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ΘEι4A i<Συμμδρφωση τηζ

ΠPoΣ ;

.,oΠωζ

o ΠivαKoζ AΠoδεκτd]v
(νo σΙoλεi κo| με e-mai|)

Δtoiκησηξ πρoξ τtξ δ|κσστtκEq onoφdoει9,

To YΠoυργεio Eσωτερ|K6V, με αφoρμi1 τo ΠρoKτ]Ko ΣUvεδρ|oσεωζ (ορ.
nρ'26/2oo7) τoU Tρ|μελoυξ ΣUμβoUλioU γ|o τov dλεγΧo τηζ
oυμμδρφωαηg τηq Δloiκηoηq σε oΠoφdσεlζ τoU ΣUμβoυλiou τηζ
EΠlKρoτεiοζ κο| τωV Δ|oIKητ|Kδv ΔlKοστηρiωv, οΠ.σrε|λε τηV oρ, Πρωτ.
ΔoAlΦ.or/o|Κ.22Β 3/23-s-2ο0B εγκUκλto Πρoζ oλεq τlq Ynηρεoiεg κol
τoUζ φoρεΙζ τηg Δημ6olog ΔΙoiκησηζ, εnloημοivoντoq την UΠoΧρεωση τoUζ
γlo πληρη κol dγκοlρη oυμμδρφωoη αrlq δlκοoτlκθg οπoφdoεlg noυ

nορογoυv υnoxρdωoη oυμμ6ρφωoηq η εivo| εκTελεσΙ.q κοτo τlq otκεiεq
δ|Kovoμ]Kθξ δlοτ6ξεtg κol τoυg dρoυq ΠoU κ6Θε oΠoφoση τdσσε|.

τηv θκδoση καl onoατoλi1 πρoq τov Ynoυργd Eσωτερικδv VεδτερoU
προκτκoU ΣUVεδρ|οσεωζ (oρ. Γ'ρ'74/2ο08) τoU Tρ|μελoι]ζ ΣUμβouλioυ τoU
Συμβoυλiou Tηζ EΠ|κροτεioζ, αro oπoio δtoπloτιirvετol γlo oρloμθvεq
|ν]ετσ

unηρεoiεg oυvε1ιζ6μεvη πoρiλεtψη η oδlκoloλδγητη καΘuoriρηoη
oυμμoρφωoηq i nλημμεληq συμμδρφωση τηq Δloiκηoηq oε

oκuρωτlκθq απoφdσειξ Δto|κητtκδv Δ!κασTηρi(,v, sss
υnεvΘυuiζouuε εκ v€ou τnv υΠoΥoθωσiι σoc vto Πλlion
τ9-μ-g

Επloημoiνετol δτl, η υπo1ρΞωoη τηξ ΔroiKησηζ γlo oυμμδρφωoη nρoq τlq
εv λδYω οΠoφδσε|ζ oφενdg οπoτελεi Συvτoγμοτtκη εΠ|τογη (αρΘρo 95
Πaρ. 5 τoU Συvrδγμοτoq) κol οφετdρoυ oρiζετot οπo τtq διoτoξεlq τoυ
oρθρoU 1τoU voμou 3ο86/2002
E|δ]Koτερα,

η oυvτoγμoτlκη

'

υnoxρθωoη αυμμoρφcboεωq

δlκοαrlκη οnδφοoη εΠ|βoλλεl αrη Δtoiκηoη
ovιinoρκτη τηv οκuρωθεiαο Πρ6ξη

i

oε

oκυρωτtκη

oxl μδvo vο

θεωρηoεl

Πoρdλε|ψη oλλδ vo nρoβεi oε δλεq τlq

οnolτoιiμεvεg εvθργεlεq γlo Πληρη οΠoKoτoστoση, δηλοδη Y]o τηv
εnovoφoρ6 τωv πρoγμδτων σΓη θεση σΓηv onoiο θo ευρioκovτo, εοV δεv
εi1ε μεooλoβηoεl η Προξη il noρoλεlψη oυτη,
Eπioηq, εni oκυριboεωq Πoρολεiψεωζ oφεrλδμεvηq εviρYεloξ, η Δ|oiκηση
υnoxρεoυτοl vg πρoβεi αrη oυγκεκρtμivη oφεlλδμεvη εvΑργεlo κoτ6 τoυg
6ρoUζ ToU vδμoυ κot το κρlΘθvτo oπδ τηv οκυρωτlκi1 οnδφooη.

ΣUνσφδζ σοζ εvημερ6VoUμε oτ|, σιμφωVo με τo ΠρooνοφερoμεVo
πρaκτlκ6 τηq Tρlμελoυg EΠ|τρoΠilζ Kρiθηκε 6τ| δεV δ|Ko]oλoYoιv τηv
nορoλεlψη oυμμoρφcboεωq πρoq τη δlκoαrlκη οπ6φοoη loxυρloμoΙ τηg
Δ|oiκησηζ,6Πωζ:

ο) εΠi

εΠiKληση τoU Χρovoβdρou τηζ
δ|oδ|Koσioζ εξoφλησεωζ τoυ oφεlλ6μεvoυ noooυ, γlo τηV oλoκλi]ρωση,
olKoVoμ|Kιbν θεμδτωv

η οoρlαrη

μdλraro, τηq onoΙog η Δloiκηoη oδUvoτεi Vo θ.σε| XρoVoδ|οYρoμμο β) η
6λλεlψη oξlδλoγωv περloυotoκδv orolxεiωv ooφoλlαrtκo0 τομεΙoυ κol η
Πρδβλεψη ελλεiμμoτoζ Y) η KοθUσrερηση επiλυoηg voμlκδv ζητημdτωv,

ωζ Πρoζ τo εφoρμoατdo δloδtκoαrlκδ KoJ oUσ|οστlK6 δiκοIo κol δ)επi
oΠολλoτρ|6σεωv η noρoλεlψη Δημoυ vq YvωμoδoτησεΙ γlo Tην
τρoΠoΠoΙηση ρυμoτoμlκoυ o"1εδioυ.

τ.λoξ, UΠεvθUμiζετol δτl η μη εκnληρωoη τηq υnoxρ6ωoηq τηg Δloiκηoηg
nρog oυμμ6ρφωoη ατlg δtκoαrtκδq onoφdoεlq η η ΠρoτρoΠη σε μη
εκπλ11ρωoη oυvlατδ lδlοiτερo πεtθoρ1lκδ noρδnτωμo YIo κdθε ορμ6δIo
υnολληλo, oUμφωνo με τ|ζ δ|οτdξε]ζ ΤoU oρθρou 5 τoU N. 3ο86/2002
( ΦΕK 274/A' /14-11-02)

Σε περiπτωoη δε επrβoληq

onolοoδ11noτε nεlθoρxlκηq Πo|viζ, βοσε| τωv

δ|oτοξεωv τωV ΠGρ, 1 κοr 2 τou dρθρoυ 5 τoU N, 3ο86/2002, o| UΠολληλo|

υπδxoυv κοl ααrlκη ευθUvη, αυμφωνa με τtq δloτdξεlq τωv dρθρωV 105

Ko|

106 τoU EΙσoγωY]κoU Noμoυ τoU AσΙ|KoU κδδJκq,( oρΘρo 11 τoU
3242/2004' ΦΕK

1.o2/

^

N,

/24-5-04).

Koτ6πlv τωv πρoεκτεΘθvτωv ευελntαroUμε αιηv οvτοnoκρtoη

σoξ

Yιa τηV

ομεoη κol πlατi1 εκτiλεoη τωv οnoφδoεωv τωv δlκoατηρiων, oΠoβλdΠovτoζ
σΓηV εφoρμoγη τωv βoolκιi:v oρ1ιbv τoυ δtκoioυ noυ πρθπεl vo δltnoυv τη

λεtτoυργio εν6q oυγxρovoυ κρdτouζ, μετοξU τωv oπoiωv κol τo δlκoiωμο
τιυν noλltδv αlη δlκοαi,κfl πρoατooio.
ΠoρoKoλoυvτcl

τo

YΠoUρYεiα Vo δ|oβ|βδσouv

τηv πoρo0oo σε δλo

τo

Noμ|κδ Πρ6σωΠo noυ επoπτευoυv καl ol Περlφθρεrεq σIoUq o'T,A. o,κoI

β'βοθμoU κol oτο λolnd Noμ|κδ Πρ6σωΓ]ο ορμoδlδτητδq τoυq,

o YπouρY6ξ
nρoκδnIoξ Πσuλ6πoυλoξ
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