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Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  

4 η ς  Σ υ ν ά ν τ η σ η ς  γ ι α  τ η  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  Ε κ τ ί μ η σ η  
τ ω ν  Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ώ ν  Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  τ η ς  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς  

π ε ρ ι ό δ ο υ  2 0 0 7  –  2 0 1 3  
Α θ ή ν α ,  1 5  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 1  

 
 
Συμμετέχοντες  
Ο πίνακας συμμετεχόντων επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου.  
 
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του προγραμματισμού της Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων 

 Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), με ειδικότερη αναφορά σε θέματα σχετικά με την 
υποβολή των Ετήσιων και Συγκριτικών Εκθέσεων που προβλέπονται στις ΚΥΑ έγκρισης των 
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ). 

 Παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ 19883/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1957/23.9.2008). 

 
Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης 

 Παρουσιάστηκε η διαδικασία παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης, όπως έχει οργανωθεί με βάση την Οδηγία 42/2001, την ΚΥΑ 107017 και τις ΚΥΑ 
έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ αλλά και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τις συζητήσεις, 
που προηγήθηκαν, στο πλαίσιο του δικτύου.  

 Παρουσιάστηκαν τα εργαλεία παρακολούθησης (εκθέσεις, δείκτες), καθώς και η 
διαδικασία υποβολής των εκθέσεων. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εκθέσεις 
αποστέλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., η οποία και έχει την 
αρμοδιότητα της αξιολόγησής τους. Στη συνέχεια, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. γνωστοποιεί το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), την ΕΑΣ και την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.ΠΕ.), ενώ, παράλληλα, δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης.  

 Συζητήθηκε το θέμα της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης των 
Εκθέσεων, δεδομένης της ανάρτησης των Εκθέσεων στο διαδίκτυο, και η πρόταση της 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. ήταν να δημοσιοποιείται το «ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ», όπως αυτό περιλαμβάνεται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ». Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του 
αποτελέσματος των Εκθέσεων αποτελεί θεσμική υποχρέωση της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.  

 
Παρουσίαση  προτάσεων για επικαιροποίηση των υποδειγμάτων της Ετήσιας και Συγκριτικής 
Έκθεσης  

 Παρουσιάστηκαν από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. προτάσεις για την επικαιροποίηση των υποδειγμάτων 
της Ετήσιας και της Συγκριτικής Έκθεσης.  

 Μετά τη συζήτηση, που ακολούθησε, κρίθηκε σκόπιμο οι μελλοντικές εκθέσεις να 
καταρτιστούν με βάση την τρέχουσα δομή των υποδειγμάτων (όσον αφορά στη σειρά των 
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Κεφαλαίων), για λόγους ομοιογένειας και σύγκρισης με τις εκθέσεις που έχουν ήδη 
καταρτιστεί για τα έτη 2007 – 2008.  

 Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων είναι σημαντικό να διευκρινίζεται η πηγή άντλησης των 
τιμών βάσης και στόχου των δεικτών (προγραμματικό κείμενο, προσκλήσεις ή άλλη πηγή). 
Η περίοδος αναφοράς της Συγκριτικής Έκθεσης θα πρέπει να είναι ορισμένη και να 
συμβαδίζει με τις περιόδους αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης, έτσι ώστε τα δεδομένα να 
είναι συγκρίσιμα και να εξυπηρετούν την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Δεν κρίθηκε σκόπιμο, σε αυτή τη φάση, να αναθεωρηθεί ο κατάλογος των δεικτών 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής ανά χωρική 
ενότητα. Ωστόσο, τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν (π.χ. προσθήκες νέων δεικτών στον 
πυρήνα του ΟΠΣ) μέσω της διαδικασίας του helpdesk, όπως άλλωστε γίνεται για το σύνολο 
των δεικτών παρακολούθησης των Ε.Π. 

 Στη Συγκριτική Έκθεση, κατά την ποιοτική αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που 
οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 
ολοκληρωμένων πράξεων του Ε.Π., με αναφορά και στις ενταγμένες πράξεις. 

  Για τη συμπλήρωση των στηλών, που αναφέρονται στην «Επίτευξη Στόχου από 
Ολοκληρωμένες Πράξεις», θα χρησιμοποιηθούν τα οριστικοποιημένα στοιχεία της πράξης 
στο ΟΠΣ.  

 
Σύνδεση της παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης με τις ανάγκες 
της αναθεώρησης και της on going  αξιολόγησης των Ε.Π. 

 Η Αξιολόγηση και η Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
αποτελούν 2 διαδικασίες που θα τροφοδοτήσουν την τροποποίηση και αναθεώρηση των 
Ε.Π. του ΕΣΠΑ.  

 Με βάση τις Ανακοινώσεις της Ε.Ε. είναι απαραίτητο, στην τροποποίηση των Ε.Π., να 
ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο η 
Περιφερειακή Πολιτική να υποστηρίξει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

 Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Ε.Π η διαδικασία παρακολούθησης της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης μπορεί να συνεισφέρει στην ανάλυση ειδικών αξιολογητικών 
ερωτημάτων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.  

 Το χρονοδιάγραμμα της αναθεώρησης των Ε.Π. δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Σημαντική 
εισροή για την έναρξη των συζητήσεων θα αποτελέσουν οι Αξιολογήσεις των 
Προγραμμάτων. 

 
Ενημέρωση σε σχέση με την πρόοδο της κατάρτισης των Ετήσιων Εκθέσεων – δυσκολίες και 
αδυναμίες 

 Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες. Η πρώτη Ετήσια 
Έκθεση αφορούσε τα έτη 2007 και 2008 και καταρτίστηκε για όλα τα Ε.Π. Η δεύτερη Ετήσια 
Έκθεση (για το 2009) δεν καταρτίστηκε για όλα τα Ε.Π. Συμφωνήθηκε να καταρτιστεί μια 
ενιαία έκθεση για τα έτη 2009 και 2010 (για τα Ε.Π. που δεν έκαναν την έκθεση του 2009) 
και να υποβληθεί μέχρι 30.4.2011.  

 Η Συγκριτική έκθεση θα καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (που θα ετοιμαστεί από την 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) και θα υποβληθεί μέχρι 31.10.2011. 

 Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί κατά την κατάρτιση των εκθέσεων σχετίζονται με την 
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (συνεργασία μεταξύ ΕΥΔ, ΕΦΔ 
και ΔΑ), με την έλλειψη δεδομένων για τη συμπλήρωση των τιμών των δεικτών και την 
έλλειψη κατάλληλης μεθοδολογίας μέτρησης σημαντικών δεικτών (όπως, «Μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» με μονάδα μέτρησης τους Ισοδύναμους Kt CO2 
/έτος). 

 Η έλλειψη τιμών βάσης για τους περιβαλλοντικούς δείκτες αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. 
Η ποσοτικοποίηση των δεικτών και κυρίως ο προσδιορισμός των τιμών βάσης στο επίπεδο 
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της πρόσκλησης είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, εκτός και αν οι δείκτες ποσοτικοποιούνται 
στο Ε.Π. Στην περίπτωση που οι δείκτες δεν ποσοτικοποιούνται στο προγραμματικό κείμενο 
θα πρέπει να αναζητηθούν τα απαραίτητα δεδομένα.  

 Θα καταβληθεί προσπάθεια από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. για τον προσδιορισμό τιμών βάσης ανά 
Περιφέρεια (όπου αυτό είναι δυνατό) για τους ορισμένους επιλεγμένους δείκτες (με 
προτεραιότητα αυτούς που αφορούν στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, των 
λυμάτων και των Υδατικών Πόρων, καθώς και τη Φύση – Βιοποικιλότητα. 

 Ζητήθηκε η συνδρομή της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. σε θέματα που αφορούν σε αλλαγές στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε άλλα θέματα οριζόντιου χαρακτήρα, που πιθανόν να 
προκύπτουν.   

 Τέλος, παρουσιάστηκε συνοπτικά το πλαίσιο των συζητήσεων για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνεται, καθώς και η 
διάσταση της «πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης», που αποτελεί την κατεύθυνση του 
νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού.  

 
Παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης των  Ετήσιων και Συγκριτικών εκθέσεων 

 Παρουσιάστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των Ετήσιων και Συγκριτικών εκθέσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.   
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ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

A/
A 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail 

1 
E.Y. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝ. Α ΛΑΒΔΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2103307619 chlavdiotou@mnec.gr  

2 
E.Y. ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) 

ΜΟΝ. Α1 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΝΙΝΑ 2131500770 petrithe@mou.gr 

3 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝ. Γ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2108665634 ekeramida@mou.gr 

4 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝ. Α ΜΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2108665632 emina@mou.gr 

5 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝ. Α ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2106797619 abiniaris@mou.gr 

6 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΟΝ. Α ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2531352304 georvala@mou.gr 

7 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α ΔΡΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2131501521 ddrosis@mou.gr  
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8 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2131501523 karatzas@mou.gr 

9 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΟΝ. Α ΚΟΝΔΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ 2251352022 ikondyli@mou.gr 

10 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΟΝ. Α ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2251352017 pavgoustidis@mou.gr 

11 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΟΝ. Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2610436678 aathanasopoulos@mou.gr  

12 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝ. Α ΜΕΓΑ ΓΙΟΛΑ 2651360509 gmega@mou.gr 

13 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α ΒΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2413505133 dvallous@mou.gr 

14 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Β ΑΡΚΑΣ ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ 2413505125 markas@mou.gr 

15 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
ΜΟΝ. Α ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2661360024 epappas@mou.gr 

16 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΟΝ. Α1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2313321718 aalexandropoulou@mou.gr  

17 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ. Α ΞΥΔΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2813404529 vxidianos@mou.gr 

18 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΟΝ. Α ΚΙΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2281380627 dkikilis@mou.gr 
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19 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝ. Α ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2713601380 ilampropoulou@mou.gr  

20 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΟΝ. Α ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2231350938 lvellios@mou.gr 

21 
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΜΠΕ ΛΙΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2261024496 kliantzas@teemail.gr 

22 
ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝ. Α1 ΛΙΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ 2107450858 sliappa@mou.gr 

23 
ΕΥΔ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΝ. Α ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2131500885 

kdokoumetzidou@epoalaa.g
r 

24 
ΕΥΔ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΝ. Β ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2106930175 evlachogianni@epoalaa.gr  

25 ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΟΝ. Α ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΝΙΑ 2132142212 t.vourdoumpa@mou.gr 

26 ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΟΝ. Α ΓΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2132142294 i.gravias@mou.gr 

27 
ΕΥΔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (INTERREG) 

ΜΟΝ. Α ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 2310469611 evarlami@mou.gr 

28 
ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  
ΜΟΝ. Α ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2105275013 ktsolakidi@mou.gr 

29 
ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  
ΜΟΝ. Α ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2105275070 spournara@mou.gr 
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30 
ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  
  ΠΑΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 21052750165 dpapantou@mnec.gr  

31 
ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  
  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΥ 2105275135 rcharitopoulou@mou.gr 

32 ΙΔΙΩΤΗΣ   ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 2107257539 s.kaimaki@adens.gr  

33 ΜΟΔ Α.Ε. / Κ.Υ. 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΣΙΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΒΙΤΑ 2107499149 epapakonstantinou@mou.gr  

34 ΥΠΕΚΑ / ΔΟΚΚ   ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2106980333 a.valadaki@dokk.minenv.gr  

35 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΠΕ   ΣΤΑΘΑ ΘΑΛΕΙΑ 2106417902 eype-ypeka@ath.forthnet.gr 

36 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2131500965 hkourteli@mou.gr 

37 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ 2131500964 s.zissopoulou@mou.gr  

38 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2131500960 a.katsaounis@mou.gr 

39 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2131500962 v.asimaki@mou.gr 

40 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΟΝΙΚΑ 2131500955 m.skaltsa@mou.gr 
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41 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΤΣΑΡΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2131500963 etsartsou@mou.gr 

42 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Β ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2131500956 dstamatiadis@mou.gr  

43 ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣ ΜΟΝ. Γ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2103332375 g.diamantakou@mnec.gr  

44 ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. B ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2103726004 diakovidis@mnec.gr 

45 ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. B ΚΑΝΤΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 2103726015 leonardos@mnec .gr 

46 ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. Α ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2103726038 kvlachos@mnec.gr  
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