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ΘΕΜΑ: «Ζητήματα ενισχύσεων στη χρηματοδότηση των «Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.)»
Σχετ. 1. Το από 25-10-2019 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα «ΣΥΔ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΠ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

2. Η με  ΑΠ 115150/ΕΥΚΕ4023/2.11.2016 επιστολή του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ για τη συμπλήρωση 

και αποστολή στην ΕΥΚΕ λίστας ελέγχου περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης

1. Σε συνέχεια του υπό στ. 1 σχετικού με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες από την 

ΕΥΣΕΚΤ αναφορικά με την έκδοση προσκλήσεων για τη δράση των «Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.), κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση του παρόντος 

εγγράφου παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών στις Ειδικές Υπηρεσίες που πιθανώς θα 

εκδώσουν σχετικές προσκλήσεις για να αξιολογήσουν και εντάξουν σχετικές πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι προς συνδρομή των Ειδικών Υπηρεσιών στην αξιολόγηση της 

συμβατότητας της χρηματοδότησης μίας πράξης με τους κανόνες των κρατικών 

ενισχύσεων, εκδόθηκε και η υπό στ. 2 σχετική, με αριθ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2-11-

2016, εγκύκλιος οδηγιών. Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω 



εγκύκλιο ερωτηματολόγιο - λίστα ελέγχου, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να 

απαντηθεί είναι εάν ο δικαιούχος, ανεξάρτητα από τη νομική του προσωπικότητα, στο 

πλαίσιο της υπό χρηματοδότηση πράξης συνιστά επιχείρηση με την έννοια των 

κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή αν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2. Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη 

αγορά. Δεν είναι απαραίτητο ο φορέας που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή να 

επιδιώκει κέρδος αλλά αρκεί να ενεργεί σε κερδοσκοπική αγορά. Ακόμα και μη 

κερδοσκοπικές οντότητες μπορούν να χαρακτηρισθούν «επιχειρήσεις», εφόσον 

παρέχουν υπηρεσίες σε μία αγορά. Το γεγονός ότι μια δραστηριότητα δεν είναι 

οικονομικά αποδοτική δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα στο 

πλαίσιο των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Συνεπώς το ερώτημα εάν ένας 

φορέας ασχολείται με οικονομικές δραστηριότητες εξαρτάται από το εάν αυτές 

παρέχονται ή θα μπορούσαν να παρέχονται από άλλους φορείς έναντι αντιτίμου.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 (ΦΕΚ Β΄ 

1160/08.04.2019) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις ίδρυσης και 

λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» , ως «Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.) ορίζεται το σύνολο των χώρων που διατίθενται 

για τη μόνιμη διαβίωση-κατοικία των ατόμων με αναπηρία (άτομα με κάθε είδους 

κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη 

ή μη από δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές, τα οποία δεν μπορούν να 

διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη) με οργανωμένη υποστήριξη από 

τον Φορέα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική 

υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση. «Φορείς» ίδρυσης και 

λειτουργίας Σ.Υ.Δ. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που ιδρύουν Σ.Υ.Δ. και παρέχουν οργανωμένα όλες 

τις απαραίτητες υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση ατόμων με αναπηρία.

Πόροι του Φορέα μπορεί να είναι (α) Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή 

επιδοτήσεις πάσης φύσης από το Δημόσιο, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους 

Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, ή την Εκκλησία, (β) Τροφεία, παροχές ή βοηθήματα των 

Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ενοίκων ή των 

γονέων τους, (γ) Πόροι των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, (δ) Δωρεές, χορηγίες ή εισφορές, τακτικές ή έκτακτες των ενοίκων, των 

γονέων, των νόμιμων εκπροσώπων των ενοίκων ή τρίτων, (ε) Πόροι Προγραμμάτων 

Διεθνών Οργανισμών, (στ) Προγράμματα και δράσεις του τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας, (ζ) Προγράμματα και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.



Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι προσφερόμενες από τις Σ.Υ.Δ. υπηρεσίες 

συνιστούν οικονομική δραστηριότητα δεδομένου ότι παρέχονται ή θα μπορούσαν να 

παρέχονται από αδειοδοτημένους φορείς έναντι αντιτίμου. Συνακόλουθα, οι πιθανοί 

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης που θα παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τους διέπει, τον τρόπο χρηματοδότησής 

τους και από το εάν ο χαρακτήρας τους είναι ή όχι κερδοσκοπικός, θεωρούνται 

επιχειρήσεις με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων.

3. Περαιτέρω, πρέπει να διαπιστωθεί εάν πληρούνται σωρευτικά για τους πιθανούς 

Δικαιούχους οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ για την ύπαρξη 

κρατικής ενίσχυσης, ήτοι: 

α) χρηματοδότηση με κρατικούς πόρους, 

β) επιλεκτική μεταχείριση, 

γ) χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος και 

δ) νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού και επίδραση στις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές.

Με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία προκύπτει ότι πληρούνται η 

πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη προϋπόθεση, δεδομένου ότι (i) η χρηματοδότηση των 

πιθανών Δικαιούχων θα προέρχεται από κρατικούς και ενωσιακούς πόρους, (ii) 

υφίσταται ουσιώδης επιλεκτικότητα αφού η χρηματοδότηση, δυνάμει σχετικής 

πρόσκλησης,  προορίζεται τυπικά για ορισμένες μόνο «επιχειρήσεις» (δικαιούχους) 

και (iii) η χρηματοδότηση των πιθανών Δικαιούχων τους παρέχει οικονομικό 

πλεονέκτημα, δεδομένου ότι δεν επιλέγονται για την παροχή του συνόλου των 

σχετικών υπηρεσιών μέσω ανοικτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου (ίση μεταχείριση 

των υποψηφίων αναδόχων και χωρίς οποιουδήποτε είδους αποκλεισμούς, διαφάνεια, 

δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος του 

αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού, αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 

υπηρεσιών που παρέχονται από ανάλογους φορείς κατάρτισης του εξωτερικού) έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν καλύτερη λύση με το χαμηλότερο κόστος.

4. Αναφορικά με την τέταρτη προϋπόθεση του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, και ειδικότερα 

αυτή της επίδραση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σημειωτέα τα ακόλουθα:

H Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι, λόγω ειδικών περιστάσεων, ορισμένα μέτρα έχουν καθαρά τοπικό 

αντίκτυπο και δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών επειδή τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες παρέχονται σε περιορισμένη περιοχή ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να 

προσελκύσουν πελάτες και επενδυτές από άλλα κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά έχουν οριακές επιπτώσεις 

στις ενδοενωσιακές συναλλαγές και επομένως δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς δεν 



πληρούται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ (Ανακοίνωση για την έννοια της 

κρατικής ενίσχυσης, 2016/C 262/01, παρ. 196 επ.).

Ειδικότερα, η Επιτροπή στις σχετικές αποφάσεις της, προκειμένου να καταλήξει ότι 

ένα μέτρο έχει τοπικό αντίκτυπο στις ενδοενωσιακές συναλλαγές και, άρα, δεν 

συνιστά κρατική ενίσχυση, εξέτασε διάφορες παραμέτρους όπως ο αριθμός των 

πελατών που εξυπηρετεί το εκάστοτε έργο, ή των επενδυτών που δυνητικά θα 

προσέλκυε, το γεγονός ότι τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες απευθύνονται στον 

τοπικό πληθυσμό και έχουν εν γένει μία περιορισμένη ζώνη επιρροής, ή ακόμη και τη 

γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία του έργου [βλ. αποφάσεις SA. 

37432/2015 (Τσεχία) παρ. 11-23, SA. 37904 (Γερμανία) παρ. 9-19, SA. 38035 

(Γερμανία) παρ. 8-15].

5. Ως προς τη χρηματοδότηση των Σ.Υ.Δ., οι παραπάνω παράμετροι δύναται να τύχουν 

ανάλογης εφαρμογής ως εξής:

5.1.  Όπως προκύπτει από τη φύση και τα εγγενή χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 

εξειδικευμένου κέντρου (Σ.Υ.Δ.) για άτομα με αναπηρία (άτομα με κάθε είδους 

κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, 

ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές, τα οποία δεν 

μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη), αυτό έχει 

περιορισμένη γεωγραφική ζώνη επιρροής, υπό την έννοια ότι απευθύνεται στον 

τοπικό πληθυσμό και δεν στοχεύει να προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη μέλη, 

καθώς έχει σκοπό να καλύψει κάθε φορά τις ανάγκες της σχετικής περιοχής 

δεδομένης και της αντικειμενικής δυσκολίας μετακίνησης μεγάλων αποστάσεων 

από άτομα με αναπηρία. 

5.2.  Κατ' αντιστοιχία προς τις απλές (συνήθεις) ιατρικές υπηρεσίες, όπου ο ασθενής 

ενδιαφέρεται να αποτανθεί στον τοπικό γιατρό με τον οποίο μπορεί να 

επικοινωνήσει στην ίδια γλώσσα και με τον οποίο αναπτύσσει σχέση 

εμπιστοσύνης, λόγω του οικείου περιβάλλοντος (μένουν και οι δύο στην ίδια 

περιοχή), αλλά και προς τις επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες, όπου ο ασθενής 

ενδιαφέρεται να μεταφερθεί άμεσα στο κοντινότερο νοσοκομείο, έτσι και στις 

εξεταζόμενες κλασικές-συνήθεις υπηρεσίες (φροντίδας, απασχόλησης και 

ψυχαγωγικές) που αφορούν την φροντίδα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο 

της καθημερινής τους διαβίωσης, τα ενδιαφερόμενα άτομα ή οι γονείς τους ή οι 

δικαστικοί συμπαραστάτες τους ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά 

από μονάδες με εξειδικευμένο προσωπικό που βρίσκονται στον τόπο της μόνιμης 

κατοικίας τους ή έστω σε κοντινή απόσταση απ' αυτόν, δηλαδή σε άμεσο χρόνο 

και χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης. 



Όπως άλλωστε προκύπτει και από τις υποχρεώσεις των φορέων ίδρυσης-

λειτουργίας Σ.Υ.Δ., αυτοί οφείλουν μεταξύ άλλων να εξασφαλίζουν μέριμνα για 

την επικοινωνία των ενοίκων με την οικογένεια, το συγγενικό ή φιλικό τους 

περιβάλλον μέσω της παροχής κατάλληλου κατά περίπτωση υποστηρικτικού 

μηχανισμού, καθώς και να εξασφαλίζουν μέριμνα, σε συνεργασία με τους 

εργοδότες κάθε ενοίκου, για την ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από και προς 

τον χώρο εργασίας τους. 

5.3.  Σε περίπτωση ειδικού ιατρικού περιστατικού, οι ένοικοι στις Σ.Υ.Δ. θα 

μεταφέρονται στο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, επομένως, η ΣΥΔ ΑμεΑ δεν 

αποτελεί μονάδα που θα παρέχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, ώστε να 

προσελκύσει ενοίκους από άλλα κράτη μέλη. 

5.4.  Για το είδος των υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας, απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας που θα παρέχουν οι ΣΥΔ ΑμεΑ, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 

το προσωπικό μιλά την ίδια γλώσσα με τους ενοίκους, τους γονείς τους ή οι τους 

δικαστικούς συμπαραστάτες τους.

5.5.  Οι Σ.Υ.Δ. έχουν συνήθως περιορισμένη δυναμικότητα, καθώς εξυπηρετούν μικρό 

αριθμό ενοίκων. Τούτου δοθέντος, δεν φαίνεται να αποτελούν μεγάλες και 

εξειδικευμένες μονάδες για ΑμεΑ, διεθνούς φήμης, ικανές να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες πολλών χρηστών - ενδεχομένως, και από άλλα κράτη μέλη - που θα τις 

επισκεφθούν προς τον σκοπό αυτόν.

5.6.  Εάν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ή, γενικότερα, οποιαδήποτε πληροφορία ότι 

δεν υπήρξαν επενδυτές από άλλα κράτη μέλη που να ενδιαφέρθηκαν να 

παράσχουν παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια περιοχή, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι 

πρόκειται για δραστηριότητα που είναι απίθανο να προσελκύσει επενδυτές από 

άλλα κράτη μέλη.

6. Εφόσον οι προαναφερθείσες παράμετροι αποδεικνύονται και με πραγματικά στοιχεία 

(που περιλαμβάνονται π.χ. στην πραγματοποιηθείσα χρηματοοικονομική ανάλυση, 

αλλά και άλλα στοιχεία, εάν υπάρχουν, όπως για το ενδιαφέρον επενδυτών από το 

εξωτερικό), θεωρούμε πως μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι η χρηματοδότηση μίας 

Σ.Υ.Δ. συνιστά μέτρο τοπικού χαρακτήρα που δεν είναι ικανό να επηρεάσει το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο και, επομένως, η χρηματοδότησή της δεν αποτελεί κρατική 

ενίσχυση. Τα προαναφερόμενα στοιχεία που θα συλλεχθούν και θα υποβληθούν από 

τους υποψήφιους Δικαιούχους προς απόδειξη των παραμέτρων της προηγούμενης, 

υπό στ. 5, παραγράφου  πρέπει να φυλάσσονται στον φυσικό φάκελου του 

έργου/πράξης προς επίδειξη σε αρμόδια ελεγκτικά όργανα.



7. Η «Λίστα ελέγχου περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης» (σχετ. 2) πρέπει να 

συμπληρώνεται ορθά και να φυλάσσεται στον φυσικό φάκελο του έργου/πράξης. Εν 

προκειμένω, στο ερώτημα υπό στ. Ι της λίστας, εάν δηλαδή ο δικαιούχος αποτελεί 

επιχείρηση, δηλαδή ασκεί οικονομική δραστηριότητα, προσφέροντας αγαθά ή/και 

υπηρεσίες σε μια αγορά, η απάντηση είναι θετική (βλ. παραγράφους 1 & 2 ανωτέρω). 

Περαιτέρω, στα ερωτήματα ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3 και ΙΙ.5 της λίστας (δηλ. (ΙΙ.1.) περί 

άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς κρατικών πόρων στην επιχείρηση, (ΙΙ.2) περί μέτρου 

που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα, (ΙΙ.3) περί επιλεκτικού μέτρου και (ΙΙ.5) περί 

μέτρου που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό) η απάντηση είναι επίσης 

θετική  (βλ. παραγράφους 1 & 2 ανωτέρω).  Στο ερώτημα ΙΙ.4 (περί μέτρου ικανού 

να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών), εφόσον προσκομιστούν από τον 

υποψήφιο Δικαιούχο πραγματικά στοιχεία που αποδεικνύουν τις παραμέτρους της 

παρ. 5 της παρούσας, η απάντηση είναι αρνητική και στην τελευταία στήλη της λίστας 

πρέπει να αναγραφούν τα προσκομισθέντα στοιχεία.

8. Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες παράμετροι της παρ. 5 της παρούσας δεν 

αποδεικνύονται από τα στοιχεία που προσκόμισαν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι, πρέπει να 

εξετάζεται αν η χρηματοδότησή τους συνιστά συμβιβάσιμη ενίσχυση που 

απαλλάσσεται της κοινοποίησης, βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ περί ΥΓΟΣ ή 

ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 (de 

minimis ΥΓΟΣ).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

    
     Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά):

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και  Επενδύσεων

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ

- ΕΥΣΕΚΤ

- ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

- ΕΥΚΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ηλεκτρονικά)
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

- Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
  Υπόψη κ. Β. Πιτσινίγκου
  Ηροδότου 20, 691 00, Κομοτηνή

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 -Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
  Υπόψη κας Α. Ωραιοπούλου
  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Πυλαία Θεσσαλονίκης

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη κ. Χ. Κιουρτσίδη 
   ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00, Κοζάνη

4. Περιφέρεια Ηπείρου
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη κας Ε. Παπανικολάου
   8ης Μεραρχίας 5-7, 454 45, Ιωάννινα

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊσταμένη Δ.Α.
   Υπόψη κας Μ. Σαραφίδου 
   Σωκράτους 111, 413 36, Λάρισα

6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη κ. Κ. Λέμα
   Υψηλάντου 12, 351 00, Λαμία

7. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη κ. Π. Οικονόμου
   Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα

8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη κας Α. Σταθοπούλου
   ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα

9. Περιφέρεια Αττικής
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη  κ. Δ. Δρόση
   Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα

10. Περιφέρεια Πελοποννήσου
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη  κ. Α. Ψαράκη
   Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη  κ. Γ. Πλακωτάρη
   10ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη



12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη  κ. Α. Βουτσίνο
  Σ. Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη

13. Περιφέρεια Κρήτης
 - Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
   Υπόψη  κας Μ. Κασωτάκη
   Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
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