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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Σύσταση, Συγκρότηση και λειτουργία Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»˙ 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»˙ 

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α/10)» 
(ΦΕΚ166/Α/10)˙ 

4. Τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 2690/1999(ΦΕΚ45/τ.Α΄/1999) περί 
Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την παρ 7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 
(ΦΕΚ102/τ.Α΄/2004)˙ 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ Α’/23-12-2003), όπως 
αυτές αντικαθίστανται από το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-
2010)˙ 

6. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη 
συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ 539Β/2005)˙ 

7. Τις διατάξεις της αριθμ. 53136/03-12-2010 ΚΥΑ «Καθορισμός χρονικών 
προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις 
Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/22-09-2010) περί Εθνικής Υποδομής 
Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 1917/τ.Β’/10-12-2010)˙ 
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8. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 19/15-2-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί γνωστοποίησης της 
αριθμ.53136/3-12-2010 ΚΥΑ, καθώς και ενημέρωση για το πλαίσιο και το 
περιεχόμενο της Λειτουργίας των ΚΟΣΕ˙ 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού˙ 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 
 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής» 

 

1. Συνιστάται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαρκής συντονιστική επιτροπή, 
με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) 

2. Στο «ΚΟΣΕ» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκπροσωπούνται όλες οι 
εποπτευόμενες από αυτή δημόσιες αρχές. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ 

 

1. Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των 
απαιτήσεων του N. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση 
όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που 
εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και διενεργεί τον 
αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του υπουργείου 
και τους εποπτευόμενους φορείς του και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και 
συνεργασίας των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. 

2. Ειδικότερα, το έργο του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
περιλαμβάνει: 

2.1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων: 

2.1.1. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών 
υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί. 

2.1.2. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που 
εκπροσωπεί. 

2.1.3. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία 
(π.χ. διευθύνσεις) 

2.1.4. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών 
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών 
δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. 

2.1.5. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους, 

2.2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας 
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αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να 
επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα. 

2.3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των 
αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε: 

2.3.1. τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων 
αρχών να εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών. 

2.3.2. τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και 
δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και 
αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις 
προβλέψεις του παρόντος νόμου. 

2.3.3. οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής 
Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». 

2.4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος σύμφωνα με την § 2, του 
άρθρου 18, του Ν. 3882/2010. 

3. Το ΚΟΣΕ δύναται να προτείνει στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπεί νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις 
διατάξεις του Ν. 3882/2010. 

 

Άρθρο 3 

Συγκρότηση 

 

Α. Το ΚΟΣΕ είναι 15μελές συλλογικό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Τα οριζόμενα μέλη είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους. 

Β. Μέλη του ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής: 

1. Στραταριδάκης Κων/νος του Ιωάννη με ΑΔΤ Θ446278 κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών ως 
τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Τζιάβα Περικλή του Νικολάου με ΑΔΤ 
Ν475828 κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια 
υπηρεσία, 

2. Κριτσωτάκης Μαρίνος του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ960125 κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ως 
τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γκοργκούλη Μιχαήλ του Βασιλείου με ΑΔΤ 
Μ981408 κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία  

3. Ανδρεάδης Ιωάννης του Βασιλείου με ΑΔΤ Θ229100 κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παντερή Μαρία του 
Νικολάου με ΑΔΤ Σ413432 κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Γ’, που υπηρετεί 
στην ίδια υπηρεσία, 

4. Ροβίθης Μανώλης του Γεωργίου με ΑΔΤ Θ229100 κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το 
Μαυράκη Μανώλη του Γεωργίου με ΑΔΤ Ξ924980 κλάδου ΠΕ Μηχανικών με 
βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

5. Μαρτίνου Αγγελική του Ιωάννη με ΑΔΤ Λ840951 κλάδου ΠΕ Μηχανικών με 
βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, ως τακτικό μέλος, με 
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αναπληρώτρια τη Δημοπούλου Αθανασία του Νικολάου με ΑΔΤ Ν991640 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

6. Ξυλούρη Γεωργία του Μιλτιάδη με ΑΔΤ Μ967801 κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κοζυράκη Μαρία του Εμμανουήλ με ΑΔΤ 
Σ418849 κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

7. Τζανάκη Χαρά του Ιωάννη με ΑΔΤ Λ979005 κλάδου ΤΕ Μηχανικών με 
βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια την Πατεργιανάκη Μαρία του Νικολάου με ΑΔΤ Λ972555 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

8. Γοργονοπούλου Παρασκευή του Χρήστου με ΑΔΤ Ρ216338 κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρούδη Ελένη του Αθανασίου-Μαρίνου με ΑΔΤ 
ΑΒ210846 κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

9. Σκουμπάκη Αγλαΐα του Ελευθερίου με ΑΔΤ Ι963811 κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών ΄Χανίων, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή το Σοπιάδη Δημήτριο του Νικολάου με ΑΔΤ Τ808323 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

10. Κουγιουμουτζής Ιωάννης του Αντωνίου με ΑΔΤ Μ969322 κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια την Κεχαγιαδάκη Ελευθερία του Νικολάου με ΑΔΤ 
Ν971956 κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

11. Μάρη Ιωάννα του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ ΑΖ964023 κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με 
βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια την Μπαστάκη Μαρίνα του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ463935 κλάδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

12. Καρατζόγλου Αβραάμ του Ιωάννη με ΑΔΤ Ρ701650 κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
– Οικονομικού με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κοντοπούλου Αφροδίτη του Νικολάου με 
ΑΔΤ ΑΒ248012 κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β’, που υπηρετεί 
στην ίδια υπηρεσία, 

13. Πετειναράκης Κων/νος του Νικολάου με ΑΔΤ Ρ158132 κλάδου ΤΕ 
Μηχανικών με βαθμό Γ’, υπάλληλος της Δ/νσης Δημοσίων Έργων, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή το Χανδάνο Θεοφάνη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ457328 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

14. Γκερεδάκης Γεώργιος του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΑ375506 κλάδου ΤΕ 
Μηχανικών με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστασάκη Γεώργιο του Ζαχαρία με ΑΔΤ 
ΑΗ456639 κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία, 

15. Σαριδάκη Νεκταρία του Νικολάου με ΑΔΤ Σ861466 κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
– Οικονομικού με βαθμό Β’, υπάλληλος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσατσάκη Μύρωνα του Χριστόφορου με 
ΑΔΤ ΑΑ371820 κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β’, που υπηρετεί 
στην ίδια υπηρεσία. 

Άρθρο 4 

Λειτουργία του ΚΟΣΕ 

 

1. Ως Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Στραταριδάκης Κων/νος του Ιωάννη με ΑΔΤ 
Θ446278, ο οποίος εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ. 
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2. Ως αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Τζιάβας Περικλής του 
Νικολάου με ΑΔΤ Ν475828. 

3. Ως Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται η Δουλγεράκη Κωνσταντίνα του Νικολάου 
με ΑΔΤ. ΑΗ457424 κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’ που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. 

4. Ως Αναπληρωτής Γραμματέας ορίζεται ο Γκοργκούλης Μιχαήλ του Βασιλείου 
με ΑΔΤ. Μ981408 κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’ που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

5. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει 
την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να 
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται 
από το γραμματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1 ημέρα πριν από τη 
συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται 
με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο 
ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
του ΚΟΣΕ. 

6. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία 
των μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της 
συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία είναι 
δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους 
του άρθρου 5 της παρούσας. 

7. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για 
την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ μπορούν να επικοινωνούν με τους 
εποπτευόμενους φορείς ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να 
κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ΚΟΣΕ, το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 

8. Η Επιτροπή θα λειτουργεί εντός του νομίμου ωραρίου και δεν θα είναι αμειβόμενη. 

9. Το ΚΟΣΕ στηρίζεται από την Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων 
των απαραίτητων ηλεκτρονικών μητρώων, αρχείων και διευθύνσεων για τη 
λειτουργία του ΚΟΣΕ. 

Άρθρο 5 

Αποφάσεις – Πρακτικά 

 

1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που 
συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. 

2. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο 
γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά 
μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα 
που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η 
μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 
Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. 

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο. 
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Άρθρο 6 

Ομάδες Εργασίας 

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα 
συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για τη στήριξη του ΚΟΣΕ στην εκτέλεση του έργου 
του. 

Άρθρο 7 

Λοιποί Όροι 

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, 
οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α/99), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Κοινοποίηση 
1.Οργανισμό Κτημ/γίου & Χαρτ/σεων          
Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΚΧΕ 
Τιμ. Βάσσου 11 - 13, 115 21 Αθήνα 
2. Υπουργείο Εσωτ/κών, Αποκέντρωσης & 
Ηλ/κής Διακυβ/σης 
Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων &  

ΔΔιεθνών Οργανισμών 
Σταδίου 27- 10183 ΑΘΗΝΑ 
3.Όλες τις Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης των οποίων οι υπάλληλοι 
συμμετέχουν στο ΚΟΣΕ με υποχρέωση 
επίδοσης της παρούσας στους 
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους 
4.Εθνικό Τυπογραφείο 
Καποδιστρίου 34,τ.κ 104 32 ΑΘΗΝΑ 
Εσωτερική Διανομή  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
   κ .Αθανασίου Καρούντζου 
2.Γραφείο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας 
3.Τ.Π. 
4.Δ.Ο 
5.Βάση Δεδομένων 
6.Α.Φ. υπαλλήλων 
5.Π.Κόκκαλη 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
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