
 

 

 

 

 

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 
 

       Σε συνέχεια της αριθ. 29/2012 εγκυκλίου μας, σχετικά με την κράτηση ύψους 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σάς στέλνουμε 

το αριθ. 1129/21.11.2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, καθώς και το αριθ. 2/85701/0026/06.12.2012 έγγραφο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με τη διενέργεια της εν λόγω κράτησης στις 

συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά τις 15/9/2011.   

  Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr).     

 
Συνημμένα:                                                                           Με εντολή Αν.Υπ. 
Τα ως άνω έγγραφα σε φωτ/φα                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού                        
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.                                                                 
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε.                               
4. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail για                            ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ                                        
    ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)                                                                                             
5. Δ/νση Δ17 (5)                                                             

 

 

 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & 
ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)                                    
Τμήμα              : α΄                                  
Ταχ. Δ/νση      : Χαρ. Τρικούπη 182        
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα        
Τηλέφωνο       : 210 64 28 969                
FAX                  : 213 15 23 572 

                       
                ΑΔΑ:  
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   36 
 

Αθήνα,    24-12-2012 
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/369/2/ΦΝ 463 
   
 
 
Προς: 1. Όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες 
                και τα Ανεξάρτητα Τμήματα 
                της ΓΓΔΕ και της ΓΓΣΔΕ 
            2. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα που       
                εποπτεύονται από τη ΓΓΔΕ 
            3. Όλες τις ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ και  
                της ΓΓΣΔΕ - Έδρες τους     
                 

ΑΔΑ: Β4Μ11-ΝΙ4



 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα , 21.11.2012 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                           Α.Π:1129                                                                                                

Ταχ.Δ/νση: Πλ Κάνιγγος 20 

Τ.Κ.:  10181                                            

Πληροφορίες: Μαρτσέκου Νίκη                                            

Τηλ.:210-3893285                                                                                                              

 Fax:  210 3838721 

e-mail:gram.aeedhsy   gr                            
 

 

                                                                                           ΠΡΟΣ 

                                                                                          Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

                                                                                          Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής  

                                                                                       Γενική  Διεύθυνση Δημοσιονομικών ελέγχων 

                                                                                  Δ26 Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής 

                                                               Δημοσιολογιστικών διατάξεων 

                             Τμήμα Β΄ 

      

 

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων>> 

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4. παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204-15/9/2011), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), προβλέπεται η 

επιβολή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Στο παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που έχουν υποβάλλει 

Αναθέτουσες Αρχές προς την Αρχή. 

 

 

Α) Πεδίο εφαρμογής της κράτησης του 0,10% υπέρ της Αρχής: 

Στο  άρθρο 2. παρ. 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204-15/9/2011) αναφέρεται ότι <<Για την 

εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που 

έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή 

υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α 63) και 60/2007 

(Α΄64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της 

εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. Στον  παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμβάσεις 

παραχώρησης δημοσίων έργων , καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών>> 

 

Στο ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/A/16-3-2007) Άρθρο 2, παρ, 2 και στο ΠΔ  60/2007 (ΦΕΚ  

64/Α/16-3-2007) Άρθρο 2. παρ. 2 ορίζεται ότι ως δημόσιοι συμβάσεις νοούνται <<... 

συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας  που συνάπτονται γραπτώς..>>. Σύμφωνα με το Ν.2362/1995( 

ΦΕΚ247/Α/7-11-1995). Άρθρο 80 και αριθ. 2/59649/0026/17-10-2001 (ΦΕΚ 1427/Τ.Β΄/22-

10-2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε το ποσό των 2.500 ευρώ ως το 

κατώτατο όριο πέραν του οποίου απαιτείται η κατάρτιση ιδιωτικού τουλάχιστον εγγράφου . 

 

Η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που 

συνάπτονται γραπτώς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου ανεξαρτήτως 

πηγής και χρηματοδότησης, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά στο ανωτέρω άρθρο 2 του 

Ν.4013/2011.Ειδικότερη αντιστοίχιση του αντικείμενου των συμβάσεων προς την 

κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Π.Δ 59/2007 (Παράρτημα  XVII 

A και XVII β)  και  60/2007 (Παράρτημα I, II, A και Β) είναι δυνατή μέσω του Κανονισμού 



 

 

 (ΕΚ) αριθ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις ( CPV) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής . 

 

 

Β) Τρόπος, χρόνος και διαδικασία απόδοσης και κράτησης  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011) η επιβολή της 

κράτησης αφορά τις <<συμβάσεις που υπάγονται στο παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά 

την έναρξη ισχύος του…(15/9/2011) και ότι η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής <<… 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, Της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη 

πληρωμή…>> 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κράτηση επιβάλλεται επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος 

(ποσό συμφωνητικού) χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)  και όχι επί του 

εκτελεσθέντος αντικειμένου της σύμβασης. Η υποχρέωση επιβολής της κράτησης προκύπτει 

έστω και αν δεν υφίσταται ρητή αναφορά στα τεύχη Δημοπράτησης, εφόσον η κράτηση 

περιλαμβάνεται  στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. 

 

Η Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  ώστε να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητοι ΚΑΕ  Είσπραξης  και Απόδοσης όταν οι πληρωμές των κρατήσεων 

πραγματοποιούνται μέσω των αρμοδίων Δ..Ο.Υ. Οι σχετικοί ΚΑΕ θα γνωστοποιηθούν στις 

Αναθέτουσες αρχές μετά την δημιουργία τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Οικονομικών. Στις περιπτώσεις που η απόδοση πραγματοποιείται απευθείας από τις 

Αναθέτουσες Αρχές, έχει ενεργοποιηθεί  στην Εθνική Τράπεζα ο ειδικός λογαριασμός με 

αριθμό ΕΤΕ 15554012-55 στο όνομά της Ε.ΑΑ.Δ.Η.Σ.Υ 

 

Σε ότι αφορά τον κώδικα κατάταξης εσόδων  και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ 

Το Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους προέβη στην έκδοση της υπεραριθ.2/69213-

1/10/2012(ΑΔΑ: Β4ΤΝΗ-461) απόφασης, της οποίας εγγράφηκε νέος κωδικός αριθμός 

εισόδου ως εξής: 

 

 

-    Κ..Α. Εσόδου 5399 έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και   φορέων>> 

Επίσης, αποφασίστηκε και η απόδοση θα γίνεται από τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α Εξόδου 3399 

<<λοιπές αποδόσεις >>. 

 

Γ) Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων 

  

Η απαίτηση του Άρθρου 11. παρ 6. του ν. 4013/2011 της καταχώρησης των αιτημάτων και 

δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο και η αναφορά του ΑΔΑ ως στοιχεία κανονικότητας της 

δαπάνης θα εφαρμοστούν μετά την πλήρη θέση σε λειτουργία  του Μητρώου Ηλεκτρονικής 

καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής. Οι αναθέτουσες αρχές θα ενημερωθούν για 

την έναρξη εφαρμογής και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από την Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ   

 

 

Δ) Απαντήσεις σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. 

 

Στην παράγραφο αυτή δίνονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με τα 

ερωτήματα που έχουν θέσει στην Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ και αφορούν την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με την έννοια 

των Π.Δ 59/2007 και 60/2007. Οι Αναθέτουσες Αρχές , όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ 

59/2007 και 60/2007,έχουν την ευθύνη της αντιστοίχισης των δημοσίων συμβάσεων που 

υλοποιούν όσον αφορά στο αντικείμενο του στις ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται 

στα ΠΔ 59/2007 και 60/2007. 

 



 

 

 -Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προβλέπεται ότι εξαιρούνται των 

διατάξεων του οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι ποίες έχουν ως αντικείμενο  την αγορά ή 

τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματικούς όρους γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων  

ακινήτων…>> καθώς και << ….οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού…>>  

 

-Το ΠΔ 60/2007 στα παραρτήματα II A και II Β περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως οι Νομικές 

Υπηρεσίες (Κατηγορία 2), Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες (Κατηγορία 25), 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες : α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων  β)τραπεζικές και επενδυτικές 

υπηρεσίες (κατηγορία 6) κτλ., με ρητή αναφορά Αριθμών cpv  που αφορούν, Μέσω του 

Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

(CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων των 

δημοσίων  συμβάσεων που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές. 

 

 

-Στο Π.Δ 60/2007 Παραρτήματα  I στην κατηγορία 45.5 <<Εκμίσθωση εξοπλισμού 

κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με  χειριστή>> αναφέρεται ότι ή τάξη αυτή δεν 

περιλαμβάνεται στην εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών χωρίς χειριστή.   

 

-Στο Π.Δ 59/2007 (Κεφάλαιο β΄) περιγράφονται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες που 

καλύπτονται στους τομείς ( αερίου, θερμότητας, ηλεκτρισμού-ύδατος- μεταφορών  κτλ. Για 

τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις αναφερόμενες κατηγορίες εφαρμόζεται η 

κράτηση του 0,10% 

Διευκρινήσεις σε ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Αρχή θα δοθούν μετά την 

έκδοση της ΚΥΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση. 

 

 

 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

                                                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση   

 

- Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού  

-Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Γενική διεύθυνση Κρατικού Προμηθειών  

 Δ/νση πολιτικής  Προμηθειών- Τμήμα Α΄ 



 

 

 

                                                                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα , 6 Δεκεμβρίου2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2/85701/0026 

ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΔΗΜOΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ          ΣΧΕΤ: 82127, 78381, 74338/2012 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                                                                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:26
η
 ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΡΟΣ 1) Όλες τις Υ.Δ.Ε 

                          ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ                                              2) Ειδικό λογιστήριο 

ΤΜΗΜΑ: B’                                                                                                                           στο ΥΠ.ΕΘ.Α 

Ταχ.Δ/νση: Κηφισίας 24 & Ιατρίδου 2 

Ταχ.Κωδ.:  115 26 ΑΘΗΝΑ                                            

Πληροφορίες: Χρ.Εκίζογλου                                            

Τηλέφωνο:210 69 87 727 704 723                                                                                                              

 Fax:  210 69 87 730                              
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: <<Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  

                 Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.>> 

 

Σχετ: Έγγραφό μας οικ. 2/70914/0026/28.9.2012  

 

                     1.   Σε  συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και αναφορικά με το θέμα, σας  κοινοποιούμε 

το αριθ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το 

οποίο παρέχονται διευκρινήσεις   σχετικά με την διενέργεια της εν  λόγω κράτησης, για ενημέρωση 

και εφαρμογή κατά την εκκαθάριση των δαπανών για την εκτέλεση έργων, την  προμήθεια 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 

           

                  2.  Ειδικότερα διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι η κράτηση 0,10% υπέρ της ανωτέρω 

Αρχής διενεργείται: α) στις συμβάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4013/2011(Α.204) και 

έχουν συναφθεί από 15-9-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού), β) κατά την πρώτη 

πληρωμή των συμβάσεων που συνάπτονται εγγράφως [αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ΕΥΡΩ], γ) επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος (ποσό συμφωνητικού χωρίς 

Φ.Π.Α, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και ανεξάρτητα από το εκτελεσθέν αντικείμενο της 

σύμβασης έστω και αν δεν υφίστανται ρητή αναφορά στα τεύχη δημοπράτησης , εφόσον 

περιλαμβάνεται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου δ) από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 

έχουν την ευθύνη της αντιστοίχισης των δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούν, όσον αφορά στο 

αντικείμενο τους, στις ειδικότερες  κατηγορίες δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα 

παραρτήματα ΧVII A και  XVII B και του π.δ 59/2007(Α.63) και I,ΙI Α και Β του π.δ 60/2007 

(Α.84) μέσω του Καν.(Ε.Κ) 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

(CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

        3. Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι από σήμερα είναι δυνατή η έκδοση και καταχώρηση στο 

Ο.Π.Σ.Δ.Π.  χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή δαπανών επί των οποίων διενεργείται η 

προαναφερόμενη κράτηση, καθόσον ήδη διευθετήθηκαν τα σχετικά τεχνικά θέματα  στα 

συστήματα πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΑΧΙΣ ΚΑΙ ΟΠΣΔΠ). 

    

    4.Τέλος αποσαφηνίζεται ότι ο έλεγχος καταχώρησης των αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων 

στο σχετικό Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων, ως στοιχειό 

κανονικότητας της δαπάνης θα εφαρμοστούν μετά την πλήρη θέση σε λειτουργία του Μητρώου  

αυτού για την έναρξη λειτουργίας του οποίου θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 

http://www.docman.gr/Download/7979.aspx


 

 

  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (Φ.2) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Υπουργείο Ανάπτυξης, 

    Ανταγωνιστικότητας, 

    Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 

    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  

    Γεν.Δ/νση Διοίκησης &Προγ/τος 

    Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού &  

    Κωδ/σης (Δ17), τμήμα Α΄ 

    Χαρ. Τρικούπη 182  

   101 78- ΑΘΉΝΑ  

2) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων 

   Καρ. Σερβίας 10 

  101 84 - ΑΘΗΝΑ  

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1)Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως  

 Δημοσιονομικής Πολιτικής    (1                                                           Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 

2)Γραφείο Κ. Γεν. Διευθυντή                                                                Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνση 

  Δημοσιονομικών Ελέγχων    (1)  Ευάγγελος Βεκρής  

3)Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης  (1) 

4)Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

  α) διεύθυνση προϋπολογισμού 

 και δημοσιονομικών Αναφορών (1) 

  Σίνα 2-4 106,72 - ΑΘΗΝΑ   

 β) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  (1) 

    Κολωνού 2,101 10- ΘΗΝΑ 

5) Δ53-Δ/νση Πληροφοριακών 

Συστημάτων  (1) 

6)Δ26/Β΄  (3) 


