ. με Α΄β. 

 
 
                                              

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Εξοςζιοδοηημένη Τπάλληλορ 

 

 

Ειπήνη Πιεππακάκη 

ΣΕ Πολ. Μησ. με Α΄ β. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
 

1. Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ 
α) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Τπνδνκώλ gdssy@yme.gov.gr; 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ θαη Κηεξηαθώλ Τπνδνκώλ 
gdyliky-gram@ggde.gr 

 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Απνθαηάζηαζεο Δπηπηώζεσλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 
m.kleanthi@ggde.gr 

 Γηνηθεηηθή Αξρή εξάγγσλ gdsy@yme.gov.gr; 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ  
                Μεηαθνξώλ & Οδηθήο Αζθάιεηαο. gdsmoa@yme.gov.gr 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Μεηαθνξώλ a.polakis@yme.gov.gr 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Ορεκάησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ gdoe@yme.gov.gr 

 Όλερ ηιρ Γιεςθύνζειρ και ΔΤΓΔ ηηρ Γεν.  
Γπαμ. Τποδομών  

 Γ/λζε Οδηθώλ Τπνδνκώλ (Γ13) d1.gram@ggde.gr; d1.dir@ggde.gr 

 Γ/λζε Τπνδνκώλ Αεξνδξνκίσλ (Γ15) dya.dir@ggde.gr 

 Γ/λζε πγθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ κε ύκβαζε Παξαρώξεζεο(Γ16) 
i.mpakogiannis@ggde.gr; dpysp@ggde.gr 

 Γ/λζε Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο πγθνηλσληαθώλ 
Τπνδνκώλ κε ύκβαζε Παξαρώξεζεο(Γ17) e.kanellopoulou@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Καηαζθεπήο & πληήξεζεο 
πγθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ danagnop@ksyy.gr; eyde.kssy.dir@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Καηαζθεπήο πγθνηλσληαθώλ 
Έξγσλ κε ζύκβαζε Παξαρώξεζεο n.dimopoulos@ggde.gr 

 Γ/λζε Έξγσλ Τδξεπζεο, Απνρέηεπζεο @ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Γ18) 
d6.dir@ggde.gr 

 Γ/λζε Αληηπιεκκπξηθώλ θαη Δγγεηνβειηησηηθώλ Έξγσλ(Γ19) 
g.kastranta@ggde.gr; d7.gram@ggde.gr 

 Γ/λζε Ληκεληθώλ Τπνδνκώλ(Γ20) d4.dir@ggde.gr 

 Γ/λζε Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ(Γ21) ichasiotou@yahoo.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Καηαζθεπήο Τδξαπιηθώλ & 
Ληκεληθώλ Τπνδνκώλ eyde.kyy.dir@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Μαθεδνλίαο 
eyde.ksyy.the@ggde.gr; eyde.kyy.thes@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 
Διιαδνο & Ηνλίσλ Νήζσλ eyde.kssy.pat@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Έβξνπ geotses@ggde.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) ηεξεάο Διιάδνο 
geplastir@kssy.gr 

 Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ(ΔΤΓΔ) Ζπείξνπ & Κέξθπξαο 
i.louvros@ggde.gr; eyde.kssy.pre@ggde.gr 

 Δπνπηεπόκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 
                Μεηαθνξώλ.(ΣΔΔ gramproedrou@central.tee.gr; tee@central.tee.gr, 

mailto:gdssy@yme.gov.gr
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mailto:m.kleanthi@ggde.gr
mailto:gdsy@yme.gov.gr
mailto:gdsmoa@yme.gov.gr
mailto:a.polakis@yme.gov.gr
mailto:gdoe@yme.gov.gr
mailto:d1.gram@ggde.gr
mailto:d1.dir@ggde.gr
mailto:dya.dir@ggde.gr
mailto:i.mpakogiannis@ggde.gr
mailto:dpysp@ggde.gr
mailto:e.kanellopoulou@ggde.gr
mailto:danagnop@ksyy.gr
mailto:eyde.kssy.dir@ggde.gr
mailto:n.dimopoulos@ggde.gr
mailto:d6.dir@ggde.gr
mailto:g.kastranta@ggde.gr
mailto:d7.gram@ggde.gr
mailto:d4.dir@ggde.gr
mailto:ichasiotou@yahoo.gr
mailto:eyde.kyy.dir@ggde.gr
mailto:eyde.ksyy.the@ggde.gr
mailto:eyde.kyy.thes@ggde.gr
mailto:eyde.kssy.pat@ggde.gr
mailto:geotses@ggde.gr
mailto:geplastir@kssy.gr
mailto:i.louvros@ggde.gr
mailto:eyde.kssy.pre@ggde.gr
mailto:gramproedrou@central.tee.gr
mailto:tee@central.tee.gr
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                                     ΔΤΓΑΠ Παγίσλ info@pagioneydap.gr;, ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 
                                     grammteia@eydap.gr;, Ο.Α..Π. info@oasp.gr;,  ΑΣΣΗΚΟ  
                                      ΜΔΣΡΟ Α.Δ. info@ametro.gr; protokollo@ametro.gr;,ΔΓΝΑΣΗΑ 
                                    ΟΓΟ Α.Δ.eoae@egnatia.gr;,ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ. 
                                    grammateia.proedrou@ktyp.gr;, admin@ktyp.gr;, Ο.Α.Κ. Α.Δ.  
                                     oakae@oakae.gr;, Ο.Α..Α. Α.Δ. ds@oasa.gr;, oasa@oasa.gr;, 
                                    Ο.Τ. Α.Δ. grdioikisis@ethel.gr;, osy@osy.gr;, ΣΑ.Τ. Α.Δ. 
                                    chairman@stasy.gr;, gds@stasy.gr;,  Ο..Δ. Α.Δ.   
                                    a.della@osenet.gr;, Ο.Α..Θ. Α.Δ. oasth@oasth.gr;, Ο..Δ.Θ. 
                                    Α.Δ. info@oseth.com.gr;ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ. secofceo@trainose.gr;, 
                                   ΔΡΓΟΔ Α.Δ. info@ergose.gr;) 

β) Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ protokolo@mnec.gr;,  
     dio@mnec.gr;,grammatia@ypan.gr;,public@mnec.gr; 
γ) Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο info@edt.mil.gr; 
δ) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ grammatia@ypes.gr;,info@ypes.gr; 
ε)  Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ddy.b@yna.gov.gr;,  
    contact@yna.gov.gr;, minister.gram@yna.gov.gr;  
ζη)Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ d1b.gram@mofadm.gr;, minister@minfin.gr; 
δ)  Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο dd@prv.ypeka.gr;, info@prv.ypeka.gr; 
ε)  Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ protocol.dd@culture.gr; 
ζ)  Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ mailbox@mintour.gr;   
 

2. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
α) Αηγαίνπ1 <gramm des@apdaigaiou.gov.gr>; sintonistis@apdaigaiou.gov.gr; 
β) Αηηηθήο dioikisi@attica.gr; 
γ) Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο gg@apdhp-dm.gov.gr; 
δ) Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδνο  ddgram@apdthest.gov.gr; 
ε) Κξήηεο m.delaki@apdkritis.gov.gr; 
ζη) Μαθεδνλίαο – Θξάθεο dd@damt.gov.gr; 
δ) Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο & Ηνλίνπ npapathe@apd-depin.gov.gr;, 
    prosopiko@apd-depin.gov.gr; 
 

3. Πεξηθέξεηεο (κε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ Σερληθώλ ηνπο Τπεξεζηώλ θαη 
θνηλνπνίεζεο ηνπ παξόληνο ζηνπο Γήκνπο) 
α) Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ pv@pvaigaiou.gov.gr;, 
ch.malakos@pvaigaiou.gov.gr; 
β) Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ g.hatzimarkos@pnai.gov.gr;,  
     ada.simeopoulou@5114.syzefxis.gov.gr; 
γ) Πεξηθέξεηα Αηηηθήο dspna@patt.gov.gr;, dtyna@patt.gov.gr; 
δ) Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο a.papanastasiou@pste.gov.gr; 
ε) Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ Ch.kaltsounis@php.gov.gr; 
ζη) Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο gd.prog.peryp@thessaly.gov.gr;,  
     techerg@thessaly.gov.gr; 
δ) Πεξηθέξεηα Γπη. Μαθεδνλίαο info@pdm.gov.gr; 
ε) Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο a.giantsis@pkm.gov.gr; 
ζ) Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο periferiarxis@pamth.gov.gr;, 
    gappy@pamth.gov.gr; 
η)  Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ periferiarxis@ppel.gov.gr; grammateia@ppel.gov.gr; 

mailto:info@pagioneydap.gr
mailto:grammteia@eydap.gr
mailto:info@oasp.gr
mailto:info@ametro.gr
mailto:protokollo@ametro.gr
mailto:eoae@egnatia.gr
mailto:grammateia.proedrou@ktyp.gr
mailto:admin@ktyp.gr
mailto:oakae@oakae.gr
mailto:ds@oasa.gr
mailto:oasa@oasa.gr
mailto:grdioikisis@ethel.gr
mailto:osy@osy.gr
mailto:chairman@stasy.gr
mailto:gds@stasy.gr
mailto:a.della@osenet.gr
mailto:oasth@oasth.gr
mailto:info@oseth.com.gr
mailto:secofceo@trainose.gr
mailto:info@ergose.gr
mailto:protokolo@mnec.gr
mailto:dio@mnec.gr;,grammatia@ypan.gr;,public@mnec.gr
mailto:info@edt.mil.gr
mailto:grammatia@ypes.gr;,info@ypes.gr
mailto:ddy.b@yna.gov.gr
mailto:contact@yna.gov.gr
mailto:minister.gram@yna.gov.gr
mailto:d1b.gram@mofadm.gr
mailto:minister@minfin.gr
mailto:dd@prv.ypeka.gr
mailto:info@prv.ypeka.gr
mailto:protocol.dd@culture.gr
mailto:mailbox@mintour.gr
mailto:des@apdaigaiou.gov.gr
mailto:sintonistis@apdaigaiou.gov.gr
mailto:dioikisi@attica.gr
mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:ddgram@apdthest.gov.gr
mailto:m.delaki@apdkritis.gov.gr
mailto:dd@damt.gov.gr
mailto:npapathe@apd-depin.gov.gr
mailto:prosopiko@apd-depin.gov.gr
mailto:pv@pvaigaiou.gov.gr
mailto:ch.malakos@pvaigaiou.gov.gr
mailto:g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
mailto:ada.simeopoulou@5114.syzefxis.gov.gr
mailto:dspna@patt.gov.gr
mailto:dtyna@patt.gov.gr
mailto:a.papanastasiou@pste.gov.gr
mailto:Ch.kaltsounis@php.gov.gr
mailto:gd.prog.peryp@thessaly.gov.gr
mailto:techerg@thessaly.gov.gr
mailto:info@pdm.gov.gr
mailto:a.giantsis@pkm.gov.gr
mailto:periferiarxis@pamth.gov.gr
mailto:gappy@pamth.gov.gr
mailto:periferiarxis@ppel.gov.gr
mailto:grammateia@ppel.gov.gr
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θ) Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο grafeio.pde@pde.gov.gr;, gd.appy@pde.gov.gr; 
ι) Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ pin@pin.gov.gr; 
κ) Πεξηθέξεηα Κξήηεο arnaoutakis@crete.gov.gr;, gram.pkr@crete.gov.gr; 
 
 

mailto:grafeio.pde@pde.gov.gr;,%20gd.appy@pde.gov.gr
mailto:pin@pin.gov.gr
mailto:arnaoutakis@crete.gov.gr
mailto:gram.pkr@crete.gov.gr
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