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ΘΕΜΑ: Τήρηση προθεσµιών επί των Αιτήσεων Θεραπείας. 
 
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 15/2006 (αρ. πρωτ. ∆17γ/161/8/Φ.5.9/4-7-2006) και 

επειδή παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις, που σε ορισµένες περιπτώσεις 

αγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα ακραία όρια των προθεσµιών, στην αντιµετώπιση 

των αιτήσεων θεραπείας, σας ενηµερώνουµε ότι θα πρέπει: 

1. Οι επιφορτισµένες µε την παραλαβή, διεκπεραίωση και αξιολόγηση Υπηρεσίες, 

να ενεργούν τάχιστα και να προωθούν κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις 

θεραπείας. 

2.  Οι αρµόδιες για τις εισηγήσεις επί των αιτήσεων θεραπείας ∆ιευθύνσεις και το 

Τεχνικό Συµβούλιο, οφείλουν αµελλητί να επιλαµβάνονται αυτών, χωρίς να 

εξαντλούν τις τασσόµενες από το νόµο προθεσµίες. 
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ΠΡΟΣ: 

 
1. Όλες τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες και τα Ανεξάρτητα 
Τµήµατα της Γ.Γ.∆.Ε και της 
Γ.Γ.Σ.∆.Ε 
2. Όλα τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που 
εποπτεύονται από τη Γ.Γ.∆.Ε 
3. Όλες τις ΕΥ∆Ε της Γ.Γ.∆.Ε      
και της Γ.Γ.Σ.∆.Ε - Έδρες τους    



 

 

 
3. Υπενθυµίζεται ότι η παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας αποτελεί πειθαρχικό  
αδίκηµα, που τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο πειθαρχικές ποινές 

(πρόστιµο, δυσµενής µετάθεση, οριστική απόλυση).  

4. Η ευθύνη επιτάχυνσης των διαδικασιών ανήκει στους Προϊσταµένους των 
οργανικών µονάδων. 

Κατόπιν τούτων, οι αρµόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται εφεξής να εφαρµόσουν 

απαρέγκλιτα την Εγκύκλιο 15/2006, τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας, τόσο για τα έργα, όσο και για τις µελέτες, που προβλέπουν ρητά τις 

προθεσµίες για την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, καθώς και την 

πειθαρχική ευθύνη των υπηρεσιακών οργάνων που δεν τις εφαρµόζουν.  

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι 

των Υπηρεσιών σας. Επιπλέον, η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.( http://www.ggde.gr ). 
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