
 

 
 

 

 

 

 

             
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

         Αθήνα,      21-07-2021 
 
         Αριθ. Πρωτ. : 82119 - 21-07-2021 

  ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 

Πίνακα Αποδεκτών 
 
 
 
 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ& ΕΣΠΑ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ– 1η τροποποίηση 

Οδηγιών 

για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 

 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024 

 

 

 

 

 

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, dde@mnec.gr) 
 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ             Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

1 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓH ......................................................................................................................................... 5 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ 2021-2024 .................................................................. 5 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΣ – ΥΠΟΒΟΛH ΠΡΟΤAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2021 ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2022-2024 .................................................................................. 6 

3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021....................................................................................................................................................... 6 
3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ............. 6 
3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking) ......................... 7 

3.2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (2021-2024) ........... 8 
3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων ............................................ 8 
3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος .............................. 9 
3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης ............................................ 9 

3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ .................................................................................................................. 10 
3.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ............................. 10 

3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ ...................................................... 11 
3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού ....................................................................................... 11 
3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των 
Κεντρικών Λογαριασμών. ............................................................................................................................ 11 
3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων ............................................................................. 11 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021-2024 ............................................................................................. 12 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2021 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ  ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ .......................................................................................................................... 14 

5.1. ΈΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΠ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (ΤΟΜΕΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ ΕΣΠΑ) .............................................................................. 14 
5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 ................................................................................................. 14 
5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες
 ..................................................................................................................................................................... 15 
5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους 
σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 ....................................................................................................................... 15 
5.1.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και 
ΣΑ/4 κατά το 2017 ....................................................................................................................................... 16 
5.1.2. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 ................................................................................................................ 16 
5.1.3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2) ........................................................................... 18 

5.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ..................................................................... 18 
5.3.ΈΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CONNECTINGEUROPEFACILITY) 2014-2020 ....... 19 

5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 
2014-2020 .................................................................................................................................................... 19 
5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ..................................................... 19 

5.4. ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 ............... 20 
5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από 
την ΕΥΔ ΕΕΣ .................................................................................................................................................. 20 
5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) ....................................................................... 20 
5.4.1.2. Ένταξη νέων έργων – τροποποίηση συν/ζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) ........................... 20 
5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, 
Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4) ............................................................................. 20 

5.5. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) ............. 22 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
2 

5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ................ 22 
5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 .. 22 
5.5.2.1.  Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων .............................................. 22 
5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας ................................................................................ 23 

5.6. ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ................................................. 23 
5.6.1. Έργα Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 
2014−2020. .................................................................................................................................................. 23 
5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) ......................................................................................................... 23 
5.6.3.  Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (AMIF) &του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) ................................................................ 24 
5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών 
μεταναστευτικών προγραμμάτων ............................................................................................................... 24 

5.7. ΈΡΓΑ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ι (ΕΠ Ι) ...................................................... 24 
5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι .............................................................................................. 25 
5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι ............................................. 25 

5.8. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ........................... 25 
5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ .............................................................................................. 25 
5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ .............................................................................................................. 25 

5.9. ΈΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ....................................................................... 25 
5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων ......................................................................................... 25 
5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων ............................................... 26 
5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων ............................................................... 26 
5.9.1.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ....................................................................................................... 26 

5.10.ΈΡΓΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ................................... 27 
5.11. ΈΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ...................................................................................................................... 27 
5.12. ΈΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2014-2020 ΚΑΙ 2021-

2027 ................................................................................................................................................................ 28 
5.13. ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ............................ 28 

5.13.1. Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων ................................... 28 
5.13.2. Διαδικασία ένταξης / τροποποίησης έργων στο ΠΔΕ 2021, μετά την 01/07/2021 ......................... 29 
5.13.2.1. Νέα έργα ....................................................................................................................................... 29 
5.13.2.2. Συνεχιζόμενα έργα. ...................................................................................................................... 31 
5.13.2.3. Συμπληρωματικές  προϋποθέσεις  ένταξης / τροποποίησης έργων ............................................ 32 
5.13.2.4. Ένταξη / τροποποίηση έργων ειδικών κατηγοριών ...................................................................... 33 
5.13.2.4.α. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών ................................................................ 33 
5.13.2.4.β.Έργα Ειδικών Προγραμμάτων ΥΠΑΝΕΠ ...................................................................................... 35 
5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ ........................................ 35 
5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021 ............... 35 

5.14. ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ................ 36 
5.14.1. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ τα οποία προγραμματίζονται να χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης (μεταβατικό στάδιο) .................................................................................................... 36 
5.14.2. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ........................................................................................................................................... 36 

5.15. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ............................................................................................................................. 37 
5.15.1.Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων..................................................................... 37 
5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ ........... 37 
5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ .... 37 
5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ ....................................................................................... 37 
5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης .................................................................... 37 

5.16. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ .................................................. 38 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ EΡΓΩΝ ΠΔΕ 2021 ........................................ 38 

6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ........................................................... 38 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ             Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

3 
 

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, 
ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ) ........................................................................................................................................ 38 
6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, 
Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF) ............................................................................................................. 40 
6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης .................... 40 
6.1.4.Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών ............................................................................................. 40 

6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ/2, /3, /4 ΚΑΙ /7 ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .............................................................................................................................................. 41 
6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων .............................................. 41 
6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο ................................................................................................ 41 
6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης ........................................................................ 41 
6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ ........................................................................................... 41 
6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής 
Κατανομής ................................................................................................................................................... 42 
6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής  από την ΤτΕ .............................................................................. 42 
6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών ............................................................................................ 42 

6.3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ ....................................................................................... 43 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ ........................................................................................................ 43 

7.1 ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ...................................................................................................................... 43 
7.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΦΧ ΑΝΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ............................................................ 44 
7.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ .................................................................................... 45 
7.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ..................................................................................................... 48 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ............................................................................... 49 

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (E-ΠΔΕ) ..................................................................................................... 50 

9.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ .................................................................................................................. 50 
9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ .................................................................. 51 
9.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ .................................................................................................. 52 
9.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) .................................................................................................. 53 

10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ........................................................................................................ 53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...................................................................................................................................... 55 

 

  

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
4 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 1ης τροποποίησης 

 
- Κεφάλαιο 5.10  
- Κεφάλαιο 5.13  
- Κεφάλαιο 7  
- Εισαγωγή νέου ΠΙΝΑΚΑ 4Γ  
- Αντικατάσταση ΠΙΝΑΚΑ 5Α  
- Αντικατάσταση ΠΙΝΑΚΑ 5Β  
- Αντικατάσταση ΠΙΝΑΚΑ 8  
- Εισαγωγή νέου ΠΙΝΑΚΑ 18  
 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

5 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 

2022-2024.  

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2021, σύμφωνα και με την σχετική εισηγητική έκθεση, 

κατατίθεται σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης και της 

συνεπακόλουθης παγκόσμιας ύφεσης που είναι σε εξέλιξη. Βασική παράμετρος του 

προϋπολογισμού 2021 είναι η διασφάλιση της εισροής πόρων από την Ε.Ε. στην χώρα μας, 

συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής Ταμείο Ανάκαμψης) και 

του React EU. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, πρόκειται 

να ενισχύσει σημαντικά την δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου η Ελλάδα να εισέλθει 

σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο δημοσιονομικής σταθερότητας, υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης 

και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας. 

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2021, καθώς και ο προγραμματισμός των 

δαπανών του ΠΔΕ 2022-2024, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:   

α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται με την στήριξη των 

Ευρωπαϊκών Θεσμών.  

β) Ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που 

στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων 

της χώρας, και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων. 

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024 

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην 

αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της 

χώρας σε μακροχρόνια βάση.  

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του 

Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης (Βουλή των Ελλήνων, 

Προεδρία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) στη μείζονα κατηγορία δαπάνης 29 (πιστώσεις υπό 

κατανομή) ξεχωριστά για Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Το αρχικό ποσό του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 6,75 δισ. ευρώ, όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο για το 2021 (ΦΕΚ 251/Α’/16.12.2020), αυξήθηκε κατά 1,25 δισ. ευρώ με το άρθρο 65 

του ν. 4796/2021 και ανέρχεται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 με 

τον ν.4813/2021 (ΦΕΚ 111/Α’/2.7.2021), έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21,25 δισ. ευρώ για  την 

περίοδο 2022-2024. 
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Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για 

υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα για το 2021 

έχουν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Έργα που 

θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ. 

Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2021 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά 

τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και 

την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται: 

 Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του 

για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του 

ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και 

τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

 Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το 

Ταμείο Ανάκαμψης. 

 Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης 

(πανδημία covid-19). 

 Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

για την αποφυγή επιστροφής πόρων.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην 

επίτευξη των στόχων. 

3. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2021 και 

προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2022-2024 

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021, είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει, σε περίπτωση 

που καταστεί αναγκαίο, την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, για τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως. 

3.1. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών 

προγραμμάτων των φορέων έτους 2021 

3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού 

Προϋπολογισμού 

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ 

(Υπουργεία,  Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων), υποβάλλουν τις 

συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΥΠΑΝΕΠ) για το ΠΔΕ 2021-2024 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του 
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Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.  

Τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και ανά σκέλος (εθνικό και 

συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ), όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 που 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 251/Α’/16.12.2020) και στο ΜΠΔΣ 2022-2025 (ΦΕΚ 

111/Α’/2.7.2021), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του 

Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. 

Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 αιρετές Περιφέρειες, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των 

Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΝΕΠ, εμφανίζονται στον Πίνακα 9, 

σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80, 

παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με αρ.πρωτ.1/4.01.2021, (ΑΔΑ:ΨΞ3Σ46ΜΤΛΡ-ΣΑ6, ΦΕΚ 

2/Β’/04.01.2021). 

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021 που θα διατεθεί για 

την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική 

Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014, με την 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με αριθ. πρωτ: 

4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1Ι46ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 116/Β’/18.01.2021). Κάθε τροποποίηση του 

αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται 

με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΕΠ), θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς 

Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή 

των τελικών προτάσεων (από τους Φορείς Χρηματοδότησης) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ να έχουν 

συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι 

πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. 

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επίσπευση της υλοποίησης όλων των 

προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014–2020 με βάση τους στόχους που έχουν 

τεθεί από το ΥΠΑΝΕΠ (σχέδια δράσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων), την ένταξη και 

υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των 

προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007–2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής, με 

την ελάχιστη δαπάνη. 

3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-

overbooking) 

Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 

4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης 

υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την υπ’ 

αριθ.74/04.01.2021Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΡ-Ω7Θ, ΦΕΚ 2/Β’/04.01.2021), η 
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οποία αντικαταστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 52404/10.05.2021 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω2Γ46ΜΤΛΡ-70Χ,  

ΦΕΚ 1943/Β’/13.05.2021), δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.400 εκ. ευρώ πλέον του 

εγκεκριμένου Π/Υ των 8 δισ. ευρώ για το 2021. Η εν λόγω υπερδέσμευση πιστώσεων (overbooking) 

αποτελεί το 30% των ανωτέρω εγκεκριμένων πιστώσεων και αφορά στο σύνολο του Προγράμματος. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το ύψος της 

υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα 

των Φορέων Χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ και την απορρόφηση του 

προγράμματος του κάθε Φορέα στο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η οποία θα πρέπει να 

ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% ανά σκέλος. 

Ειδικότερα για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και 

επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2021 

ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου.  

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του 

συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2021, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του 

Κρατικού και του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2021. 

Για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 

42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021), δύναται να υπάρχει διακριτό όριο υπερδέσμευσης 

πιστώσεων που καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης 

(2021-2024) 

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των 

Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των 

τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα 

της περιόδου του ΜΠΔΣ 2021-2024 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός) 

3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων 

Όλες οι προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης (ΦΧ) για έκδοση αρχικών ΣΑ θα πρέπει να 

αποσταλούν εμπρόθεσμα (βλ. Κεφάλαιο 10), συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον το σύνολο των 

συνεχιζόμενων έργων με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας εγκυκλίου. 

Στην περίπτωση μη εμπρόσθεσμης υποβολής της αρχικής πρότασης και για όσο χρόνο αυτή δεν 

έχει υποβληθεί, τυχόν αιτήματά του Φορέα Χρηματοδότησης για έγκριση νέων ή τροποποίηση 

συνεχιζόμενων έργων δεν υλοποιούνται και επιστρέφονται. 
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3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση 

Προγράμματος 

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την πλήρη συμπλήρωση του Πίνακα 

Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος), ο οποίος παράγεται αποκλειστικά 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).  

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την 

αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.  

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το 

διάστημα της περιόδου 2021-2024 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε 

επίπεδο πιστώσεων. Για το 2021, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε 

τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2022-2024 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το 

συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. 

Νέα έργα στο Εθνικό ΠΔΕ εγκρίνονται εάν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

5.13. Ειδικά για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι προϋποθέσεις 

περιγράφονται στην ενότητα 5.14. 

Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα 

οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2021.  

Κατά την έκδοση κάθε ΣΑ, καθώς και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται 

υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας επιλέγει να απεντάξει από το Πρόγραμμα, παρότι 

έχουν ήδη προεγκριθεί στο τρέχον έτος. Υπενθυμίζεται ότι για απένταξη έργου, το έργο προτείνεται 

με τα οικονομικά του μεγέθη μηδενισμένα (ή στο ύψος των τυχόν πληρωμών που 

πραγματοποιήθηκαν εντός της τρέχουσας περιόδου).  

Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης 

των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις). Για 

τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων 

ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων), εκδίδονται 

αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3). 

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών 

τους δράσεων.  

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 

(ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 

125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β’/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και 

ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης 

του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του 
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αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ.9.1).  

Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων 

πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να 

υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα. 

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και 

ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων 

Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 

1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να 

αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα 

μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των 

πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές 

δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.  

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και 

για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2021-2024), πρέπει να 

συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα 

αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά 

τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των 

εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες 

υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.  

Ειδικότερα: 

 Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων 

τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα 

καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη 

επίτευξη των στόχων των ΕΠ. 

 Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα που χρηματοδοτούνται από το 

Ταμείο Ανάκαμψης), οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των 

νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν, τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα 

ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.  

3.4. Παρακολούθηση της Πορείας Εκτέλεσης του ΠΔΕ και Αξιολόγηση Φορέων 

Η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις 

δαπανών ΠΔΕ και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση 

του ΠΔΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Φορείς Χρηματοδότησης, οι 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α. 
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Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους Φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας 

δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο 

πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των 

σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.  

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2021 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ 

Η ΔΔΕ παρακολουθεί ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το β’ εξάμηνο του 2021, την 

πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ ανά Φορέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλίσεις από τους 

στόχους απορρόφησης, ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το ΥΠΑΝΕΠ δύναται να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών 

του Φορέα που έχει αποκλίνει.      

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να 

αποφευχθεί η απώλεια πόρων, η στοχοθεσία δαπανών του συνόλου του ΠΔΕ 2021 προέβλεψε την 

υλοποίηση του 70% του Προγράμματος εντός του πρώτου 10μηνου 2021 (δηλ. μέχρι την 

31.10.2021). Οι Φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή 

εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων 

που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο.  

3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού 

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να 

πραγματοποιηθεί μετά το α’ εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των 

εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.  

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 

60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για 

την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. 

3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου 

σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών. 

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα 

αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής 

Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων 

πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β’) και στον Οδηγό Λειτουργίας 

του  Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), 

όπως τροποποιείται και ισχύει. 

3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων 

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του 

Προγράμματος τους, καθώς και προβλέψεις των δαπανών για τους επόμενους μήνες/έτη,  

προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ (βλ. παρακάτω). 
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Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται 

από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. κεφάλαιο 8). 

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και 

υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι, υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια 

ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.  

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-

portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).  

Προς την κατεύθυνση της ενιαίας παρακολούθησης των οικονομικών του Κράτους, τα στοιχεία 

εκτέλεσης και προβλέψεων δαπανών του ΠΔΕ πρέπει να διακρίνονται σε δεδομένα εντός και εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης, και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να 

αποστέλλονται ανά τρίμηνο, μέσα στο 1
ο
 δεκαήμερο της αρχής του επόμενου τριμήνου (δηλ. μέσα 

στις 10 πρώτες ημέρες του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου). 

Συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει: 

– Να συμπληρώνουν τον Πίνακα 13 του Παραρτήματος, με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών 

του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο  τρίμηνο και εκτιμούν ή προβλέπουν ότι 

θα δοθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/ 

χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.  

– Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίζουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που 

επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι 

ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).  

– Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δίνεται εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού 

ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.  

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων 

Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: 

 Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του 

ΠΔΕ. Για το 2021 η ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ. 4409/15.01.2021, (ΑΔΑ: ΨΕ1Ι46ΜΤΛΡ-ΖΡΨ, ΦΕΚ 

116/Β’/18.01.2021). Η ΔΔΕ αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα 

καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς 

και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια 

δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2021-2024 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα 

ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Τα 

όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 Περιφέρειες εμφανίζονται στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος. 
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 Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ 

συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του 

Παραρτήματος). 

 Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, εκδίδει τις αρχικές Συλλογικές 

Αποφάσεις (ΣΑ) εγκρίνοντας το Πρόγραμμα. Με την έκδοση κάθε ΣΑ εγκρίνονται μεταξύ 

άλλων: 

 ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ. 

 οι ετήσιες πιστώσεις ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2021 για κάθε έργο της ΣΑ. 

 Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:  

 Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας 

Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.  

 Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με τον Φορέα 

Χρηματοδότησης). 

 Η γεωγραφική κατανομή κάθε έργου της ΣΑ, στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο. 

 Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο 

τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το 

τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από τον Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται 

(υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.  

 Πριν από την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται,  για λόγους ομαλής χρηματοδότησης 

των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις). 

 Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς 

Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των 

εγκεκριμένων πιστώσεών τους. 

 Εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση που αφορούν σε εντάξεις 

νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων 

κ.α. εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ. 
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5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2021 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά  πηγή 

χρηματοδότησης 

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο 

ΠΔΕ. Ειδικότερα:  

 Το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και 

εντάσσονται σε ΣΑ  κωδικών (καθέτων) 0 και 5 ή σε ΣΑΝΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5 εάν έχουν 

ενταχθεί στο Ε.Π.Α. (βλ. ενότητα 5.13). Στο εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνονται, επίσης, τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εντάσσονται σε ΣΑ Ταμείου 

Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5 (βλ. ενότητα 5.14).  

 Το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων 

συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς 

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 

και 9. 

 Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των 

διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των 

πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση 

των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του 

Ν. 4270/2014). 

Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα 

έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει 

του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και 

νέων έργων στο ΠΔΕ 2021, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης. 

5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ) 

5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2021 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά 

κατηγορία,όπως διακρίνονται ακολούθως: 

1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως ολοκληρωμένα στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ, αλλά έχουν 

οικονομικές εκκρεμότητες. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο 

ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης 

της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών 

παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1. 
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2. Έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι 

προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ 

παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2. 

3. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για 

διαχειριστικούς λόγους, αλλά έχουν συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις)  κατά τον χρόνο 

απένταξης. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην 

παρ. 5.1.1.3. 

Οι ΕΥΔ και οι ΕΦ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα 

πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, 

που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους 

βοηθητικούς πίνακες. 

5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν 

οικονομικές εκκρεμότητες 

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2020 με οικονομική εκκρεμότητα εντάσσονται 

στο ΠΔΕ 2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα, με πρόταση του Φορέα 

Χρηματοδότησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εντός του 2021 προκύψει ανάγκη αύξησης του 

αναγραφόμενου στην απόφαση ολοκλήρωσης εκτιμώμενου ποσού της οικονομικής εκκρεμότητας, η 

υπεύθυνη για τη διαχείριση της πράξης Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) υποβάλλει στη ΔΔΕ πρόταση, 

υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη του εκάστοτε ΕΠ, με την 

οποία αιτείται την τροποποίηση του ποσού αυτού, και κατά συνέπεια του εγγεγραμμένου στο ΠΔΕ 

Π/Υ του έργου, τεκμηριώνοντας την ανάγκη της τροποποίησης. Αντίγραφο της πρότασης της ΔA 

επισυνάπτεται στη φόρμα της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 

Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες για τη 

λειτουργική ολοκλήρωση των πράξεων, ενώ οι αρμόδιες για τη διαχείριση των πράξεων ΔΑ θα 

πρέπει, σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να 

προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αυτών έως τον Ιούνιο 2021. 

Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2και ΣΑ/4 μέχρι τη λήξη των οικονομικών εκκρεμοτήτων 

ως ανωτέρω. Οι αρμόδιες ΕΥΔ θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την 

ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σε τριμηνιαία βάση.  

5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με 

εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 

Τα έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ θα 

παραμείνουν σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και η χρηματοδότησή τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική 

τους ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, 

εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης, ενημερώνεται η ΔΔΕ και αποσύρονται οι σχετικοί ενάριθμοι. Σε 

περίπτωση που για τα έργα αυτά κατά την ολοκλήρωσή τους υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, 

εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.1.1.1.  
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Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές 

αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, 

υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κλπ.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και 

προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 

(ΔΑ/ΕΦ)μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η 

οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ. 

5.1.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς 

πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017 

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των 

προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, για τα οποία έχουν αναληφθεί 

νομικές δεσμεύσεις, προτάθηκαν το 2017 για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους σε 

ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ. Τα έργα αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα παραμείνουν 

ενταγμένα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 του ΠΔΕ και το 2021, και οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση ολοκλήρωσής τους. 

5.1.2. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 

Για τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/14, η Απόφαση Ένταξης Πράξης σε ΕΠ 

αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη 

της πράξης σε ΕΠ και την καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο 

κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.  

Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη 

περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε 

διακριτό ενάριθμο της ίδιας ΣΑ.  

Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ), και ειδικότερα για τις πράξεις που 

αφορούν στην επιχειρηματικότητα, η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα 

Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία 

περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.  

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή 

στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της 

απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.  

Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση 

(ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια, ενώ οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία 

(1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - 
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/1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται 

στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 

Τομεακό ΕΠ Συλλογική Απόφαση 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΣΑ 1 - - /1 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΣΑ 2 - - /1 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση 

ΣΑ 3 - - /1 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΣΑ 4 - - /1 

Τεχνική Βοήθεια ΣΑ 5 - - /1 

Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται σε διακριτή ΣΑΕ του Φορέα Χρηματοδότησης. 

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ 

πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες 

και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως: 

α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης 

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ 

για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο 

ενεργειών της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να 

υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το 

ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης 

Απένταξης πράξης, το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο 

Φορέας Χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με 

βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ: 

 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού 

σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης, 

 οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον Π/Υ του εθνικού σκέλους του Φορέα 

Χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Φορείς Χρηματοδότησης, κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων 

πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

της παραπάνω περίπτωσης. 

β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του 

χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ 
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τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση 

του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και 

παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης.  

5.1.3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2) 

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 

απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση 

έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΝΕΠ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.  

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, 

δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2021 μετά από πρόταση του Φορέα, με πιστώσεις 

σε ύψος που  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου 

έτους.    

5.2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

Για τα νέα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις του 

Ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

Με βάση αυτά, η Απόφαση Ένταξης Πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ και την καταχώρισή της 

στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), η πράξη λαμβάνει 

κωδικό ΟΠΣΑΑ και στη συνέχεια καταχωρίζεται στοe-ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο 

κωδικό ενάριθμο του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του 

έργου στο ΠΔΕ, οπότε και ενημερώνεται αναλόγως το ΟΠΣΑΑ. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο 

παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 

(CommunityLedLocalDevelopments (CLLD)), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν 

ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων και κατόπιν όλες οι 

προσκλήσεις αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο κωδικό. 

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην 

οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:  

- Ιδιωτικές επενδύσεις: Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και 

εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς, 

- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την 

απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω 

παρεμβάσεων. Ο Π/Υ εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ των τοπικών προγραμμάτων 

που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.  

- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4 (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ): Εγγράφεται ένας ξεχωριστός 

κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη. 
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- Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα: Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την 

Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της 

μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των Π/Υ 

ένταξης των επιμέρους πράξεων. 

- Μέτρα που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση 

Ένταξης ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς  

- Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η 

εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο 

κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και 

πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης. 

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων 

πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά 

Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.  

5.3.Έργα μηχανισμού  «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ConnectingEuropeFacility) 

2014-2020 

5.3.1. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το 

ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020 

Τα έργα που προγραμματίζονται για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα 

παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έγκριση των προτάσεων 

χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης 

(GrantAgreements) από την Ε.Ε., οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το 

σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.  

5.3.2. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό 

έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του 

Φορέα Χρηματοδότησης (π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΣΑ είναι η ΣΑ 671/1). 

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:  

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

 Σύμφωνο χρηματοδότησης (GrantAgreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την 

Ε.Ε.  

 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ 
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5.4. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 

2014-2020 

5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ 

5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2014-2020 απαιτείται πρόταση του Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

5.4.1.2. Ένταξη νέων έργων – τροποποίηση συν/ζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) 

Η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση 

της σύμβασης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).  

Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλος, δικαιούχος κτλ.) θα γίνεται αυτοδίκαια 

με την καταχώριση από την ΕΥΔ ΕΕΣ των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία 

ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμβαση χρηματοδότησης ή τροποποίηση αυτής ή σύμφωνη γνώμη της 

ΕΥΔ ΕΕΣ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίησης της σύμβασης χρηματοδότησης). 

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να 

δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

2014-2020   διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ 

Ελλάδα-Κύπρος ΣΑ 1 - - /6 

Ελλάδα-Βουλγαρία ΣΑ 2 - - /6 

Ελλάδα-Ιταλία  ΣΑ 3 - - /6 

Ελλάδα-Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας ΣΑ 4 - - /6 

Ελλάδα-Αλβανία ΣΑ 5 - - /6 

Βαλκανική-Μεσόγειος ΣΑ 6 - - /6 

Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, 

μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος 

είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπηρεσία Υπουργείου), δηλώνουν το Υπουργείο αυτό ως Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ 

(Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4) 

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία 

δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις 
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περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της 

πράξης.  

Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και για την 

ένταξη ή τροποποίηση των νέων και των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2014-2020 των 

Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των 

Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται: 

 Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης 

 Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της 

ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT» 

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020 

Προγράμματα 2007-2013 2014-2020 

Διακρατικά 

Μεσογειακός Χώρος  (MED) MED 2014-2020  

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-
EastEurope/SEE) 

 

Πολυμερή 
Διασυνοριακά 

Αδριατική (Adriatic) 2007-2013 
ADRION (Αδριατική – 
Ιόνιο) 

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου  (MED ENPI) MED ΕΝΙ CBC  

ΜαύρηΘάλασσα (Black Sea – ENPI) 
Black Sea Basin ENI 
CBC 

Διαπεριφερειακό INTERREG IV C INTERREG EUROPE  

Δίκτυα 
Συνεργασίας 

URBACT URBACT 

ESPON ESPON 

INTERACT INTERACT 

 

Σημειώνεται ότι για τα έργα της ΠΠ 2007-2013, των οποίων η επιλεξιμότητα έχει ήδη λήξει, 

εκκρεμούν οι τελευταίες πληρωμές του ΠΔΕ προς τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να 

ολοκληρωθούν μέσα στο 2021. 

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑΕΠ/2 και ΣΑΕΠ/4 της μορφής 3 - - /2 με το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό 

ψηφίο της ΣΑΕΠ να δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει 

ο Δικαιούχος, ή σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 της μορφής - - - /2 ή - - - /4 δηλώνοντας τον αρμόδιο Φορέα 

Χρηματοδότησης ο οποίος και εποπτεύει τον Δικαιούχο. 

Στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος του έργου είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο), 

δύναται να ενταχθεί στο ΠΔΕ το σύνολο του προϋπολογισμού ενός έργου (εθνική και κοινοτική 

συμμετοχή).  
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5.5. Έργα του χρηματοδοτικού  μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΧΜ ΕΟΧ) 

5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση και ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 

2009-2014 

Η ένταξη ή τροποποίηση στο ΠΔΕ των συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται κατ’ 

αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Η ολοκλήρωση έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 γίνεται με κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης 

του έργου από το Εθνικό Σημείο Επαφής στη ΔΔΕ, δεδομένου ότι το ΟΠΣ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 

δεν υποστηρίζει την αντίστοιχη διαλειτουργικότητα. 

Τα ανωτέρω έργα παραμένουν στις ΣΑ/8 που ήταν ενταγμένα. 

5.5.2. Έργα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ 

ΕΟΧ) 2014-2021 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/14 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση 

εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.  

Η χρηματοδότηση των πράξεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα 

πραγματοποιείται, σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ 

Προγραμματικής Περιόδου  2014-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις: 

 των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής 

Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του καθώς 

και, 

 μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από 

δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.  

Τα εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται 

στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής. 

5.5.2.1.  Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων 

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-

2021, στο Ταμείο Διμερών και την Τεχνική Βοήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο ακολουθεί κατ’ αναλογία όσα ισχύουν για 

τα έργα του ΕΣΠΑ.  

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή 

Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες 

εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του 

Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».  
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5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας 

Σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για τον ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2021 και μέχρι την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 

2014-2021 και των αποφάσεων χρηματοδότησης για την έναρξη υλοποίησης των νέων 

προγραμμάτων, του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δυνατή η ένταξη στο ΠΔΕ 

επιλέξιμων κατά τον Κανονισμό του ΕΟΧ πράξεων προετοιμασίας-διαχείρισης σε «ΣΑ ---/2», 

όπως υποβληθούν με ευθύνη των Διαχειριστών Προγραμμάτων και με την σύμφωνη γνώμη του 

Εθνικού Σημείου Επαφής. 

Η εγγραφή τους πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή 

Προγράμματος. 

Τα συνεχιζόμενα έργα της παρούσας παραγράφου παραμένουν  στις ΣΑ__/2 που ήταν ενταγμένα.  

Μετά την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Διμερών και της Τεχνικής Βοήθειας, οι 

ανωτέρω ΣΑ θα κλείσουν και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες νέες «ΣΑ7- - /1». 

5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά 

μεταναστευτικά ταμεία 

5.6.1. Έργα Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014−2020. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που 

εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που 

χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ.Η χρηματοδότηση των ανωτέρω 

προγραμμάτων εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω Κεντρικού Λογαριασμού. 

Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την 

αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα 

Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - - »)και βαρύνει το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (AMIF) &του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων  έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης.  
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5.6.3.  Ένταξη νέων έργων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου  

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) &του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ISF) 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) 

του AMIF & του ISF απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια 

υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ). Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο 

κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης 

Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ. 

5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και 

λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων 

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 

ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες: 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς Δικαιούχους 

πράξεων. 

 Δικαιούχοι να έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

για έγκριση, η οποία να περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία. 

 Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., να έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης 

(GrantAgreement). 

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται : 

 Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης 

 Το σύμφωνο επιχορήγησης (GrantAgreement) με την Ε.Ε 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή  ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης. 

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται: 

 Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης 

Σε περίπτωση τροποποίησης του Π/Υ των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του 

συμφώνου επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε. 

5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι) 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω 

των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των 

Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του 

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι). 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

25 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που 

εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η 

Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού 

Λογαριασμού. 

Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

5.7.2. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΕΠ Ι 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (Π/Υ, τίτλου κτλ) 

του ΕΠ Ι απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή 

και η καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει 

κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ 

μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 

είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία 

ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ. 

5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(ΕΤΠ) 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που 

εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η 

απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος του ΠΔΕ του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ 

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ 

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα 

εντάσσονται στη ΣΑ 034/2. 

5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων 

5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι 

οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από 

αυτούς φορέων. 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
26 

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η 

παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις 

εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 

Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή 

προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.  

 Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει: 

 Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής 

συμμετοχής αποδίδεται απ’ ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα 

εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης) 

 Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν 

δύνανται να εισπράξουν απ’ ευθείας την κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ.) 

 Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή. 

5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται: 

 Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

 Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. 

Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα. 

5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται: 

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

 Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου 

απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ) 

 Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα της Ε.Ε. (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής) 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

5.9.1.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται 

μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας 

Για την ένταξη νέων έργων και την τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων του τομέα Έρευνας και 

Καινοτομίας απαιτείται: 

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

27 

 Συνοπτική Έκθεση σκοπιμότητας όπου θα αναφέρονται οι επί μέρους Συμβάσεις ανά 

Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ καθώς και τα ποσοστά Εθνικής Συμμετοχής ανά Ερευνητικό Φορέα ή 

ΑΕΙ 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ 

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

5.10.Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. 

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από 

Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης - CEB κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.  

Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών 

έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των 

έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Xρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα 

παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για την σταδιακή 

χρηματοδότηση των έργων.  

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει την εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. 

Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς 

απαιτείται: 

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

 Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού 

Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου ή δεσμευτική απόφαση του συμβαλλόμενου 

Οργανισμού 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

Οι Φορείς υποχρεούνται για την αποστολή ετήσιας έκθεσης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των 

έργων αυτών που περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο την πορεία υλοποίησης των έργων καθώς και 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. (Πίνακας 18 του Παραρτήματος). Για το έτος 2021 

οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως τις 31/10/2021. 

5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής 

Τα έργα Ταμείου Συνοχής θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις 

περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί 

στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, 

απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.  

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.  

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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5.12. Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 

2014-2020 και 2021-2027 

Με σκοπό την επιτάχυνση των  διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύνανται να εγγράφονται σε 

ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, Μηχανισμού «Συνδέοντας 

την Ευρώπη», ΕΟΧ 2014-2021, προγράμματα που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς 

Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς κ.α.) και προστίθεται στη ΣΑ ειδικός ή άλλος όρος (π.χ. μη ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).  

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 απαιτείται:  

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) ή του φορέα Διαχείρισης των εκάστοτε 

προγραμμάτων. 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς 

πόρους 

5.13.1. Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων 

Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς 

πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 

2021-2024, όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών 

για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.  

Ειδικότερα, για το έτος 2021 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 

ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται 

τα όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα. 

Από την 1
η
 Ιουλίου 2021 με βάση τον σχεδιασμό του ΥΠΑΝΕΠ, ξεκινά η υλοποίηση του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για  την προγραμματική περίοδο 2021-2025 (άρθρο 98 του Ν. 

4764/2020).  

Η θέσπιση του ΕΠΑ με το ν. 4635/2019 (Α’ 167) προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον 

σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ 

εισάγει  για πρώτη  φορά η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ 

σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν το μεταβατικό διάστημα για την έναρξη της 1
ης

 προγραμματικής 

περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025 και σκοπός των ενεργειών αυτής της περιόδου ήταν  η προετοιμασία 

για την  κατάρτιση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), 

καθώς και η θεσμική και λειτουργική προσαρμογή των φορέων στις νέες διαδικασίες κατάρτισης και 

διαχείρισης. 
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Εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η έγκριση των ΤΠΑ/ ΠΠΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων 

εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις 

χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» η έγκριση των προγραμμάτων ανάπτυξης μπορεί 

να γίνεται μετά την 1/7/2021, ανάλογα με την ετοιμότητα των φορέων σχεδιασμού, αλλά όχι αργότερα 

από την 31/12/2021. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΑΝΕΠ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2022 

τα έργα που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα υλοποιούνται αποκλειστικά με βάση 

τα εγκεκριμένα ΤΠΑ/ΠΠΑ της περιόδου 2021-2025. Συνακόλουθα, επισημαίνεται ότι, με εξαίρεση τις 

ειδικές κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα, έργα που δεν εντάσσονται στο ΕΠΑ σύμφωνα 

με τις οικείες διαδικασίες, παύουν από την ως άνω ημερομηνία να χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν για το κλείσιμο στο ύψος των πληρωμών 

ΠΔΕ των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ τομέων ευθύνης τους και τα οποία αφενός δεν θα 

μεταφερθούν στο ΕΠΑ και αφετέρου δεν ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες της παρ. 

5.13.2., υποβάλλοντας πρόταση με τα τελικά οικονομικά στοιχεία των έργων αυτών. Επισημαίνεται 

ότι η διασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης των έργων συνιστά ευθύνη  των Φορέων 

Χρηματοδότησης. 

5.13.2. Διαδικασία ένταξης / τροποποίησης έργων στο ΠΔΕ 2021, μετά την 01/07/2021 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας ένταξης / τροποποίησής τους στο εθνικό σκέλος 

του ΠΔΕ μετά την 01/07/2021, τα έργα του ΠΔΕ κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ 

Β. Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα 

Ειδικότερες κατηγορίες αποτελούν:  

 Τα έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών  

 Τα έργα ειδικών προγραμμάτων 

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες της παρούσας ενότητας αφορούν κάθε έργο εθνικού σκέλους που, 

είτε δεν εντάχθηκε στο ΠΔΕ μέχρι την 30/06/2021, είτε τροποποιείται μετά την ημερομηνία αυτή. 

5.13.2.1. Νέα έργα 

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της 

πρότασης πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 

5.13.2.1.α. Ένταξη νέων έργων Φορέων με εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ 

Η εγγραφή νέων έργων σε ΣΑ γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης έργου σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, η 

οποία και αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, σύμφωνα με την 

περίπτωση 3 της παρ. Α του άρθρου 129 των διατάξεων του ν. 4635/2019 (Α’ 167).  Κάθε έργο που 

εντάσσεται σε ένα ΤΠΑ/ΠΠΑ, εγγράφεται σε διακριτή για το ΕΠΑ ΣΑ (ΣΑΝΑ) του αρμόδιου για το 

έργο Φορέα Χρηματοδότησης. 
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Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΠΑ/ΠΠΑ από το ΠΣ 

ΕΠΑ, δημιουργείται αυτόματη ηλεκτρονική πρόταση εγγραφής στο e-pde, και παράγεται αυτόματα 

δεκατετραψήφιος κωδικός ΠΔΕ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Μέχρι 

την ολοκλήρωση της σχετικής διεπαφής του epde με το ΠΣ-ΕΠΑ, η εγγραφή νέων έργων 

πραγματοποιείται κατόπιν διαβίβασης της απόφασης ένταξης στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων  

από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης. 

Λαμβανομένων υπόψη των εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων εθνικού σκέλους ΠΔΕ του ΦΧ, το νέο 

έργο εγγράφεται στο ΠΔΕ με ετήσια πίστωση το 10% του π/υ του, ή σύμφωνα με σχετική πρόταση 

του φορέα.  

Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες για το ΠΔΕ διατάξεις. 

Στην περίπτωση αποφάσεων ένταξης που αφορούν σε έργα που μεταφέρονται στο ΕΠΑ με τις 

διαδικασίες της ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 

σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις 

χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» («ΥΑ Μεταφοράς έργων ΕΠΑ»), τότε στον νέο 

ενάριθμο εγγραφής στο ΠΔΕ προστίθεται στον τίτλο του έργου η αναφορά στον παλαιό 

δεκατετραψήφιο κωδικό ΠΔΕ και εγγράφεται προϋπολογισμός που ισοδυναμεί με τον π/υ του έργου 

στο ΕΠΑ, όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξής του σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, μείον τις πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν από τον παλαιό ενάριθμο από την 01/07/2021 και μετά.   

Η απόφαση ένταξης του έργου σε ΤΠΑ/ ΠΠΑ συνιστά ταυτόχρονα πρόταση ολοκλήρωσης του 

παλαιού εναρίθμου στο ύψος των πληρωμών ΠΔΕ και συνεπάγεται την ανάκληση τυχόν υπολοίπων 

κατανομών στους λογαριασμούς των  έργων, όπου απαιτείται.  

Τα έργα που εντάσσονται στα ΤΠΑ / ΠΠΑ εγγράφονται σε μία συλλογική απόφαση (ΣΑΝΑ)
1
 ανά TΠΑ 

/ΠΠΑ και αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ / άξονα προτεραιότητας, με το ένα αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ να 

δηλώνει τον οικείο αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ, σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κωδικοποίηση ΣΑ ΤΠΑ & ΠΠΑ του ΕΠΑ 

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..1../ … 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..2../… 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΝΑ ..3../ … 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΝΑ ..4../… 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΑΝΑ ..5../ … 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΑΝΑ ..6../ … 

Η Απόφαση Ένταξης στο ΤΠΑ / ΠΠΑ, δύναται κατά περίπτωση, να δημιουργεί πρόταση για εγγραφή 

στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ.) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών του 

έργου. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του αντίστοιχου πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το 

                                                           
1
Είναι τεχνικός όρος και χρησιμοποιείται προσωρινά μέχρι την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. 

Να μη συγχέεται με τη Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  που υπήρχε στο παρελθόν. 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

31 

οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο Π/Υ της 

δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού 

Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση 

τροποποίησης προς τη ΔΔΕ. 

5.13.2.1.β. Ένταξη νέων έργων Φορέων χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ 

Για την ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ από την 1/7/2021 έως την ημερομηνία έγκρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ, ο 

φορέας χρηματοδότησης αποστέλλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 

- Πρόταση για την ένταξη του νέου έργου, 

- Τεχνικό Δελτίου Έργου, 

- Σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΠΑ / ΠΠΑ  ότι το 

προτεινόμενο νέο έργο συμπεριλαμβάνεται σε άξονα προτεραιότητας στο  καταρτιζόμενο / προς 

έγκριση πρόγραμμα του φορέα, καθώς και στον εγκεκριμένο π/υ του φορέα στο ΕΠΑ. Εφόσον 

δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ /ΠΠΑ, η ως άνω βεβαίωση 

υπογράφεται κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Γεν. / Ειδ. / Υπηρεσιακό Γραμματέα / Υπουργό 

ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της αρμόδιας για την υποβολή της πρότασης Υπηρεσίας, 

Η εγγραφή πιστώσεων γίνεται σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του φορέα. 

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον 

έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου (ΤΔΕ) συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό  υπόδειγμα (βλ. 

Πίνακα 4α / 4β Παραρτήματος) και υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/ 

Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη. Απαραίτητο παράρτημα  αποτελεί η 

τεκμηριωμένη ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά είδος δαπάνης, ποσότητα και τιμή 

μονάδας. 

Η πρόταση του Φορέα  συνοδεύεται υποχρεωτικά  και από βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών 

Υπηρεσιών Διαχείρισης περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου. Για έργα 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και 

για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή. 

Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να 

καταχωρίζουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την 

καταχώριση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάριθμος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ 

μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν 

δύναται να προωθηθούν για έγκριση και ο Φορέας θα ενημερώνεται σχετικά. 

5.13.2.2. Συνεχιζόμενα έργα. 

5.13.2.2.α. Τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Φορέων με εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Η εγγραφή /τροποποίηση πιστώσεων όλων των συνεχιζόμενων έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ 

έως την 1/7/2021, συμπεριλαμβανομένων των έργων που μεταφέρονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με την 

ΥΑ υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β 2548) «ΥΑ Μεταφοράς έργων ΕΠΑ» γίνεται με πρόταση του  φορέα 

χρηματοδότησης. 

Τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου όπως π/υ, φυσ. αντικείμενο, δικαιούχος, διάρκεια κ.α. 

σύμφωνα με την κρίση της ΥΔ, γίνονται μόνο με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 62564/2021 (Β’ 2442) ΥΑ με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (ΥΑ ΣΔΕ 

ΕΠΑ»).  

5.13.2.2.β. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Φορέων χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ, ΠΠΑ 

Από την 1/7/2021 έως την ημερομηνία έγκρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΦΧ τα συνεχιζόμενα έργα 

προτείνονται προς ένταξη στο ΠΔΕ 2021, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σύμφωνης γνώμης/ 

βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΥΔ) του ΤΠΑ / ΠΠΑ ότι το προτεινόμενο έργο 

συμπεριλαμβάνεται σε άξονα προτεραιότητας στο  καταρτιζόμενο / προς έγκριση ΤΠΑ/ ΠΠΑ του 

φορέα, καθώς και στον εγκεκριμένο π/υ του φορέα στο ΕΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 5.13.2.1.β.. Σε 

περίπτωση τροποποίησης Π/Υ, τίτλου, αντικειμένου κα, η πρόταση του φορέα επιβάλλεται να 

συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 4α/ 4β του 

Παραρτήματος. Εφόσον δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια ΥΔ του ΤΠΑ /ΠΠΑ, η ως άνω βεβαίωση 

υπογράφεται κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Γεν. / Ειδ. / Υπηρεσιακό Γραμματέα / Υπουργό ή 

Περιφερειάρχη που προΐσταται της αρμόδιας για την υποβολή της πρότασης Υπηρεσίας, 

Η τροποποίηση πιστώσεων των ήδη ενταγμένων συνεχιζόμενων έργων γίνεται με πρόταση του  

φορέα χρηματοδότησης. 

5.13.2.3. Συμπληρωματικές  προϋποθέσεις  ένταξης / τροποποίησης έργων 

Πέραν των ως άνω γενικών διαδικασιών , ιδίως για την ένταξη / τροποποίηση των έργων των 

φορέων χρηματοδότησης χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ /ΠΠΑ, ισχύουν κατά περίπτωση συμπληρωματικά 

και τα  δικαιολογητικά / προϋποθέσεις που προβλέπονται στην  αρχική Εγκύκλιο Οδηγιών για την 

Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024 (ΑΠ 

17642/10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ –ΜΧ9).  

1. Για τις μελέτες ωρίμανσης που προτείνονται βάσει της  υπ΄ αρ. πρωτ. 108603/15.10.18 (ΑΔΑ 

ΨΣΦ1465ΧΙ8-ΜΒΦ) Επιστολής-Πρόσκλησης του ΥΠΑΝΕΠ, περί της «…υποβολής προτάσεων για 

την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027», το σχετικό έγγραφο της ΔιΔιΕΠ, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 

5.13.2.6. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΠ 17642/10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ –ΜΧ9).  

2. Για τα έργα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της ΥΑ 4378/15.01.2020 (Β΄67) 

«Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019   Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ Α΄167)» η σύμφωνη γνώμη της ΔιΔιΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 5.13.2.7. της 

Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΠ 17642 / 10-02-2021, ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ –ΜΧ9). 
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3. Για τα έργα χρηματοδότησης δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, 

η τεκμηρίωση με γνωμάτευση από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) ότι η 

περιγραφή της δράσης όπως αποτυπώνεται στο σχετικό τεχνικό δελτίο είναι συμβατή με τους 

κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

4. Τέλος επισημαίνεται ότι η ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Ν. 3389/2005 στο ΠΔΕ καθώς και η κατανομή πιστώσεων και 

χρηματοδότησης τους απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της 

Γενικής  Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα  

5.13.2.4. Ένταξη / τροποποίηση έργων ειδικών κατηγοριών 

Ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη εγκεκριμένου ΤΠΑ / ΠΠΑ του φορέα χρηματοδότησης, ισχύουν  οι 

εξής ειδικότερες διαδικασίες σε σχέση με τις ακόλουθες κατηγορίες έργων: 

5.13.2.4.α. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής 

(π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις 

για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία, απαιτείται η υποβολή πρότασης 

από τον φορέα χρηματοδότησης με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. 

Ειδικά όσον αφορά στις υδρομετεωρολογικές καταστροφές, προϋπόθεση αξιοποίησης της 

διαδικασίας του παρόντος κεφαλαίου, είναι οι αντίστοιχες περιοχές να έχουν πληγεί από μοναδικό 

φυσικό φαινόμενο, σημαντικό σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου 

έτους. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική 

επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο θεωρείται η ζημιά που υπερβαίνει το 1,5% του Περιφερειακού 

ΑΕΠ.  

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή 

τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών, δηλαδή μόνο στις 

εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή σε κατάσταση λειτουργική και 

ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

κινητοποίησης του ΤΑΕΕ, ο φορέας μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα αξιοποίησης του 

κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ με κοινοποίηση στην 

Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ). Η πρόταση του 

Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα: 

 Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος), στον 

οποίο περιγράφεται η πρόοδος υλοποίησης τυχόν σχετικών έργων αποκαταστάσεων από 

προγενέστερες φυσικές καταστροφές που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις του ΠΔΕ 

παρελθόντων ετών, ενώ περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά 

στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και υπεύθυνη 
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δήλωση/βεβαίωση ότι τα υποέργα αυτά ή μέρος τους δεν έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση 

σε άλλη ΣΑΕ. Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελούν:  

 Εκθέσεις/Αυτοψίες ζημιών 

 Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες     

 Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας (δεν περιλαμβάνεται η 

ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη) 

 Χάρτης με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δημόσιων υποδομών που χρήζουν 

αποκατάστασης 

 Φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών όσων δημόσιων υποδομών προτείνεται να 

αποκατασταθούν με βάση τις αυτοψίες, με αναφορά στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις 

τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας. 

Η πρόταση αποστέλλεται εντός επτά (7) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής 

καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των 

Φορέων (εφόσον πχ από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) 

αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή, το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ, μετά από τη 

σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση της ΔιΔιΕΠ ότι το προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του υπό κατάρτιση ειδικoύ προγράμματος φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο του 

ΕΠΑ. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη / βεβαίωση απαιτείται και στην περίπτωση 

υποβολής από τους φορείς, προτάσεων τροποποίησης των στοιχείων συνεχιζόμενων έργων της 

κατηγορίας αυτής. 

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία 

για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.  

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν 

τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των 

επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ορθή και 

εμπρόθεσμη υλοποίηση των επιλέξιμων έργων αποκατάστασης. Μεταξύ των υποχρεώσεων των 

Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να 

αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι 

απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την 

Επιτροπή προς τη χώρα μας.     

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση 

δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της 

ενίσχυσης, οι Φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών 

πόρων.  
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Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ 

είναι ο αριθμός 8 «ΣΑΕ(Π) 8 - - »). 

 

5.13.2.4.β.Έργα Ειδικών Προγραμμάτων ΥΠΑΝΕΠ 

Η ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2021 θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:  

- Για την ένταξη νέων έργων, αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΝΕΠ προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/νσης 

Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία αποστέλλει 

στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον Πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες 

Αποφάσεις Ένταξης. 

- Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των 

οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/νση 

Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ, η οποία 

συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ, που στη 

συνέχεια υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ. 

5.13.3. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ 

Τα Τεχνικά Δελτία που υποβάλλονται για το εθνικό σκέλος ΠΔΕ, υπογράφονται στις στήλες 

«Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» 

από τον προϊστάμενο της  αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον υπεύθυνο του φορέα που 

προτείνει/υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» για 

τα Υπουργεία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γεν. Δ/ντης, Δ/ντης κλπ.) 

ενώ για τις Περιφέρειες από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.  

Επισημαίνεται, ότι παρέχεται επίσης η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των Τεχνικών Δελτίων 

Έργων/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) από το σύνολο των αρμοδίως υπογραφόντων (φορείς 

πρότασης,/υλοποίησης/χρηματοδότησης, Υπηρεσιακό/Γενικό Γραμματέα του Φορέα ή τον αρμόδιο 

Περιφερειάρχη), μέσω της αξιοποίησης αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών που 

δημιουργούνται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, επέχουν θέση ιδιόχειρης 

υπογραφής και εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. 

5.13.4. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του 

ΠΔΕ 2021 

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2021 πραγματοποιείται 

ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά 

προτεραιότητα για:  

 την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,  

 την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου Π/Υ,  

 την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων Π/Υ και  
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 την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ  

 την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους 

διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.  

5.14. Ένταξη έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 

Ανάκαμψης 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021),τα έργα που 

θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθούν μέσω του εθνικoύ σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και μέχρι την 

τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μεταβατικό στάδιο) τα έργα τα 

οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ωρίμανσης ενόψει της υποβολής του τελικού Σχεδίου προς 

έγκριση από την ΕΕ δύναται να εντάσσονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ακόλουθη 

ενότητα 5.14.1. ενώ μετά την έγκριση του Σχεδίου από την Ε.Ε. για την ένταξη των έργων θα 

ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας 5.14.2. 

5.14.1. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ τα οποία προγραμματίζονται να 

χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (μεταβατικό στάδιο) 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων από τους φορείς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Οι φορείς αποστέλλουν την πρότασή τους στην ΔΔΕ, συνοδευόμενη από το Τεχνικό Δελτίου του 

Έργου (ΤΔΕ) σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. υπόδειγμα στους Πίνακες5α και 5β του 

Παραρτήματος), με παράλληλη αποστολή ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ. 

2. Η πρόταση του Φορέα και το ΤΔΕ, αποστέλλεται από τη ΔΔΕ στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της. Σε περίπτωση που 

απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει σχετικά τον φορέα, ο οποίος 

και υποβάλλει  εκ νέου την αναθεωρημένη πρόταση στην ΔΔΕ.  

3. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, η ΕΥΣΤΑ αποστέλλει την σύμφωνη γνώμη στη ΔΔΕ 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 5γ του Παραρτήματος), και η ΔΔΕ προβαίνει στην έκδοση της 

σχετικής ΣΑ.  

4. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης, και 

συγκεκριμένα σε Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ), η οποία  υπάγεται στο εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ.  

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον 

Υπηρεσιακού/Γενικού Γραμματέα του Φορέα. 

Σε περίπτωση τροποποίησης έργου, ήδη ενταγμένου στο ΠΔΕ, ακολουθείται επίσης η ανωτέρω 

διαδικασία. 

5.14.2. Διαδικασία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
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Η απόφαση για την χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία εκδίδεται από  την  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του 

έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το ΥΠΑΝΕΠ σε διακριτή 

συλλογική απόφαση (ΣΑΤΑ) ανά φορέα χρηματοδότησης και βαραίνει το εθνικό σκέλος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.  

5.15. Εγγραφή πιστώσεων 

5.15.1.Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το 

τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει 

να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2020 και 

μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ για τα έργα στην ΤτΕ στο τρέχον έτος. 

5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση 

εγγραφής στο ΠΔΕ 

Τα  νέα έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ, πριν την 

έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων τουλάχιστον το 10% του Π/Υ τους. Μετά την 

έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, 

τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.  

Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ με τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο 

πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των 

προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ 

5761/Β’/28.12.2020). 

5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση 

εγγραφής στο ΠΔΕ 

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση 

εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, 

απαιτείται υποβολή  πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ 

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε 

τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους 

οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν 

δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με ΑΠ: 

137315/23.12.2020, ΑΔΑ: ΩΚΧΜ46ΜΤΛΡ-ΙΗΔ, ΦΕΚ 5761/Β’/28.12.2020). 

5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ με αυτοδίκαιη πρόταση, εγγράφονται στο ΠΔΕ με πιστώσεις 

τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου μετά την 

ένταξη του στο ΠΔΕ για το έτος ένταξης και για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του φορέα 
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χρηματοδότησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης(ΕΥΣΤΑ). Οι πιστώσεις των έργων απομειώνουν κατά σειρά προτεραιότητας ένταξης, το 

συνολικό όριο πιστώσεων που έχει προβλεφθεί για τα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 

από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυξημένου κατά το όριο της υπερδέσμευσης που θα καθοριστεί στη 

σχετική ΚΥΑ (βλ. άρθρο 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021)). 

5.16. Ειδικά θέματα- Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι 

Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα 

σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.  

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2021 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις 

αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 

2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή 

βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του 

Παραρτήματος.Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 θα 

λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των 

ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του 

ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση. 

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2021 

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του ΥΠΑΝΕΠ κατόπιν σχετικών 

αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία 

βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών.  

Για την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι 

πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες 

πιστώσεις. Η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της 

χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα 

πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους 

δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό. 

Το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης 

ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων 

στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του 

Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΑΝΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση 

κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών. 

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ) 
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Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού (ΚΛ) 23/200850 των Προγραμμάτων 

(ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ και ΕΠΑΛΘ), που είναι ήδη 

ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του 

Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β’) και με βάση 

την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του ΥΠΑΝΕΠ 

βάσει των σχετικών αιτημάτων είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, 

Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας(ΕΠΑΛΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και 

ΤΕΒΑ. 

 Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών 

δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των 

έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα 

στάδια:   

- Υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου 

- Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΕ (όπου προβλέπεται), ή τη 

ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου  

- Έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και   

- Εκτέλεση της Απόφασης από την ΤτΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (ΙΒΑΝ) της 

ΣΑ. 

 Αναλυτικότερα: 

 Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην αρμόδια ΔΑ ή 

μέσω του e-ΠΔΕ στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης 

(κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο. 

 Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει 

από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα 

ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ. 

 Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση 

Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς 

εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αιτείται προς το ΓΛΚ πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού 

με εθνικούς πόρους.  

 Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας 

Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά υπόλογο 

διαχειριστή, και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο 

συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.  

 Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ 

οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e-
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ΠΔΕ.Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η 

ενημέρωση του e-ΠΔΕ γίνεται αυτόματα, ενώ όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται 

από ΓΔΟΥ Υπουργείου, είναι δυνατή η ανακατανομή και οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από 

πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια η ενημέρωση του e-ΠΔΕ. 

 Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ 

υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν 

αυτόματα το e-ΠΔΕ.  

 Για τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων 

ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Οδηγιών Λειτουργίας του Κεντρικού 

Λογαριασμού (ΥΑ με ΑΠ: 71259/27.06.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως αυτή ισχύει.  

Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν 

δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής 

Υπηρεσίας ΟΠΣ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων 

έργων. 

6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και 

Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF) 

Με την KΥΑ με ΑΠ: 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ 3390/Β’) συστάθηκε στην ΤτΕ λογαριασμός με τον 

τίτλο: «Ε.Δ.- Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 

του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης» και αριθμό 23/201150. 

Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων 

Εσωτερικής Ασφάλειας και  Ασύλου, Μετανάστευσης & ‘Ένταξης της ΠΠ 2014-2020, εντάσσονται σε 

διακριτές ΣΑ. 

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω 

(κεφ. 6.1.1). 

Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό 201150 σε βάρος των 

τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων  επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. 

6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης 

Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης πραγματοποιείται μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ. Κάθε σχετικό 

θέμα θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(παράγραφος 8 του άρθρου 42 του Ν.4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021)).Οι χρηματοδοτήσεις 

εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΑΝΕΠ. 

6.1.4.Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Η χρηματοδότηση  Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό 

λογαριασμό χωρίς υπόλογο, για έργα που χρηματοδοτούνται από τους δύο ανωτέρω ΚΛ, γίνεται ως 

ακολούθως: 

Με απόφαση του Διατάκτη ορίζεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων  

του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό. Αποδέκτης της απόφασης είναι η ΤτΕ.  

Στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ), συμπληρώνονται τα στοιχεία της 

Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό (Υπηρεσία, 

ΑΦΜ, κλπ). 

Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ     

ενημερώνουν το epde.   

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά, εκδίδει εντολή μεταφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό, 

στην οποία αναγράφεται σε ειδικό πεδίο το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού. 

Ο υπεύθυνος λογαριασμού  με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μεταφέρει το ποσό στον ΙΒΑΝ του 

Ειδικού Λογαριασμού.  

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2, /3, /4 και /7 και 

έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος 

Για την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2, ΣΑ/3, ΣΑ/4 και ΣΑ/7, 

καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑ/0 και ΣΑ/5, 

ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:  

6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων 

6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο 

Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου/υποέργου προς 

τον Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ.  

6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης 

Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας αντίστοιχα) 

αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης 

της ΣΑ. Για κάθε ΣΑ δημιουργείται διακριτός ΠΙΚΕ. 

Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ), εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα 

Χρηματοδότησης» με συνημμένο/ους τον/τους ΠΙΚΕ υπογεγραμμένο/ους από τον εκάστοτε αρμόδιο. 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε πεδίο του e-ΠΔΕ και το 

αίτημα προωθείται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ στη ΔΔΕ.  

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου 

απαιτείται.  

6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ 

Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των 

προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα. 
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Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους 

δημοσιονομικούς. 

Ακολούθως εκδίδεται Απόφαση Χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται 

αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με διεπαφή. 

6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος 

- Έκδοση Εντολής Κατανομής 

Με την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ. 

Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας) με τον ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδότησης» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία 

του ΠΙΚΕ. Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι  ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η 

ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το κατάστημα της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό. 

Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα 

αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και 

αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων. 

Η εντολή κατανομής υπογράφεται αρμοδίως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με 

γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ. 

6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής  από την ΤτΕ 

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες 

εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για 

το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές 

πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες 

χρηματοδοτήσεις για το ίδιο έργο και υπόλογο και τις εκτελεσθείσες πληρωμές. Για την έκδοση νέων 

εντολών πληρωμής ο υπόλογος πρέπει να  λαμβάνει υπόψη επιπλέον και τις εντολές πληρωμής που 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει το e-ΠΔΕ για τον λόγο αποτυχίας 

εκτέλεσης. 

Για την ενέργεια της χρηματοδότησης, έχουν δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ κατάλληλοι ρόλοι σε κάθε 

στάδιο (Φορέας Υλοποίησης, Φορέας Χρηματοδότησης, ΔΔΕ) . 

6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών 

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό 

λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται ως ακολούθως: 

Για τη χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) ακολουθείται  η ίδια διαδικασία (ενότητα 6.2.1) 

Στη συνέχεια, εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, του οποίου αναπόσπαστο 

τμήμα αποτελεί ο  ΠΙΚΕ. Στην εντολή μεταφοράς  αναγράφονται υποχρεωτικά τα  στοιχεία 

έργου/υποέργου, ο τίτλος και το ΑΦΜ Ειδικού Λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ του Ειδικού 

Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα καθώς και  το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ Σύστασης ΕΛ 

κλπ), που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο. 
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 Η εντολή μεταφοράς αναρτάται στη Διαύγεια , αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ,μέσω του e-

ΠΔΕ.και με την εκτέλεση αυτής από την ΤτΕ πιστώνονται οι ΙΒΑΝ του/των Ειδικού/ών 

Λογαριασμού/ών. 

Οι  Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εντολές κατανομής ή μεταφοράς σε 

Ειδικούς Λογαριασμούς) ενημερώνονται, επίσης, από την ΤτΕ για την εκτέλεση των εντολών 

κατανομής με την αποστολή αντιγράφων κινήσεων είτε σε ημερήσια βάση (για όσους έχουν 

αποκτήσει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό) είτε στο τέλος κάθε μήνα.  

6.3. Απλοποίηση διαδικασιών - Υπογραφή διοικητικών πράξεων και λοιπών 

εγγράφων που αφορούν στην χρηματοδότηση και πληρωμή έργων ΠΔΕ 

Στο πλαίσιο της απλοποίησης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας πληρωμών των έργων του 

ΠΔΕ, θεσμοθετήθηκε η ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς των διοικητικών πράξεων 

και λοιπών εγγράφων, που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των 

έργων ΠΔΕ.    

Οι Φορείς θα πρέπει, κατά την έκδοση των εγγράφων για: αίτημα χρηματοδότησης, εντολή 

κατανομής και  εντολή πληρωμής έργων ΠΔΕ, να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27Α του Ν. 

4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 

(ΦΕΚ 232/Α’/09.12.2016). 

7. Πληρωμές δαπανών ΠΔΕ 

7.1 Είδη Πληρωμής - Ορισμοί  

Οι πληρωμές του ΠΔΕ διακρίνονται ως προς το είδος τους ως ακολούθως: 

Α. Άμεση πληρωμή: 

Πρόκειται για πληρωμή ποσού προς δικαιούχο (ανάδοχο κλπ) για παραγωγή έργου, παροχή 

αγαθών/υπηρεσιών, πληρωμή Κρατικών Ενισχύσεων Αναπτυξιακών Νόμων - όπως 

επιχορηγήσεις για  δαπάνες ιδιωτικών επενδύσεων και  επιχορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα, 

πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεων, πληρωμή δαπανών εξωτερικού κλπ. 

Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ, με  καταβολή μέσω 

του epde του αναλογούντος ποσού,  στον  τραπεζικό    λογαριασμό  του Δικαιούχου.  

Β. Έμμεση Πληρωμή: Πρόκειται για  μεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιούχο (ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασμό κ.α.) για  την εκτέλεση/υλοποίηση  συγκεκριμένου 

έργου. Η μεταφορά αυτή αποτελεί πληρωμή στο έργο για το ΠΔΕ ανεξάρτητα από τις τελικές 

πληρωμές που θα εκτελέσει ο Δικαιούχος σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα στις έμμεσες 

πληρωμές περιλαμβάνονται: 

Β.1 Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση: Πληρωμή σε δικαιούχο ΝΠ, Ενδιάμεσο Φορέα κλπ, για 

την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Ενισχύσεων, πλην 

Αναπτυξιακών Νόμων. Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/ Διαχειριστή στο  λογαριασμό του 

Δικαιούχου που τηρείται σε επίπεδο έργου. 
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Β.2 Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός: 

Μεταφορά ποσού σε Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛ) βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου . 

Β.2.1 Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ ΕΣΠΑ, Ταμείου Ασύλου κλπ): Η 

πληρωμή γίνεται με έκδοση εντολής πληρωμής από την  υπηρεσία που έχει οριστεί από το ΦΧ 

αρμόδια για τη μεταφορά του ποσού στον ΕΛ. Στην εντολή πληρωμής  αναγράφεται το θεσμικό 

πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται «χωρίς υπόλογο».  

Β.2.2 Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ: Η πληρωμή 

γίνεται με εντολή κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω του e-ΠΔΕ και πίστωση σε διακριτό 

ΙΒΑΝ του ΕΛ ανά έργο. Στην εντολή κατανομής αναγράφεται επίσης το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛ 

που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται απευθείας στο ΙΒΑΝ του ΕΛ «χωρίς υπόλογο».  

Β.3 Έμμεση Πληρωμή – Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής: Πρόκειται για καταβολή της Εθνικής 

συμμετοχής σε Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) για Συγχρηματοδοτούμενο έργο, όταν το ΝΠ εισπράττει 

απευθείας την ενωσιακή συνδρομή. Η πληρωμή γίνεται από τον υπόλογο διαχειριστή τηρώντας 

ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο grand agreement μεταξύ του 

δικαιούχου και της Αρχής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. 

Β.4 Έμμεση Πληρωμή – Προχρηματοδότηση: Πρόκειται για καταβολή ποσού σε λογαριασμό ΝΠ 

όταν το ΝΠ έχει πληρώσει ήδη από ίδιους πόρους το έργο. 

7.2 Επιλογή Είδους Πληρωμής από ΦΧ ανά ενάριθμο και έτος 

Για την ορθή αποτύπωση του είδους πληρωμής και ιδιαίτερα των πληρωμών  Επιχορηγήσεων και 

Ειδικών Λογαριασμών (των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων) έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη. 

Στην εν λόγω οθόνη είναι υποχρεωτική η επιλογή από τον Φορέα Χρηματοδότησης σε επίπεδο 

έργου ενός είδους πληρωμής, η οποία καθίσταται δεσμευτική για τις σχετιζόμενες πληρωμές των 

έργων αυτών. Ειδικότερα, οι διαθέσιμες επιλογές για τον ΦΧ περιγράφονται παρακάτω:  

 Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση: Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ, 

συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της 

εντολής πληρωμή, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.  

 Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός: Με την επιλογή του είδους «Έμμεση 

πληρωμή - Ειδικός Λογαριασμός» αναγράφεται υποχρεωτικά και το θεσμικό πλαίσιο αυτού 

(Νόμος, ΚΥΑ σύστασης κλπ). Σε συνέχεια της εν λόγω επιλογής από τον ΦΧ, 

συμπληρώνονται αυτομάτως τα κάτωθι: 

o Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ ΕΣΠΑ, Ταμείου Ασύλου 

κλπ), συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης 

κατάρτισης της εντολής πληρωμής, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω 

επεξεργασίας. 

o Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ,  

συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατανομής 

χρηματοδότησης (καθόσον η πληρωμή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της 
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κατανομής από την ΤτΕ και δεν απαιτείται έκδοση εντολής πληρωμής), χωρίς τη 

δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας. 

 Άλλου Είδους Πληρωμή: Η εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ, καλύπτει τα λοιπά είδη 

πληρωμών που αναφέρονται στο 7.1 ανωτέρω. Κατά την κατάρτιση της εντολής 

πληρωμής, ο αρμόδιος Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης εξειδικεύει το είδος της 

πληρωμής επιλέγοντας από λίστα με τις εξής επιλογές: Άμεση, Έμμεση Πληρωμή – 

Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής & Έμμεση Πληρωμή – Προχρηματοδότηση. 

 Μικτή Κατηγορία: Ειδικότερα για τα έργα όπου παρατηρείται μη συνιστώμενος 

συνδυασμός ειδών πληρωμής και ειδικότερα έμμεσων πληρωμών επιχορήγησης/ειδικού 

λογαριασμού με άμεσες πληρωμές, δημιουργήθηκε μεταβατικά αυτή η κατηγορία για τον 

χαρακτηρισμό και τον εντοπισμό τέτοιου είδους έργων και την ομαλή και απρόσκοπτη 

πληρωμή των έργων ΠΔΕ. Κατά την κατάρτιση της εντολής πληρωμής, ο αρμόδιος 

Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης εξειδικεύει το είδος της πληρωμής επιλέγοντας από 

λίστα με τις εξής επιλογές: Άμεση, Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση, Έμμεση Πληρωμή – 

Ειδικός Λογαριασμός, Έμμεση Πληρωμή – Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής & Έμμεση 

Πληρωμή – Προχρηματοδότηση. 

Δεδομένου ότι τα έργα επιχορηγήσεων & ειδικών λογαριασμών είναι πρωταρχικής  

σημασίας και δεν πρέπει να συνδυάζονται με άλλα είδη πληρωμής, διευκρινίζεται ότι η 

μεταβατική αυτή κατηγορία θα είναι διαθέσιμη έως 31/12/2021, δίνοντας ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα στους ΦΧ για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιπτώσεων. 

Επισημαίνεται ότι από 1/1/2022 δεν θα είναι διαθέσιμη η επιλογή αυτή και τα έργα 

επιχορηγήσεων & ειδικών λογαριασμών δεν θα συνδυάζονται με άλλα είδη πληρωμής.  

Οι ΦΧ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτικά την επιλογή είδους πληρωμής από τις 

ανωτέρω ανά ενάριθμο και έτος για όλα τα έργα έως 30-09-2021. Υπογραμμίζεται ότι μετά την 

ημερομηνία αυτή, η πληρωμή έργων ΠΔΕ θα έχει ως επιπλέον προϋπόθεση την αντιστοίχιση 

έργου-είδους πληρωμής από τον ΦΧ, δηλαδή δεν θα είναι εφικτή η πληρωμή έργων που δεν έχουν 

αντιστοιχηθεί με είδος πληρωμής. 

Αυτή η νέα, υποχρεωτική ενέργεια του ΦΧ θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθότερη και 

ποιοτικότερη αποτύπωση του είδους των πληρωμών και ιδιαίτερα των επιχορηγήσεων & ειδικών 

λογαριασμών. Επίσης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού 

διασύνδεσης των έργων του ΠΔΕ με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται κατά κανόνα 

σε Εμπορικές Τράπεζες, προκειμένου η ΔΔΕ να λαμβάνει ενημέρωση για την πρόοδο των τελικών 

πληρωμών των έργων και τους τυχόν λιμνάζοντες πόρους. 

7.3 Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ 

Η διαδικασία πραγματοποίησης και εμφάνισης των πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ περιλαμβάνει 

συνοπτικά τα παρακάτω στάδια: 

- α΄ στάδιο: Εκκαθάριση Δαπάνης - Κατάρτιση Εντολής Πληρωμής 
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Η Υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος έργου ΠΔΕ, παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, ακολουθεί η 

εκκαθάριση της δαπάνης (εισήγηση από εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης- υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Υπολόγου) και η κατάρτιση της σχετικής εντολής πληρωμής. Η συγκέντρωση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών πραγματοποιείται με βάση την ΚΥΑ 

134453 (ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» και τα 

πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν πάντα στην υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος. 

Η ΔΔΕ, έχοντας ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών του ΠΔΕ και κατόπιν 

σχετικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικό δείγμα φορέων, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της 

μηχανογραφημένης κατάρτισης των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η οποία τέθηκε σε 

καθολική εφαρμογή από 01/01/2021. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε νέος ρόλος «Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης», ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Οι εντολές πληρωμής θα 

φέρουν εντός του e-ΠΔΕ όλους τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς (Συλλογική 

Απόφαση/Έργο/Υποέργο/Νομική Δέσμευση, Σκέλος χρηματοδότησης ΠΔΕ, Φορέας/Ειδικός Φορέας, 

Είδος πληρωμής π.χ. Άμεση/Έμμεση, Εντός/Εκτός Γενικής Κυβέρνησης, Αναλυτικός Λογαριασμός 

Εξόδου–ΑΛΕ κ.α.). 

Για την ορθή κατάρτιση της εντολής πληρωμής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:  

1) Η ύπαρξη αντιστοίχισης Φορέα/Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάριθμο του ΠΔΕ ανά έτος, η 

οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (για διευκρινήσεις για τον Ειδικό Φορέα 

Απολογισμού βλ. Πίνακα 20). 

2) Η καταχώριση ΑΛΕ στις εντολές πληρωμής προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμψηφισμού 

των πληρωμών ΠΔΕ. Για πληροφορίες σχετικά με την ορθή επιλογή των ΑΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα Α΄ 

Απολογισμού-Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), με 

στοιχεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 2/77587/ΔΛΓΚ/27-11-2020 (ΑΔΑ: 

9ΗΠΘΗ-Λ3Ζ) εγκύκλιό της. 

3) Η ύπαρξη αντιστοίχισης είδους πληρωμής με ενάριθμο του ΠΔΕ ανά έτος , η οποία 

πραγματοποιείται από τους ΦΧ (σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2021). 

Επίσης, για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η 

καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο 

παραστατικό προς πληρωμή. 

Ειδικότερα, κατά την καταχώριση των παραστατικών έχουν προστεθεί τα πεδία «Ημερομηνία 

Δημιουργίας Υποχρέωσης» και «Λόγος Δημιουργίας Υποχρέωσης», τα οποία είναι απαραίτητα για τη 

βελτίωση της αναφοράς του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. Κεφάλαιο 8). Τα πεδία αυτά  

συμπληρώνονται επιλέγοντας  έναν από τους τρεις παρακάτω λόγους δημιουργίας υποχρέωσης και 

καταγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/2013–
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ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές):   

1. Παραλαβή τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή 

2. Πιστοποίηση λογαριασμού έργου/ πρωτόκολλο παραλαβής έργου ή πρακτικού έγκρισης 

παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών ή 

3. Προθεσμία πληρωμής, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση. 

Με την ένταξη της κατάρτισης της εντολής πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ: 

 δίνονται νέα εργαλεία στους εισηγητές εκκαθάρισης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους 

(υπόλοιπο λογαριασμών, αναφορές κατανομών κ.α.), 

 απλοποιείται το στάδιο που έπεται (εκτέλεση της εντολής πληρωμής-ηλεκτρονική πληρωμή 

δικαιούχου), καθώς πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα 

 γίνεται δυνατή η εισαγωγή νέων δεδομένων στο σύστημα (χαρακτηρισμός πληρωμών σε 

εντός/εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ΑΛΕ ανά πίστωση/κωδικό συναλλαγής κ.α.), 

 βελτιώνεται η δυνατότητα έκδοσης σύνθετων αναφορών (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.α.), 

 διευκολύνεται/απλοποιείται ιδιαίτερα η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων. 

- β΄ στάδιο: Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχου 

Ακολουθεί η εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μέσω e-ΠΔΕ από τον 

Υπεύθυνο Λογαριασμού (ορισμένος υπάλληλος με απόφαση του Υπολόγου).  

Με την καθολική εφαρμογή από 01/01/2021 της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας εκκαθάρισης 

δαπανών ΠΔΕ και την έκδοση Εντολών Πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η δημιουργία ηλεκτρονικής 

πληρωμής (eps) έχει πλέον απλοποιηθεί ιδιαιτέρως, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων 

στοιχείων εισάγονται σε προγενέστερο στάδιο από τον «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης». 

Στις περιπτώσεις πληρωμών που χρήζουν αντιλογισμού, ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2. 

- γ΄ στάδιο: Έκδοση Συμψηφιστικού Χρηματικού Εντάλματος 

Οι ενέργειες ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ 

Υπουργείων, Γ.Π.Ε.Μ.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.α.) με την έκδοση του συμψηφιστικού 

χρηματικού εντάλματος για κάθε πληρωμή. 

Στο τρέχον έτος γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμών 2021 και εφεξής να πραγματοποιείται μέσα από τον νέο ρόλο του e-ΠΔΕ 

«Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών», συνδυάζοντας τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα 

στάδια. Συγκεκριμένα, εντός του e-ΠΔΕ, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται τα συμψηφιστικά 

χρηματικά εντάλματα πληρωμών ΠΔΕ, καθώς και οι σχετικές αναφορές. Κατά τη διαδικασία 

συμψηφισμού, τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους ώστε να γίνονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και να διασφαλίζεται η ορθή 

αποτύπωση στη δημόσια ληψοδοσία. 
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Με την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων 

ολοκληρώνεται η  πλήρης μηχανογράφηση της διαδικασίας πληρωμής των δαπανών του ΠΔΕ μέσω 

e-ΠΔΕ, μειώνεται το διοικητικό βάρος και αναμένεται να αυξηθεί αισθητά η ταχύτητα αποτύπωσης 

των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία. 

Εν κατακλείδι, με τις ως άνω διαδικασίες γίνεται εφικτή, απολογιστικά, η αποτύπωση των δαπανών 

ΠΔΕ στη νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση. Συγκεκριμένα, με την έκδοση των εντολών 

πληρωμής και των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, οι δαπάνες ΠΔΕ θα φέρουν τον ειδικό 

φορέα απολογισμού της νέας διοικητικής ταξινόμησης καθώς και τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς 

Εξόδου (ΑΛΕ) της νέας οικονομικής ταξινόμησης, στο κατώτερο επίπεδο. 

7.4 Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών 

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ηλεκτρονική πληρωμή εκ 

παραδρομής από λάθος συλλογική απόφαση, έργο, υποέργο ή νομική δέσμευση, οφείλει να γίνει 

τακτοποίηση με τη διαδικασία του αντιλογισμού μέσω τυποποιημένης φόρμας, η οποία παρατίθεται 

στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος. Ο αντιλογισμός και η αντιμετώπισή του μπορεί να εμπίπτει σε 

μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Η πληρωμή έγινε από λάθος ΣΑ/Έργο: 

1. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή των στοιχείων αντιλογισμού από Υπόλογο σε ΤτΕ και ΔΔΕ. 

Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα πρέπει να αποστείλει το απαραίτητο έγγραφο 

- πρωτότυπο εκτελεστέο - όπως απαιτείται στην ΤτΕ, με συνημμένη την τυποποιημένη 

φόρμα αντιλογισμού, καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής πληρωμής (EPS) προς 

αντιλογισμό - έγχαρτα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) - στην ΤτΕ με κοινοποίηση 

στη ΔΔΕ. 

o Το έγγραφο αποστέλλεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Σχέσεων με το 

Δημόσιο, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ, Νίκης 5-7, 10180, 

Αθήνα. 

o Για την ηλεκτρονική αποστολή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: 

 csvord@bankofgreece.gr; hdepde@mnec.gr 

2. Στη συνέχεια, διενεργείται ο αντιλογισμός από ΤτΕ και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο e-

ΠΔΕ πριν την επιβεβαίωση από την ΤτΕ ότι εκτελέστηκε ο εν λόγω αντιλογισμός.  

3. Με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντιλογισμού από την ΤτΕ, η ΔΔΕ προχωρά σε 

δημιουργία κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών και στο e-ΠΔΕ. 

 Η πληρωμή έγινε από λάθος Υποέργο/Νομική Δέσμευση: 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται αντιλογισμός από ΤτΕ, καθώς η πληρωμή έγινε από σωστό 

λογαριασμό χρέωσης (σωστή ΣΑ και έργο), αλλά χρειάζεται η δημιουργία κατάλληλων εγγραφών 

στο e-ΠΔΕ, για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο επίπεδο Υποέργου/Νομικής Δέσμευσης. 

Συγκεκριμένα, 

mailto:csvord@bankofgreece.gr
mailto:hdepde@mnec.gr
ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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1. Η διαδικασία απαιτεί δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην 

Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr – καρτέλα Επικοινωνία), όπου 

περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα 

αντιλογισμού. 

2. Κατόπιν, η ΔΔΕ προχωρά άμεσα σε δημιουργία των κατάλληλων εγγραφών για σωστή 

αποτύπωση των πληρωμών στο e-ΠΔΕ. 

Οι τακτοποιήσεις πληρωμών με τη διαδικασία αντιλογισμού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 

31/12 εκάστου έτους, πριν την έκδοση του τελικού απολογισμού των πληρωμών.  

Εξαίρεση αποτελούν αντιλογισμοί, που αφορούν πληρωμές από λογαριασμούς 231 (Νομικών 

Προσώπων), η τακτοποίηση των οποίων μπορεί να γίνει και σε επόμενο έτος.  

Αντιλογισμοί πληρωμών εξωτερικού εκτελούνται από το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο της ΤτΕ με 

την ίδια ως άνω διαδικασία και ενημερώνεται ακολούθως το αρμόδιο Τμήμα Συναλλάγματος της 

ΤτΕ. 

 

8. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση Μητρώου 

Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, 

έχουν υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) για τα έργα του ΠΔΕ. Το ΜΔ αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς 

και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και 

υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για την τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ εφαρμόζεται η εγκύκλιος ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012, ΑΔΑ: 

Β4ΩΦΗ-1ΜΝ, η οποία βρίσκεται σε φάση τροποποίησης. Η επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου 

θα λαμβάνει υπόψη αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως η εφαρμογή του νέου 

Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 54, ΦΕΚ 103/Α΄/13.06.2018) κλπ. Η τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ, μέχρι την 

ολοκλήρωση της τροποποίησης της ανωτέρω εγκυκλίου, δύναται να γίνεται βάσει των υποδειγμάτων 

των Συγκεντρωτικών Πινάκων και του Αναλυτικού Πίνακα του ΜΔ (βλ. Πίνακες 2α, 2β και 2γ 

αντιστοίχως του Παραρτήματος).Τα περισσότερα πεδία των πινάκων του ΜΔ θα συμπληρώνονται 

αυτόματα με στοιχεία του e-ΠΔΕ. Το γεγονός αυτό αφενός διευκολύνει κι επιταχύνει το έργο των 

Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ κι αφετέρου διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

δεδομένων μέσω της μείωσης του περιθωρίου λάθους στην καταχώριση. Στοιχεία του 

Συγκεντρωτικού Πίνακα αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ, το οποίο συλλέγει κεντρικά τα στοιχεία 

εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών/ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΔΕ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων αποτελεί η ορθή και έγκαιρη 

καταχώριση όλων των στοιχείων, όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες (π.χ. 

παραστατικά, εντολές πληρωμής κ.α.). Υπενθυμίζεται ότι οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την 

ευθύνη για την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικά 

με την παραπάνω υποχρέωση. 

http://www.epde.gr/
ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) 

Όλες οι διαδικασίες του ΠΔΕ έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η πρόσβαση στο σύνολο των διαδικασιών αυτών γίνεται μέσω 

της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ (www.epde.gr) με τη χρήση διακριτών ρόλων, όπως 

φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα και αναλύεται ανά διαδικασία ΠΔΕ. 

Ρ ό λ ο ς  

Δ ι α δ ι κ α σ ί α  Π Δ Ε  

Κατάρτιση 
(Ένταξη -  
Πρόταση) 

Χρηματοδότησ
η & Κατανομές 

Πληρωμές 

Χρήστης Φορέα Υλοποίησης √ √  

Εισηγητής Ειδικού Φορέα 

(Φορέας Πιστώσεων) 

√   

Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης 

(Φορέας Πιστώσεων) 

√   

Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης √   

Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων  √  

Διαχειριστής Οφειλών   √ 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού 
Τιμολογίου (ΗΤ) 

  √ 

Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης   √ 

Υπεύθυνος Λογαριασμού   √ 

Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών  

(αφορά στις πληρωμές 2021) 

  √ 

 

9.1. Διαδικασία Κατάρτισης ΠΔΕ 

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ 2021 δημιουργούνται μέσω του e-

ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του 

Παραρτήματος). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει 

την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, οι Φορείς 

Υλοποίησης, που έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με το ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα 

πρέπει να καταχωρίζουν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ 

http://www.epde.gr/
ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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(με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, 

π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ). 

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων Φορέων Πιστώσεων ΠΔΕ (ρόλος: «Εισηγητής Ειδικού 

Φορέα» ή «Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης»), όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά 

έγγραφα (βλ. κεφ. 3.2.2.), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις (Α΄ επιπέδου), 

οι οποίες εν συνεχεία ενοποιούνται, επεξεργάζονται και αποστέλλονται στη ΔΔΕ (πρόταση Β΄ 

επιπέδου – τελική πρόταση Φ.Χ.) από τον ρόλο «Εισηγητή Φορέα Χρηματοδότησης» του Φορέα. 

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι του e-ΠΔΕ στην παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής: 

- Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με 

πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. 

Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των 

δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου. 

- Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά στους ειδικούς φορείς 

(Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Ειδικές/Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες 

κ.α., όπως έχουν οριστεί για την τρέχουσα  περίοδο του Προγράμματος), με πρόσβαση στις 

λειτουργίες για την κατάρτιση έργων σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α΄ επιπέδου) από τον «Φορέα 

Υλοποίησης». Βοηθητικά, σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να 

καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστώσεων, στον 

οποίο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης». 

- Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων): Αυτός ο ρόλος αφορά στις 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α΄ επιπέδου) από τον Φορέα 

Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν τον ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης 

Φορέα Υλοποίησης». 

- Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης: Αυτός ο ρόλος αφορά στους Φορείς Χρηματοδότησης με 

πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων των Συλλογικών Αποφάσεων, που διαχειρίζεται 

ο αντίστοιχος φορέας (πρόταση Β΄ επιπέδου–Τελική πρόταση Φορέα Χρηματοδότησης). Επιπλέον, ο 

ρόλος αυτός είναι αρμόδιος α) να καταχωρίζει τις ανακατανομές πιστώσεων στο σύστημα και β) να 

διενεργεί την αντιστοίχιση των έργων ΠΔΕ με Φορέα/Ειδ. Φορέα Απολογισμού ανά έτος, που 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ (για διευκρινίσεις για τον 

Ειδικό Φορέα Απολογισμού, βλ. Πίνακα 20). 

9.2. Διαδικασία Χρηματοδότησης – Κατανομής έργων ΠΔΕ 

Η υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ), χρηματοδότησης 

των έργων (εντολές κατανομής) και η αποστολή τους στην ΤτΕ γίνεται για το σύνολο του ΠΔΕ 

(Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) μέσω του e-ΠΔΕ από τους παρακάτω ρόλους: 

- Χρήστης Φορέα Υλοποίησης: Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με 

πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ. 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των 

δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου. 

- Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων 

Χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Κατανομής. 

Ο ρόλος αποδίδεται σε επίπεδο Ειδικού Φορέα. 

Επισημαίνεται ότι καταχωρίσεις από Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) και Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) 

γίνονται εντός του e-ΠΔΕ για έργα εθνικού σκέλους και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για 

έργα Κεντρικών Λογαριασμών εκτός ΟΠΣ. Για έργα Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους 

δύο Κεντρικούς Λογαριασμούς (200850 και 201150) και υποστηρίζονται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ, τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, 

κ.α.), και συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω διεπαφών των δύο συστημάτων (e-ΠΔΕ 

και ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).  

9.3. Διαδικασία Πληρωμής δαπανών ΠΔΕ 

Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται με την κατάρτιση εντολών πληρωμής και την 

εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ με βάση την ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών 

134453/23-12-15 (Β.2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων–ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 

(Β.2573). 

Η υποχρεωτικότητα της κατάρτισης εντολών πληρωμής και εκτέλεσης ηλεκτρονικών πληρωμών 

μέσω e-ΠΔΕ: α) διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα, μείωση της γραφειοκρατίας και 

ομοιογένεια στις εν λόγω διαδικασίες μεταξύ των Φορέων και β) βελτιώνει την παρακολούθηση των 

δαπανών του ΠΔΕ μέσω της συγκέντρωσης βασικών πληροφοριών των πληρωμών εντός του e-

ΠΔΕ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η  

εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία πληρωμών 

ούτε τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου. 

Η διαδικασία πληρωμών των δαπανών του ΠΔΕ διενεργείται μέσω των παρακάτω ρόλων.  

- Διαχειριστής Οφειλών: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης, 

που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και Έργων στους Εισηγητές 

Εκκαθάρισης Δαπάνης και στους Υπευθύνους Λογαριασμού. Επίσης, έχουν την εποπτεία για την 

εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. 

-Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (HT): Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους 

χρήστες των Αναθετουσών Αρχών ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και δρομολόγηση 

ΗΤ μέσα από το e-ΠΔΕ. Με την ενεργοποίησή του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΗΤ έχει την ευθύνη 

παραλαβής, κατάταξης (ΣΑ, έργο, υποέργο, νομική δέσμευση)  και εντέλει δρομολόγησης των  ΗΤ 

στον αρμόδιο Υπόλογο/Εισηγητή Εκκαθάρισης του έργου στο e-ΠΔΕ προς πληρωμή. 

- Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης: Ο νέος αυτός ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων 

εκτέλεσης ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 

53 

κατόπιν ελέγχου των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα 

και κανονικότητα της δαπάνης. 

Επισημαίνεται ότι για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη 

η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του αναδόχου/δικαιούχου, καθώς και η 

καταχώριση/διαχείριση των παραστατικών προς πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι με την ενεργοποίησή 

του, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης έχει την ευθύνη καταχώρισης στο e-ΠΔΕ όλων των 

παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους, καθώς και όσων 

παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. 

- Υπεύθυνος Λογαριασμού: Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες που εκτελούν τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές (eps). Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη της ορθής 

εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Επισημαίνεται ότι ρητή σύσταση της ΔΔΕ είναι να ανατίθενται οι ρόλοι του «Εισηγητή 

Εκκαθάρισης Δαπάνης» και του «Υπευθύνου Λογαριασμού» σε διαφορετικούς χρήστες, και 

σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος Λογαριασμού να μην ταυτίζεται με τον τελικό υπογράφοντα 

της εντολής πληρωμής. Η πλήρης διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρόλων διασφαλίζει την 

πληρότητα του ελέγχου και την ποιότητα καταχώρισης/διαχείρισης των δικαιολογητικών, 

διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη διαδικασία τόσο της κατάρτισης εντολών πληρωμής όσο και της 

εκτέλεσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (eps). Ωστόσο, σε περιπτώσεις έλλειψης ανθρώπινου 

δυναμικού, δύναται οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι ρόλοι να ανατεθούν στον ίδιο χρήστη, αρκεί να 

μην είναι ο τελικός υπογράφων της εντολής πληρωμής. 

- Υπεύθυνος Συμψηφισμού Δαπανών: Αυτός ο νέος ρόλος αφορά στους χρήστες των αρμοδίων 

υπηρεσιών των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του συμψηφιστικού 

εντάλματος για κάθε πληρωμή ΠΔΕ. 

9.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK) 

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών τουe-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση 

τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας τη 

σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της 

ηλεκτρονικής πύλης του e-ΠΔΕ (www.epde.gr). 

10. Ενέργειες - Προθεσμίες 

Οι προτάσεις, που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ 

υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1). Μετά 

την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να 

αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/νση 

protokollo@mnec.gr και να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dde@mnec.gr. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να 

πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο 

του ΥΠΑΝΕΠ (Νίκης 5-7, 2
ος

 όροφος, γρ. 219, protokollo@mnec.gr). Στην περίπτωση που ο Φορέας 

http://www.epde.gr/
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:dde@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
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επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε 

έντυπη μορφή. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μείωσης του διοικητικού βάρους, 

παρακαλείστε όπως προτιμήσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης. 

Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.epde.gr. 

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2021 

για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική 

συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση 

του ΠΔΕ. 

 

 

     

 

 

 

Ο Υφυπουργός 

 

 

 

 

Ιωάννης Τσακίρης 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης 
     
  

Κ.Α.Α.  

ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

http://www.epde.gr/
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ΣΑ… 1 …

2 …
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… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

ΣΑ… 1 …
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3 …

… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

ΣΑ… 1 …

2 …
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… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

Σύνολο ΣΑ

Γενικές οδηγίες

Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2021 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.

Β) Στο τέλος των γραμμών κάθε ΣΑ ο Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μία γραμμή σημειώνοντας "ΛΟΙΠΑ" αντί τίτλου έργου και εκεί να προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά παραπάνω (π.χ. νέα έργα)

Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ

(3) Συμπληρώνεται η αύξουσα αρίθμηση των έργων

(4) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο)

(5) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΕΣΠΑ (MIS)

(6) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ

(7) Συμπληρώνεται  η χωροταξική κατανομή του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα Χωροταξικής Κατανομής (συνημμένο της παρούσας Εγκυκλίου)

(8) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ

(9) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ

(10) Καταχωρούνται οι πληρωμές του έργου μέχρι το τέλος του 2020

(11) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (9), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου

(12) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2020

(13) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Τα ποσά συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο του μητρώου δεσμεύσεων.

(14) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 1ο τρίμηνο 2021

(15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2021

(16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2021

(17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2021

(18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2021

(19) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2022

(20) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2023

(21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2024

(22) =(13)+(18)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων 2021 - 2024

(23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

(24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2021 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2021 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2021.

(28) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2022 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2022= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2022. 

(29) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2023 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2023 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2023.

(30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2024 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2024. 

(31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΠΔΣ (2021-2024).

(32) Καταγράφεται ο τελικός δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) του έργου

(33) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 10 Παραρτήματος 

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές   
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ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2021 2021

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΜΠΔΣ                

(2021-2024)

(τα ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α:  ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021 -2024

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:…..

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………

…

…

2022 2023 2024 2022 2023 2024

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΜΕΧΡΙ 

31.12.2020

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ

ΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Q1 Q2 Q3 Q4

ΣΥΝΟΛΟ 

2021

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΩΣ 2024
Q1 Q2 Q3 Q4

ΣΥΝΟΛΟ 

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Γενικές οδηγίες

Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2021 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.

Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά (π.χ. νέα έργα)

Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ

(3) Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης

(4) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ

(5) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ

(6) Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2020

(7) Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ

(8) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2020

(9) Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (8) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το επόμενο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη στήλη του μητρώου δεσμεύεων.

(10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2021

(11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2021

(12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2021

(13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2021

(14) =(10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2021

(15) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2022

(16) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2023

(17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2024

(18) =(9)+(14)+(15)+(16)+(17)= σύνολο δεσμεύσεων και ανειλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2021-2024

(19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2021 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021=ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2021 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(22) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2021= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

(23) =(19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2021.

(24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2022 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2022 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2022. 

(25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2023= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2023= ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2023.

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2024= ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2024 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2024. 

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠΔΣ (2021-2024).

(28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 10 Παραρτήματος 

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

(τα ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β:  ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021 -2024

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:…..

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2021 2021

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΜΠΔΣ                

(2021-2024)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) = (5) - (9) (12) = (7) - (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Συμπλήρωση στηλών: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Πληρωμές 

Προηγούμενων 

Ετών (άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

Πληρωμές 

Τρέχοντος Έτους 

(άθροισμα έργων 

Ε.Φ.)

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράφεται το συνολικό ποσό των παραστατικών των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα αθροίζονται τα μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγουμένων ετών καθώς και το σύνολο των παραστατικών τρέχοντος έτους.

Καταγράφεται το συνολικό πληρωτέο ποσό των παραστατικών των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα αθροίζεται το πληρωτέο ποσό των  μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητων παραστατικών προηγουμένων ετών καθώς και το πληρωτέο ποσό του συνόλου των 

παραστατικών τρέχοντος έτους.

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών {προηγούμενων ετών (8) και τρέχοντος έτους (9)} των παραστατικών της στήλης (7).

H διαφορά των Πληρωμών Τρέχοντος Έτους (9) από την Ανάληψη Υποχρέωσης (5).

H διαφορά των Συνολικών Πληρωμών (10) από το Συνολικό Πληρωτέο ποσό τιμολογίων ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων (7).

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών προηγούμενων ετών των παραστατικών της στήλης (7).

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών τρέχοντος έτους των παραστατικών της στήλης (7).

Συμπληρώνεται ο κωδικός του Ειδικού Φορέα στον οποίο ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμπληρώνεται η ονομασία του Ειδικού Φορέα στον οποίο ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμπληρώνεται το σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο ή Εθνικό).

Συμπληρώνεται το αναθεωρημένο όριο Π/Υ Ειδικού Φορέα το οποίο ταυτίζεται με το ψηφισμένο όριο Π/Υ Ειδικού Φορέα όταν η Ανάληψη Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) είναι μικρότερη η ίση με αυτό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ταυτίζεται με την Ανάληψη Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

Συμπληρώνεται το άθροισμα των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων του Ειδικού Φορέα που αποτελούν και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

Είδος Π/Υ

Αναθεωρημένο 

Όριο Π/Υ Ειδικού 

Φορέα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:

από 1-30 ημέρες από 31-60 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:

ΜΗΝΑΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:

ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

>90 ημερών

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός Ειδικού 

Φορέα
Ειδικός Φορέας

Συνολικές 

Πληρωμές 

(άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

Εκκρεμείς 

Δεσμεύσεις (ως 

προς την 

ανάληψη 

υποχρέωσης)

Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 
Σχόλια  

Ανάληψη 

Υποχρέωσης 

(άθροισμα 

εγκεκριμένων 

πιστώσεων 

έργων Ε.Φ.)

Συνολικό Ποσό 

Τιμολογίων ή  

Ισοδύναμων 

Εγγράφων 

(άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

Συνολικό Πληρωτέο 

Ποσό Τιμολογίων ή  

Ισοδύναμων 

Εγγράφων 

(άθροισμα έργων 

Ε.Φ.)

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 

ημερών

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

από 61-90 ημέρες

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (10) + (11) (13) = (7) - (11) (14) = (9) - (12) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Συμπλήρωση στηλών: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Ενάριθμος 

Έργου
Τίτλος Έργου

Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου ΠΔΕ.

Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΔΕ.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών προηγούμενων ετών των παραστατικών της στήλης (9).

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών τρέχοντος έτους των παραστατικών της στήλης (9).

Καταχωρείται το άθροισμα των πληρωμών {προηγούμενων ετών (10) και τρέχοντος έτους (11)} των παραστατικών της στήλης (9).

H διαφορά των Πληρωμών Τρέχοντος Έτους (11) από την Ανάληψη Υποχρέωσης (7).

H διαφορά των Συνολικών Πληρωμών (12) από το Συνολικό Πληρωτέο ποσό τιμολογίων ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων (9).

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Συμπληρώνεται η ονομασία του Ειδικού Φορέα στον οποίο ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμπληρώνεται το σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο ή Εθνικό).

Συμπληρώνεται το Αναθεωρημένο Όριο Π/Υ Ειδικού Φορέα το οποίο ταυτίζεται με το ψηφισμένο όριο Π/Υ Ειδικού Φορέα όταν η Ανάληψη Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) είναι μικρότερη η ίση με αυτό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ταυτίζεται με την Ανάληψη Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

Συμπληρώνεται το άθροισμα των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων του Ειδικού Φορέα που αποτελούν και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

Καταγράφεται το συνολικό ποσό των παραστατικών των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα αθροίζονται τα μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγουμένων ετών καθώς και το σύνολο των παραστατικών τρέχοντος έτους.

Καταγράφεται το συνολικό πληρωτέο ποσό των παραστατικών των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα αθροίζεται το πληρωτέο ποσό των  μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητων παραστατικών προηγουμένων ετών καθώς και το πληρωτέο ποσό του συνόλου των παραστατικών τρέχοντος έτους.

Συμπληρώνεται ο κωδικός του Ειδικού Φορέα στον οποίο ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληρωμές 

Τρέχοντος Έτους 

(άθροισμα έργων 

Ε.Φ.)

Συνολικές 

Πληρωμές 

(άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

Εκκρεμείς 

Δεσμεύσεις (ως 

προς την 

ανάληψη 

υποχρέωσης)

Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 

ημερών

Σχόλια  από 1-30 ημέρες από 31-60 ημέρες από 61-90 ημέρες >90 ημερών

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

Κωδικός Ειδικού 

Φορέα
Ειδικός Φορέας Είδος Π/Υ

Αναθεωρημένο 

Όριο Π/Υ Ειδικού 

Φορέα

Ανάληψη 

Υποχρέωσης 

(άθροισμα 

εγκεκριμένων 

πιστώσεων 

έργων Ε.Φ.)

Συνολικό Ποσό 

Τιμολογίων ή  

Ισοδύναμων 

Εγγράφων 

(άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

Συνολικό Πληρωτέο 

Ποσό Τιμολογίων ή  

Ισοδύναμων 

Εγγράφων 

(άθροισμα έργων 

Ε.Φ.)

Πληρωμές 

Προηγούμενων 

Ετών (άθροισμα 

έργων Ε.Φ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ: ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ανά έργο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΜΗΝΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΦΟΡΕΑ:

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους

προς Γενική 

Κυβέρνηση
προς τρίτους Σύνολο

εκ των οποίων σε 

φορείς του εξωτερικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

Συμπλήρωση στηλών: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

Πληρωθέν 

Ποσό

Λόγος 

δημιουργίας 

υποχρέωσης

Ημερομηνία 

έναρξης 

ωρίμανσης

Ημερομηνία 

λήξης 

προθεσμίας 

πληρωμής

από 61-90 ημέρες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 ημερών

προς τρίτους
προς Γενική 

Κυβέρνηση

Εμπορική 

συναλλαγή

ΑΦΜ Αναδόχου/ 

Δικαιούχου 

Πληρωμής

Πιστωτής μόνιμα 

εγκατεστημένος 

στην αλλοδαπή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τίτλος 

Υποέργου

Τίτλος Νομικής 

Δέσμευσης

Πληρωτέο 

Ποσό

Κωδικός 

Υποέργου

Κωδικός 

Νομικής 

Δέσμευσης 

(ΑΔΑΜ κα)

Ημερομηνία 

δημιουργίας 

υποχρέωσης

Συμβατικός 

χρόνος 

πληρωμής

Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

(13) - (20) 

Περιγραφή 

τιμολογίου ή 

ισοδύναμου 

εγγράφου

από 31-60 ημέρεςΤόκοι 

υπερημερίας

Αριθμός 

τιμολογίου ή 

ισοδύναμου 

εγγράφου

Σχόλια

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών

από 1-30 ημέρες

Ημερομηνία 

έκδοσης 

τιμολογίου ή  

ισοδύναμου 

εγγράφου

Ποσό 

τιμολογίου ή  

ισοδύναμου 

εγγράφου 

Μειωτικός 

Παράγοντας 

(ποσό)

Ημερομηνία 

παραλαβής 

τιμολογίου ή  

ισοδύναμου 

εγγράφου

Ημερομηνία 

πιστοποίησης/ 

παραλαβής 

έργου

Αναλυτικός 

Λογαριασμός 

Εξόδου ΑΛΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ*:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΜΗΝΑΣ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:

Συμπληρώνεται ο κωδικός του υποέργου στο ΠΔΕ.

Συμπληρώνεται ο τίτλος του υποέργου στο ΠΔΕ.

Συμπληρώνεται ο κωδικός της Νομικής Δέσμευσης.

Συμπληρώνεται ο τίτλος της Νομικής Δέσμευσης.

Καταγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου.

Καταγράφεται η περιγραφή του τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Αριθμός 

Εντολής 

Πληρωμής

ΑΔΑ Εντολής 

Πληρωμής

Ημ/νία Εντολής 

Πληρωμής

Ημ/νία 

Εξόφλησης 

(Ημ/νία 

Λογιστικοποίη

σης)

Κωδικός 

Ηλεκτρονικής 

Εντολής 

Πληρωμής 

(EPS)

Κωδικός 

Συναλλαγής 

(Αναλυτική 

Πίστωση)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΣΑ):

ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης (Έκδοση ΣΑ):

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ):

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Καταγράφεται το πληρωτέο ποσό του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Αφορά σε μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγουμένων ετών καθώς και σε όλα τα παραστατικά τρέχοντος έτους.

Καταγράφεται ο αριθμός που χαρακτηρίζει την εντολή πληρωμής (πχ αριθμός πρωτοκόλλου κ.α.).

Καταγράφεται ο ΑΔΑ της εντολής πληρωμής.

Καταγράφεται η ημερομηνία της εντολής πληρωμής.

Καταγράφεται ο κωδικός Ηλεκτρονικής Εντολής Πληρωμής (EPS).

Καταγράφεται ο κωδικός συναλλαγής (Αναλυτική Πίστωση) της πληρωμής.

Καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου.

Σημαίνεται εάν η συναλλαγή είναι εμπορική ή όχι, κατά τον ορισμό 1 της παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ3 του ν. 4152/2013.

Καταγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου (αναδόχου, προμηθευτή κλπ.).

Καταγράφεται "ναι" σε περίπτωση που ο πιστωτής είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην αλλοδαπή και "όχι" σε περίπτωση που δεν είναι.

Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Αφορά σε μερικώς ή εις ολόκληρο ανεξόφλητα παραστατικά προηγουμένων ετών καθώς και σε όλα τα παραστατικά τρέχοντος έτους.

Καταγράφεται ο μειωτικός παράγοντας τιμολογίου (πιστωτικό τιμολόγιο, περικοπή ποσού, ολική απόρριψη δαπάνης, τόκοι έντοκης προκαταβολής κτλ.) εφόσον υπάρχει.

Για τις εμπ. συναλλαγές καταγράφεται η ενδεδειγμένη ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης (βάσει του ν. 4152/2013, υποπαρ. Ζ5) που έχει επιλεγεί ανάμεσα στις: α) ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, β) ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου/ πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών και γ) εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής. Για τις μη εμπ. συναλλαγές αν το ισοδύναμο 

έγγραφο εκδίδεται εσωτερικά από τον φορέα (π.χ κατάσταση αποδοχών προσωπικού), καταχωρίζεται η ημερομηνία της στήλης (7).

Καταγράφεται ο λόγος δημιουργίας υποχρέωσης (βάσει του ν. 4152/2013, υποπαρ. Ζ5) ανάμεσα στους: α) ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, β) ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου/ πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών και γ) εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής.

Μεταφέρεται η επόμενη της ημερομηνίας της στήλης (24) «Συμβατικός χρόνος πληρωμής», εφόσον υπάρχει, αλλιώς μεταφέρεται η επόμενη της ημερομηνίας της στήλης (25) «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης».

Για τις εμπορικές συναλλαγές μεταφέρεται η ημερομηνία της στήλης 24, εφόσον πρόκειται για συμβατική ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής, αλλιώς μεταφέρεται η ημερομηνία που προκύπτει από την προσθήκη κατά περίπτωση 30 ή 60 ημερολογιακών ημερών στην ημερομηνία της στήλης 25 (ν. 4152/2013, υποπαρ. Ζ5)

Καταγράφεται "Ναι" σε περίπτωση ύπαρξης τόκων υπερημερίας, δηλ. στην περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής. Η ένδειξη αυτή απαιτεί έλεγχο και επιβεβαίωση από την εκάστοτε ΓΔΟΥ, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στον υπολογισμό, στην διαδικασία καταβολής και την διασφάλιση των πόρων για την καταβολή των τόκων.

Καταγράφεται η διαφορά του πληρωθέντος ποσού (20) από το πληρωτέο ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (13). Η εν λόγω διαφορά εφαρμόζεται σε επίπεδο παραστατικού.

Καταγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης (ημερομηνία λογιστικοποίησης) της πληρωμής.

Καταχωρείται το πληρωθέν ποσό.

Καταγράφεται ο αναλυτικός λογαριασμός εξόδου (ΑΛΕ) του κωδικού συναλλαγής.

Για τις εμπορικές συναλλαγές καταγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης στον φορέα και επομένως παραλαβής από αυτόν του τιμολογίου ή  ισοδύναμου εγγράφου. Για τις μη εμπ. συναλλαγές αν το ισοδύναμο έγγραφο εκδίδεται εσωτερικά από τον φορέα (π.χ κατάσταση αποδοχών προσωπικού), καταχωρίζεται η ημερομηνία της στήλης (7)

Καταγράφεται η ημερομηνία της πιστοποίησης λογαριασμού έργου / πρωτοκόλου παραλαβής του έργου ή του πρακτικού παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών.

Καταγράφεται, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση, η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες, έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράφεται το μέρος από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους που αφορά σε αναδόχους με έδρα στην αλλοδαπή.

Καταγράφονται τυχόν σχόλια τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός ΓΚ) για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες.

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:……………………....……………..

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:……………………....……………..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: ………………………………………………………

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ:……………………………………….

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ:……………………………………………………..

ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ: ………………………..

ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:……………………………….

Ενάριθμος Τίτλος έργου Προτεινόμενη κατανομή έργου Παρατηρήσεις

(1) (2) (3) (4)

σύνολο ΣΑ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση

(i) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΣΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα διαβιβαστικού . Αν το αίτημα αφορά περισσότερους από έναν πίνακα, τότε στο διαβιβαστικό πρέπει 

να αναφέρεται και το γενικό σύνολο που προκύπτει.

(ii) Τα μεγέθη χρηματοδότησης, κατανομών και αδιάθετου υπολοίπου συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα .

(iii) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος

Σχετικά με την συμπλήρωση των στηλών: 

(1) Καταχωρούνται στοιχεία έργου 

(2) Καταχωρούνται στοιχεία έργου 

(3) Καταχωρείται το αιτούμενο ποσό στο έργο

(4) Αναγράφονται σχόλια

(ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ- 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

Σ.Α. :  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
2
 :  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΔΕ
3
 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΔΕ :  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020
2
 :  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
4
: :  

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ 

προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021) 

:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  

ΓΕΝΙΚΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  

 

 

                                                           
2
  Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια, 

3
 Αφορά ήδη ενταγμένα έργα, 

4
 Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο 

ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού 
 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
5
 

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ 

 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ 

    

    

    

    

 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

μετρήσιμα δεδομένα 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να 

καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού 
ενταγμένου έργου  
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.  

 Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του 

έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.  

 Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠANE 

ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν 

δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.  

 

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων 

έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο. 

.  

. 

. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7)  
= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 

(8) 
(9)  

= (7)-(8) 
    

      

ΑΡΧΙΚΗ                         

1ος ΑΠΕ                         

2ος ΑΠΕ                         

3ος ΑΠΕ                         

                          

ΤΕΛΙΚΟΣ                         

1η ΣΣ                         

                          

2η ΣΣ                         

                          

                          

                          

      ΣΥΝΟΛΟ                         

                                

   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                                

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
66 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

 Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ 
2021 2022 2023 2024 2025 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ       

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 Συγκοινωνιακά 

 Λιμενικά/Αεροδρόμια 

 Υδραυλικά 

 Κτιριακά 

 Εγγειοβελτιωτικά 

      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ       

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ 

 ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ.) 

ΜελέτηΣκοπιμότητας     

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση&Αξιολόγηση 

    

ΜελέτηΠεριβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

    

ΤεχνικέςΠρομελέτες     

Οριστικές
6
     

Εφαρμογής     

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων     

ΤεύχηΔημοπράτησης     

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας     

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

    

ΟικοδομικήΆδεια     

Άλλες     

 

                                                           
6
 Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέοέργο  Μελέτη  

Επέκταση υφιστάμενουέργου  Παροχή Υπηρεσιών  

Αναπλάσεις   Προμήθεια Εξοπλισμού   

Αρχαιολογικά  Έντυπα -Προβολή-Προώθηση  

Εκσυγχρονισμός  Άλλο  
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ 

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του 

την απαιτούμενη γη για την 

υλοποίηση του έργου; 

 

ΝΑΙ      Αρ. Απόφασης  ................................................                   

      ΟΧΙ      

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 

απόκτησης 

Αγοράοικοπέδ

ου 

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘Άλλος 

    

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός: 

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 

  

 

 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

 (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο 
έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του 
καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) 

 

Τίτλος / Τίτλοι  

Πρόγραμμα / Προγράμματα  

ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης  ΚΩΔ. Έργου  

Φορέας Υλοποίησης  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

 (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που 
προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

 
 

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, 
Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε: 

 Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, 
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): 

 

 

 

 Τη χωροταξική κατανομή του  έργου
7
: 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 
ΥΠΟΕΡΓΑ* 

                                                           

7
Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που 

σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, 
και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. 

 

 

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

1 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2 ΤΙΤΛΟΣ   
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* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ     

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     

 

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

3 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 
–ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Χρηματοδοτικά εργαλεία  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Σ.Α.  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ   

ΣΚΟΠΟΣ
8
  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
9
  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
10

  

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο 
ΠΔΕ/προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021) 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (Γενική Γραμματεία)/Περιφέρεια  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

11
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Ταμείο χαρτοφυλακίου, μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείο εγγυήσεων, ταμείο 

δανειοδοτήσεων κλπ), πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων, επιδότησης προμηθειών, άτοκα δάνεια, συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) 
κλπ. 

9
 Αφορά ήδη ενταγμένες δράσεις 

10
Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών 

11
Απαντήστε με ναι ή όχι. 
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  

 
 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΡΑΣΗΣ) 
(Αναφέρονται τα  βασικά  τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της δράσης, θέματα διακυβέρνησης, επενδυτική 
διαδικασία, αμοιβές διαχείρισης,  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   
(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της δράσης) 
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4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Αναφέρεται το βασικό Εθνικό και  Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
(Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις 
απαιτούμενες ενέργειες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
(αναφέρετε την ανάγκη ή / και την αποτυχία της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη δράση) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(αναφέρετε συνοπτικά τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στοιχείαεκείναπου αναδεικνύουν τον 
καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, τον ωφελούμενο πληθυσμό κλπ)  
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V. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ   

 

- Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΝΕΠ ότι η δράση που 

προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο 

πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.  

- Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε 

σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους η δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη  για  συγχρηματοδότηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. ENΔEIKTIKH ΧΡΟΝΙΚΗ KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΔΕ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ          
ΔΑΠΑΝΗ 

2021    

2022    

2023    

2024    

….    

ΣΥΝΟΛΟ    
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VIΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  

ΝέοΈργο (Ναι/Όχι) 

Τροποποίηση  (Ναι/Όχι) 

(Περιγραφή) 

 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ.) 

Μελέτη για την τεκμηρίωση της ανάγκης     

Έκδοση ΥΑ/ΚΥΑ     

Σύμβαση Διαχείρισης     

Άλλο     

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – 

(ΠΔΕ / Εθνικό Σκέλος - Φορείς χωρίς εγκεκριμένο ΤΠΑ / ΠΠΑ) 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……… 

Δ/ΝΣΗ: ……. 

Πληροφορίες: 

Τηλ.: 

Email:                                                               Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

                                                                                      Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων                                                                                                   

                                                                                     Τμήμα Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων 

 
Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης – βεβαίωσης αναφορικά με την ένταξη / τροποποίηση στο ΠΔΕ 
2021 του έργου «………………….» 
 
Σχετικά: 1) Η Εγκύκλιος οδηγιών γα την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-24 (αρ. πρωτ. ………….) 
2) Η υπ’αριθ. πρωτ. …………… Απόφαση ………….. με την οποία ορίζεται η Δ/νση / Ειδική Υπηρεσία 
………………………………. ως Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ / ΠΠΑ ………………………..12 
3) Η πρόταση του φορέα με αριθ. πρωτ. ……… 

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, με την παρούσα παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας 

/του φορέα μας σχετικά με την ένταξη / τροποποίηση του έργου «…………………………………..» στο 

ΠΔΕ 2021 σύμφωνα με το σχετικό 3), στη βάση της πρόθεσης ένταξής του στο Τομεακό / 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «………………………….» της προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ  

2021 – 25, και βεβαιούται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ως άνω 

ΤΠΑ / ΠΠΑ καθώς και στον άξονα «……………………………» αυτού. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

                                                           
12

 Εφόσον δεν έχει ακόμη συσταθεί η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ /ΠΠΑ, η ως άνω βεβαίωση δύναται να υπογράφεται εναλλακτικά α) 

από τον Γεν. / Ειδ. / Υπηρεσιακό Γραμματέα/ Υπουργό ή Περιφερειάρχη που προΐσταται της αρμόδιας για την υποβολή της πρότασης Υπηρεσίας, ή 
β) από την ΔιΔιΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ – 
Έργα Ταμείου Ανάκαμψης 

(προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους) 

 
Δημόσια Έργα 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ13
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : (Τα έργα καταχωρούνται σε επίπεδο Subproject 

και αποκτούν μοναδικό κωδικό στο ΠΔΕ) 

Σ.Α. :  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ14 

: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Έργου 

(Subproject) με ένδειξη του αριθμού του 

Unique ID και του Subproject στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 

2.0 (πχ ID 16875 Sub2: Ανακαίνιση κτιρίου ).  

Σε περίπτωση που πρόκειται για ενέργειες 

τεχνικής υποστήριξης της Δράσης γίνεται 

σχετική αναφορά.) 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

  

(Αναγράφεται ο άξονας του έργου σύμφωνα με 

το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0) 

 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΔΕ15 :  

                                                           
13

  Η διάρθρωση των έργων στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 ακολουθεί την παρακάτω δομή:  
Επίπεδο 1: Πυλώνας (Pillar, πχ 1. Πράσινη Μετάβαση - Green) 
Επίπεδο 2: Άξονας (Component, πχ 1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση - Renovate) 
Επίπεδο 3: Δράση (Measure) (πχ Ανακαίνιση XXXX – ID: 16ΧΧΧ, Title: Renovation of XXXX). Στο υποβληθέν ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 
οι Δράσεις έχουν μοναδικό κωδικό αριθμό ID και Τίτλο, που αποτελούν τις βασικές παραμέτρους αναζήτησης και 
ταυτοποίησης των έργων. Για κάθε Δράση στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 έχει υποβληθεί έγγραφο περιγραφής του φυσικού 
αντικειμένου (FICHE) και κοστολόγησης και προγραμματισμού της υλοποίησής της (COST FICHE). Οι περισσότερες Δράσεις 
διακρίνονται σε επιμέρους έργα (sub-projects), τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους με 
διακριτό φυσικό αντικείμενο, προγραμματισμό και τρόπο υλοποίησης. Επιπλέον, σε πολλές Δράσεις έχει προβλεφθεί 
προϋπολογισμός για την κάλυψη Διοικητικών Δαπανών/Εξόδων (Administrative Costs), οι οποίες αποτυπώνονται ως 
ξεχωριστό έργο (subproject). 
14

  Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια.  
15 

 Αφορά ήδη ενταγμένα έργα. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΔΕ 

: (Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του έργου 

όπως προτείνεται από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης (με ΦΠΑ)) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
:  

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020 
:  

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ16: 
:  

 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ 

προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021) 

:  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ17 :  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ5 :  

 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 5 :  

 

 
  

                                                           
16 

 Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για 
την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού. 
17 

 Αναφέρονται οι φορείς που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. Σε περίπτωση που οι παραπάνω φορείς δεν είχαν 
δηλωθεί ή διαφέρουν σε σχέση με τα υποβληθέντα έγγραφα θα γίνεται σχετική περιγραφή – τεκμηρίωση του ρόλου τους 
στην ενότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου. Κάθε φορέας θα ορίζει υπεύθυνο έργου και θα συμπληρώνει τα 
στοιχεία επικοινωνίας. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ18     

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ 

    

    

    

    

 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

μετρήσιμα δεδομένα 

(Περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο του έργου (subproject) κατ΄ αντιστοιχία με την περιγραφή του στο υποβληθέν ΕΣΑΑ 

Ελλάδα 2.0. Συμπληρώνονται αναλυτικές περιγραφές των επιμέρους ενεργειών και συμβάσεων που πρόκειται να λάβουν 

χώρα κατά την υλοποίηση των έργου (subproject) και αναφέρονται τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και λοιπά 

χαρακτηριστικά, οι φάσεις υλοποίησης ή τα πακέτα εργασίας και το/α βασικό/ά παραδοτέο/α. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης από το υποβληθέν σχέδιο θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά – τεκμηρίωση των λόγων 

απόκλισης. Η συμπλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας είναι σημαντική για την επαλήθευση της συμφωνίας του έργου 

με το εγκεκριμένο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ανάλυση. Σε περίπτωση που το έργο χωρίζεται σε επιμέρους 

τμήματα, αναλυτικά στοιχεία των τμημάτων αυτών αναγράφονται στην ενότητα ΥΠΟΕΡΓΑ) 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι στόχοι του Ελληνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους οποίους σκοπεύει να καλύψει (π.χ. γενικοί στόχοι, Ευρωπαϊκές 

εμβληματικές πρωτοβουλίες, σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

έργου  

 

 

                                                           
18

 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου 
έργου  

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
80 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις  

 στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας, τις 
δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή.  

 στην πράσινη μετάβαση περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.  

 στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων και στον μετασχηματισμό της οικονομίας, όπως ο 
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.  

 οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση 

ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις απαιτούμενες ενέργειες) 

 

 

(Συμπληρώνεται με βάση την αντίστοιχη αναφορά (State aid) που έχει περιληφθεί για κάθε measure στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 

2.0. Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις.) 

 

 
 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο επιβεβαιώνει ότι: 

- το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

έχει/αναμένεται να προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 19 

- το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα.  

 

 
 

                                                           
19

 Η προβλεπόμενη στον ν. 4772/21 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης Υπουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΤΔ. 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 

(Δίνεται σύντομη περιγραφή των συμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου με αναφορά στην προβλεπόμενη ημερομηνία Δημοπράτησης ή/και 

Συμβασιοποίησης και τον προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι στα περισσότερα έργα του ΤΑΑ οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν Ορόσημα για  την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου του 

ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, οι δηλωθείσες ημερομηνίες πρέπει να συμφωνούν με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί.) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(7)  
= 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 

(8) 
 

(9)  
= (7)-(8) 

    

      

ΑΡΧΙΚΗ                         

1ος ΑΠΕ                         

2ος ΑΠΕ                         

3ος ΑΠΕ                         

                          

ΤΕΛΙΚΟΣ                         

1η ΣΣ                         

                          

2η ΣΣ                         

                          

                          

      ΣΥΝΟΛΟ                         
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία δαπανών ανά έτος.) 

 Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

 Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ 
2021 2022 2023 2024 2025 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ       

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 Συγκοινωνιακά 

 Λιμενικά/Αεροδρόμια 

 Ψηφιακά 

 Κτιριακά 

 Άλλο   

      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ       

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Σημειώνονται οι ενέργειες που υπολείπονται από την υποβολή του ΤΔΕ έως τη συμβασιοποίηση. 

Καταχωρούνται επίσης και τα στοιχεία που αφορούν σε ενέργειες που ήδη έχουν υλοποιηθεί με αναφορά στα 

σχετικά έγγραφα. Η ενότητα συμπληρώνεται για έργα που βρίσκονται σε στάδιο πριν από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης) 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ                            

 ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙ

ΤΑΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΟΡΟΣΗΜΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗ

ΚΕ 

(ΑΡ. 

ΑΠΟΦ) 

Μελέτη Σκοπιμότητας      

Προκαταρκτική 

Περιβαλλοντική Εκτίμηση & 

Αξιολόγηση 

     

Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

     

Τεχνικές Προμελέτες      

Οριστικές20      

Εφαρμογής      

Έγκριση περιβαλλοντικών      

                                                           
20

 Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέο έργο   Μελέτη  

Επέκταση υφιστάμενου έργου  Παροχή Υπηρεσιών  

Αναπλάσεις   Προμήθεια Εξοπλισμού   

Αρχαιολογικά  Έντυπα -Προβολή-Προώθηση  

Εκσυγχρονισμός  Άλλο  
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όρων 

Τεύχη Δημοπράτησης      

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας      

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

     

Οικοδομική Άδεια      

Άλλες      

  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(Η ενότητα συμπληρώνεται με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των ενεργειών υλοποίησης του έργου συμπεριλαμβανομένων των 

οροσήμων και στόχων  του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0  αλλά και σε ενδιάμεσες φάσεις/ παραδοτέα που κρίνονται αναγκαία για την 

παρακολούθηση του έργου.) 

ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ 

  

  

  

  

  

 

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ  

(Συμπληρώνεται βάσει του ερωτηματολογίου και αναφέρονται οι σχετικές αποφάσεις.) 

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του 

την απαιτούμενη γη για την 

υλοποίηση του έργου; 

      

      ΝΑΙ               Αρ. Απόφασης  ................................................                   

      ΟΧΙ      

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 

απόκτησης 

Αγορά 

οικοπέδου 

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘Άλλος 
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Εάν άλλος τρόπος,  να αναφερθεί: 

 

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία  

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΟΡΟΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ 

  

  

  

 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

(Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν συναφή υφιστάμενα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα 

ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια ή έργα που σχεδιάζονται ή προτείνονται. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιων 

έργων παρατίθεται τεκμηρίωση σχετικά με την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης (double funding), με 

αναφορά στη διάκριση μεταξύ των δαπανών που περιλαμβάνονται σε κάθε υφιστάμενο έργο, σε σχέση με το 

προτεινόμενο.) 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

 (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο 
έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του 
καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) 

Τίτλος / Τίτλοι  

Πρόγραμμα / Προγράμματα  

ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης  ΚΩΔ. Έργου  

Φορέας Υλοποίησης  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

  (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που 
προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα) 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

     Αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους (εφόσον δεν προκύπτει από τις προηγούμενες 

ενότητες) 

 

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, 
Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε: 

 Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, 
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): 

 

 

 

 Τη χωροταξική κατανομή του  έργου21: 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

21
 Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το 

έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των 
οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. 

10 
Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων 
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ΥΠΟΕΡΓΑ22 

(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που το subproject χωρίζεται σε επιμέρους διακριτά τμήματα (διακριτό φυσικό 

αντικείμενο, υλοποίηση με ίδια μέσα – αυτεπιστασία κλπ). Στον πίνακα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία 

των υποέργων (τίτλος, προϋπολογισμός, σύντομη περιγραφή). Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε υποέργο 

συμπληρώνονται στο Παράρτημα Α.) 

Εφόσον το subproject δεν χωρίζεται σε διακριτά τμήματα, συμπληρώνεται ένα υποέργο, με τον τίτλο, την 

σύντομη περιγραφή και τον π/υ του έργου. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η συμπλήρωση του 

Παραρτήματος Α.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 
 

 

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

3 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

    

ΟΝΟΜΑ / 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    

   

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(Στην περίπτωση περισσότερων του ενός υποέργων γίνεται αρίθμηση με αύξουσα σειρά, πχ Τεχνικό Δελτίο 

Υποέργου 1. Το σύνολο των προτεινόμενων προϋπολογισμών των υποέργων πρέπει να συμπίπτει με τον 

προϋπολογισμό του έργου (subproject)) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : (Αναγράφεται τίτλος του Υποέργου) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : (Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του υποέργου όπως προτείνεται 

από τον Φορέα Χρηματοδότησης (με ΦΠΑ)) 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

(Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά, οι φάσεις υλοποίησης ή τα πακέτα εργασίας και 

το/α βασικό/ά παραδοτέο/α του υποέργου)  

 
 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ/ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ/ 

ΟΡΟΣΗΜΟ 

 Φάση 1……/Πακέτο εργασίας 1:….     

 Φάση 2:…. /Πακέτο εργασίας 2:….     

 ………..    

 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία δαπανών ανά έτος και κατηγορία πχ μελέτες, προμήθειες κλπ) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 

ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

& ΚΟΣΤΟΣ 2021 2022 2023 2024 2025 

       

       

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903



 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
90 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ – 
Έργα Ταμείου Ανάκαμψης 

       (προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους) 
 

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικά εργαλεία 
23

 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(Τα έργα καταχωρούνται σε επίπεδο Subproject και αποκτούν 
μοναδικό κωδικό στο ΠΔΕ) 

Σ.Α.  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
24

  

 
(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Έργου (Subproject) με 
ένδειξη του αριθμού του Unique ID και του Subproject στο 
ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 (πχ ID 16875 Sub2: Ανακαίνιση κτιρίου ). Σε 
περίπτωση που πρόκειται για ενέργειες τεχνικής υποστήριξης 
της Δράσης γίνεται σχετική αναφορά.) 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 
(Αναγράφεται ο άξονας του έργου (component) σύμφωνα με 
το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0) 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
25

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του έργου όπως 
προτείνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης (με ΦΠΑ)) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
26

  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
27

  

                                                           
23

  Η διάρθρωση των έργων στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 ακολουθεί την παρακάτω δομή:  
Επίπεδο 1: Πυλώνας (Pillar, πχ 1. Πράσινη Μετάβαση - Green) 
Επίπεδο 2: Άξονας (Component, πχ 1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση - Renovate) 
Επίπεδο 3: Δράση (Measure) (πχ Ανακαίνιση XXXX – ID: 16ΧΧΧ, Title: Renovation of XXXX). Στο υποβληθέν ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 
οι Δράσεις έχουν μοναδικό κωδικό αριθμό ID και Τίτλο, που αποτελούν τις βασικές παραμέτρους αναζήτησης και 
ταυτοποίησης των έργων. Για κάθε Δράση στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 έχει υποβληθεί έγγραφο περιγραφής του φυσικού 
αντικειμένου (FICHE) και κοστολόγησης και προγραμματισμού της υλοποίησής της (COST FICHE). Οι περισσότερες Δράσεις 
διακρίνονται σε επιμέρους έργα (sub-projects), τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους με 
διακριτό φυσικό αντικείμενο, προγραμματισμό και τρόπο υλοποίησης. Επιπλέον, σε πολλές Δράσεις έχει προβλεφθεί 
προϋπολογισμός για την κάλυψη Διοικητικών Δαπανών/Εξόδων (Administrative Costs), οι οποίες αποτυπώνονται ως 
ξεχωριστό έργο (subproject). 
24

 Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια. 
25

 Αφορά ήδη ενταγμένες δράσεις 
26

 Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών 
27

 Αναφέρονται οι φορείς που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. Σε περίπτωση που οι παραπάνω φορείς δεν είχαν 
δηλωθεί ή διαφέρουν σε σχέση με τα υποβληθέντα έγγραφα θα γίνεται σχετική περιγραφή – τεκμηρίωση του ρόλου τους 
στην ενότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου. Κάθε φορέας θα ορίζει υπεύθυνο έργου και θα συμπληρώνει τα 
στοιχεία επικοινωνίας. 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
5
  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
5
  

 
 
 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΡΑΣΗΣ)  
Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα 
δεδομένα 

(Περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο του έργου (subproject) κατ΄ αντιστοιχία με την περιγραφή του στο υποβληθέν 

ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. Συμπληρώνονται αναλυτικές περιγραφές των επιμέρους ενεργειών που πρόκειται να λάβουν χώρα 

κατά την υλοποίηση των έργου (subproject). 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης από το υποβληθέν σχέδιο θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά – τεκμηρίωση των λόγων 

απόκλισης. Η συμπλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας είναι σημαντική για την επαλήθευση της συμφωνίας του έργου 

με το εγκεκριμένο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ανάλυση.  

6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Αναφέρεται το βασικό Εθνικό και  Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης)  

 
 
 

 
 
 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
(Τεκμηρίωση της συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων) 

(Συμπληρώνεται με βάση την αντίστοιχη αναφορά (State aid) που έχει περιληφθεί για κάθε measure στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 

2.0. Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις.) 

 
 
 
 
 

 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
(αναφέρετε την ανάγκη ή / και την αποτυχία της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη δράση) 

 
 
 
 
 
 
 

2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(αναφέρετε συνοπτικά τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον 
καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, τον ωφελούμενο πληθυσμό κλπ)  
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ΙV ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο επιβεβαιώνει ότι: 

- το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει/αναμένεται 

να προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
28

 

- το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  

 

V. ENΔEIKTIKH ΧΡΟΝΙΚΗ KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΔΕ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ          ΔΑΠΑΝΗ 

2021    

2022    

2023    

….    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 

VI ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ 

  

  

  

  

  

 
 

  

                                                           
28

 Η προβλεπόμενη στον ν. 4772/21 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΤΔ. 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΥΠΟΕΡΓΑ* 

(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που το subproject χωρίζεται σε επιμέρους διακριτά τμήματα (πχ συμβάσεις). 

Στον πίνακα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία των υποέργων (τίτλος, προϋπολογισμός, σύντομη 

περιγραφή). Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε υποέργο συμπληρώνονται στο Παράρτημα Α.) 

Εφόσον το subproject δεν χωρίζεται σε διακριτά τμήματα, συμπληρώνεται ένα υποέργο, με τον τίτλο, την 

σύντομη περιγραφή και τον π/υ του έργου. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η συμπλήρωση του 

Παραρτήματος Α.   

 

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων 
  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

3 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ     

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(Στην περίπτωση περισσότερων του ενός υποέργων γίνεται αρίθμηση με αύξουσα σειρά, πχ Τεχνικό Δελτίο 

Υποέργου 1. Το σύνολο των προτεινόμενων προϋπολογισμών των υποέργων πρέπει να συμπίπτει με τον 

προϋπολογισμό του έργου (subproject)) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : (Αναγράφεται τίτλος του Υποέργου) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : (Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του υποέργου όπως 

προτείνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης (με ΦΠΑ)) 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

(Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά, οι φάσεις υλοποίησης ή τα πακέτα εργασίας 

και το/α βασικό/ά παραδοτέο/α του υποέργου)  

 
 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ/ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ/ 

ΟΡΟΣΗΜΟ 

 Φάση 1……/Πακέτο εργασίας 1:….     

 Φάση 2:…. /Πακέτο εργασίας 2:….     

 ………..    

 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία δαπανών ανά έτος και κατηγορία πχ μελέτες, προμήθειες κλπ) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

& ΚΟΣΤΟΣ 2021 2022 2023 2024 2025 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021 – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ… /……     

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) 

Πληροφορίες: 

Τηλ: 

E-mail: 

                                                 ΠΡΟΣ: ……………. (φορέας) 

            

                         ΚΟΙΝ: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

                                                                                                Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 

                                                                                                Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος,                                 

                                                                                                ΤΚ: 101 80, Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2021 του 

φορέα ………………. (αρ. πρωτ. εγγράφου φορέα) 

ΣΧΕΤ: - Έγγραφο του φορέα …… με θέμα ………… (αρ. πρωτ…/ ……..)  

-  Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον 

προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 (αρ. πρωτ. ….. ) 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του 

ν.4742/21, παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την ένταξη του έργου ……….. (τίτλος) στο ΠΔΕ 2021, στη 

βάση της πρόθεσης ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης.  

Το έργο προτείνεται να ενταχθεί με τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 
 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
2021 

 

2021…….ΤΑ……. 
 
(νέο έργο) 
 

χχχχχχχχχχχχχ 
 
 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

 
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για αποκατάσταση ζημιών από 
Φυσικές Καταστροφές 

 
Ημ/νία Συμπλήρωσης:  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Σ.Α.  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(o τίτλος περιλαμβάνει το είδος της φυσικής καταστροφής-τη γεωγραφική 
περιοχή-το έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ 
29

  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο 
της φυσικής καταστροφής)  

 

8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 

    

 α/α Περιφερειακή Ενότητα Δήμος/Δήμοι 

    

    

    

    

    
 

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής για κάθε επιμέρους κατηγορία) 

3.1. Σε δημόσιες υποδομές (υποδομές ενέργειας, ύδρευσης/αποχέτευσης, μεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας κλπ) 

 

3.2. Στο φυσικό περιβάλλον (διάβρωση εδάφους, μόλυνση, καθαρισμός) 

 
 
 
 

3.3. Στον πληθυσμό (ανάγκες προσωρινής στέγασης, μη διαθεσιμότητα βασικών δημόσιων υποδομών) 

 
 
 

3.4. Στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα-συμπεριλαμβανομένου της γεωργίας 

 
 
 

                                                           
29

 Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα ΙV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 
&  τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 

 
98 

3.5. Λοιπές επιπτώσεις (π.χ. σε πολιτιστική κληρονομιά) 

 
 

10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος 
αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία) 

 
Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής 

λειτουργιάς (€) (άμεση ζημιά, δεν περιλαμβάνονται 
ασφαλισμένες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη ) 

4.1 Δημόσιες Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης την 
Περιφέρεια 

 

Ενέργεια  

Ύδρευση/Αποχέτευση  

Τηλεπικοινωνίες  

Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια)  

Υποδομές πρόληψηςφυσικών καταστροφών  

Υγεία   

Εκπαίδευση  

Άλλο (περιγραφή)  

Σύνολο 4.1  

4.2  Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργεία  

Δημόσια Κτήρια  

Οικίες  

Επιχειρήσεις  

Άλλο (περιγραφή)  

Σύνολο  4.2  

4.3 Λοιπά Κόστη  

Προσωρινήστέγαση/φιλοξενία   

Διαφύλαξη ΠολιτιστικήςΚληρονομιάς  

Λοιπά κόστηέκτακτων αναγκών  

Σύνολο 4.3  

ΓενικόΣύνολο  

 

ΙΙΙ. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΔΕ   

ΠόροιΠεριφέρειας   

ΠόροιΔήμου/Δήμων  

Λοιποί Πόροι (περιγραφή)  

 

IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ  

Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα της κατηγορίας των Δημόσιων Υποδομών που προτείνονται για 

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των 

ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών, διαδικασία που θα 

πρέπει ακολουθεί τους περιορισμούς ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο ΠΔΕ, 

και το τεχνικό δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 του Παραρτήματος). 

 

Υποέργο 1 

(Τίτλος υποέργου) 
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Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης  

Προϊσταμένη Αρχή  

Διευθύνουσα Υπηρεσία  

Περιγραφή τουφυσικού 
αντικειμένου 

(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων 
δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).  
 

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, 
Έργο, Προμήθεια, 
Υπηρεσία, Άλλο - 
περιγραφή) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ 

Δεν 
Απαιτείται 

Απαιτείται  (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της 

απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
(αρ. απόφασης) 

ΜελέτηΣκοπιμότητας    

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική 
Αξιολόγηση 

   

ΜελέτηΠεριβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

   

ΤεχνικέςΠρομελέτες    

Οριστικές    

Εφαρμογής    

Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων 

   

ΤεύχηΔημοπράτησης    

Βεβαίωση Δασικής 
Υπηρεσίας 

   

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας 

   

ΟικοδομικήΆδεια    

Άλλες (περιγραφή)    

Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ 

Ο φορέας έχει στην 
ιδιοκτησία του την 
απαιτούμενη γη για την 
υλοποίηση του έργου 

 
ΝΑΙ           
 

□ 
 
Αρ. απόφασης…………………………………………. 
 

ΟΧΙ   □ 
Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, 
απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή: 

ΔΕΝ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ □  

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εκτιμώμενος Π/Υ 
(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 
του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ). 

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 

2021 2022 2023 
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Ε.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 
 
 

 
 

Υποέργο 2 

(Τίτλος υποέργου) 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης  

Προϊσταμένη Αρχή  

Διευθύνουσα Υπηρεσία  

Περιγραφή τουφυσικού 
αντικειμένου 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων 
δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).  
 

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, 
Έργο, Προμήθεια, 
Υπηρεσία, Άλλο - 
περιγραφή) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ 

Δεν 
Απαιτείται 

Απαιτείται  (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της 

απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
(αρ. απόφασης) 

ΜελέτηΣκοπιμότητας    

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική 
Αξιολόγηση 

   

ΜελέτηΠεριβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

   

ΤεχνικέςΠρομελέτες    

Οριστικές    

Εφαρμογής    

Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων 

   

ΤεύχηΔημοπράτησης    

Βεβαίωση Δασικής 
Υπηρεσίας 

   

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας 

   

ΟικοδομικήΆδεια    

Άλλες (περιγραφή)    

Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ 

Ο φορέας έχει στην 
ιδιοκτησία του την 
απαιτούμενη γη για την 
υλοποίηση του έργου 

 
ΝΑΙ           
 

□ 
 
Αρ. απόφασης…………………………………………. 
 

ΟΧΙ   □ 
Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, 
απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή: 

ΔΕΝ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ □  

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Εκτιμώμενος Π/Υ 
Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 
του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ). 

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 
2021 2022 2023 

   

Ε.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 
 
 
 

V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς 
χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση που αποσταλεί σχετικό αίτημα μελλοντικά 
αυτό κοινοποιείται και στη ΔΔΕ ) 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

    

    

    

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

VΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 

    

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ποσά σε εκατ. ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 

2021-24  *

ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 

2021-24

Προεδρία της Κυβέρνησης 8 32

Οικονομικών 4 13

Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενικές/Ειδικές Γραμματείες) 480 1.232

Εξωτερικών 25 74

Προστασίας του Πολίτη 18 18

Εθνικής Άμυνας 16 16

Παιδείας & Θρησκευμάτων 410 1.140

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 65 233

Υγείας 100 180

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 80 80

Πολιτισμού & Αθλητισμού 60 140

Δικαιοσύνης 10 27

Εσωτερικών 100 111

Εσωτερικών 96 96

Μακεδονίας & Θράκης 4 15

Μετανάστευσης και Ασύλου 4 12

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 80 80

Υποδομών & Μεταφορών 540 540

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 280 280

Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων 8 8

Τουρισμού 32 32

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2.320 4.248

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 45 45

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.) 108 130

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 36 36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 53 53

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 17 17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 48 49

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 42 42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 146 146

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 44 44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 28 28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 38 39

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 45 45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 680 702

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.000 4.950

* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021-24= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 +

                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-24

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2021 - 2024

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ  ΜΠΔΣ 2021-2024
ποσά σε εκ. ευρώ

Συγχρ/μενο 

ΠΔΕ

Εθνικό 

ΠΔΕ

Σύνολο

Σ
υ

μ
/χ

ή
 

%

Συγχρ/μενο 

ΠΔΕ

Εθνικό 

ΠΔΕ

Σύνολο

Σ
υ

μ
/χ

ή
 

%

Συγχρ/μενο 

ΠΔΕ

Εθνικό 

ΠΔΕ

Σύνολο

Σ
υ

μ
/χ

ή
 

%

Συγχρ/μενο 

ΠΔΕ

Εθνικό 

ΠΔΕ

Σύνολο

Σ
υ

μ
/χ

ή
 

%

Βουλή των Ελλήνων 1,00 1,00 0,01% 1,00 1,00 0,01% 1,00 1,00 0,01% 1,00 1,00 0,01%

Προεδρία της Κυβέρνησης 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,04% 1,00 2,00 3,00 0,04% 1,00 2,00 3,00 0,04%

Οικονομικών 1.130,00 12,00 1.142,00 14,28% 20,00 2,00 22,00 0,30% 20,00 2,00 22,00 0,31% 20,00 2,00 22,00 0,31%

Ανάπτυξης & Επενδύσεων 2.250,00 370,00 2.620,00 32,75% 2.330,00 400,00 2.730,00 37,66% 2.425,00 420,00 2.845,00 40,64% 2.440,00 420,00 2.860,00 40,86%

Γενικές/Ειδικές Γραμματείες 1.100,00 170,00 1.270,00 15,88% 1.130,00 200,00 1.330,00 18,34% 1.175,00 200,00 1.375,00 19,64% 1.200,00 200,00 1.400,00 20,00%

Περιφέρειες 1.150,00 200,00 1.350,00 16,88% 1.200,00 200,00 1.400,00 19,31% 1.250,00 220,00 1.470,00 21,00% 1.240,00 220,00 1.460,00 20,86%

Εξωτερικών 4,00 7,00 11,00 0,14% 7,00 7,00 14,00 0,19% 7,00 6,00 13,00 0,19% 7,00 6,00 13,00 0,19%

Προστασίας του Πολίτη 70,00 4,00 74,00 0,93% 55,00 6,00 61,00 0,84% 55,00 5,00 60,00 0,86% 50,00 5,00 55,00 0,79%

Εθνικής Άμυνας 25,00 44,00 69,00 0,86% 10,00 4,00 14,00 0,19% 10,00 4,00 14,00 0,20% 15,00 4,00 19,00 0,27%

Παιδείας & Θρησκευμάτων 600,00 110,00 710,00 8,88% 550,00 140,00 690,00 9,52% 550,00 140,00 690,00 9,86% 500,00 140,00 640,00 9,14%

Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων 350,00 20,00 370,00 4,63% 350,00 20,00 370,00 5,10% 300,00 20,00 320,00 4,57% 330,00 15,00 345,00 4,93%

Υγείας 40,00 20,00 60,00 0,75% 50,00 25,00 75,00 1,03% 50,00 28,00 78,00 1,11% 50,00 30,00 80,00 1,14%

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 550,00 10,00 560,00 7,00% 700,00 20,00 720,00 9,93% 650,00 20,00 670,00 9,57% 630,00 20,00 650,00 9,29%

Πολιτισμού & Αθλητισμού 20,00 15,00 35,00 0,44% 15,00 15,00 30,00 0,41% 15,00 15,00 30,00 0,43% 15,00 20,00 35,00 0,50%

Δικαιοσύνης 10,00 3,00 13,00 0,16% 20,00 3,00 23,00 0,32% 15,00 2,00 17,00 0,24% 10,00 2,00 12,00 0,17%

Εσωτερικών 151,00 31,00 182,00 2,28% 221,00 31,00 252,00 3,48% 141,00 31,00 172,00 2,46% 166,00 31,00 197,00 2,81%

Εσωτερικών 140,00 30,00 170,00 2,13% 200,00 30,00 230,00 3,17% 125,00 30,00 155,00 2,21% 150,00 30,00 180,00 2,57%

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 10,00 10,00 0,13% 20,00 20,00 0,28% 15,00 15,00 0,21% 15,00 15,00 0,21%

Μακεδονίας & Θράκης 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03%

Μετανάστευσης και Ασύλου 100,00 7,00 107,00 1,34% 100,00 5,00 105,00 1,45% 30,00 3,00 33,00 0,47% 30,00 3,00 33,00 0,47%

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 50,00 30,00 80,00 1,00% 150,00 33,00 183,00 2,52% 80,00 30,00 110,00 1,57% 80,00 30,00 110,00 1,57%

Υποδομών & Μεταφορών 745,00 205,00 950,00 11,88% 820,00 195,00 1.015,00 14,00% 800,00 190,00 990,00 14,14% 750,00 198,00 948,00 13,54%

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 40,00 100,00 140,00 1,75% 40,00 80,00 120,00 1,66% 40,00 70,00 110,00 1,57% 45,00 60,00 105,00 1,50%

Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων 850,00 2,00 852,00 10,65% 800,00 2,00 802,00 11,06% 800,00 2,00 802,00 11,46% 850,00 2,00 852,00 12,17%

Τουρισμού 13,00 8,00 21,00 0,26% 10,00 10,00 20,00 0,28% 10,00 10,00 20,00 0,29% 10,00 10,00 20,00 0,29%

Σύνολο 7.000,00 1.000,00 8.000,00 100,00% 6.250,00 1.000,00 7.250,00 100,00% 6.000,00 1.000,00 7.000,00 100,00% 6.000,00 1.000,00 7.000,00 100,00%

Ονομασία Φορέων

2021 2022 2023 2024

Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων Προϋπολογισμός  ΠΔΕ Προϋπολογισμός  ΠΔΕ Προϋπολογισμός  ΠΔΕ

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9:  ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΔΕ 2021 

  
ποσά σε ευρώ 

Περιφέρεια 
Συγχρηματοδοτούμενο 

ΠΔΕ 
Εθνικό  

ΠΔΕ 
Σύνολο 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 80.000.000 10.650.000 90.650.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 215.000.000 25.450.000 240.450.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65.000.000 6.600.000 71.600.000 

ΗΠΕΙΡΟΣ 60.000.000 8.400.000 68.400.000 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75.000.000 12.500.000 87.500.000 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 40.000.000 4.000.000 44.000.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 75.000.000 11.400.000 86.400.000 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40.000.000 9.950.000 49.950.000 

ΑΤΤΙΚΗ 265.000.000 34.400.000 299.400.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55.000.000 10.350.000 65.350.000 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55.000.000 6.600.000 61.600.000 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50.000.000 9.050.000 59.050.000 

ΚΡΗΤΗ 75.000.000 10.650.000 85.650.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.150.000.000 160.000.000 1.310.000.000 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

00  ΕΛΛΑΔΑ

1    ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1    ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

1      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 21        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

52          ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 51          ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

02            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 15            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0201              ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1501              ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0202              ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1502              ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

0203              ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 56          ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

0204              ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 16            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

0205              ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1601              ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

55          ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1602              ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

04            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 1603              ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

0401              ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 58          ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

05            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

0501              ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1401              ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

0502              ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 1402              ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

0503              ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1403              ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

71          ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1404              ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

03            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 63          ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

0301              ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 17            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

0302              ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1701              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

0303              ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1702              ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

0304              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1703              ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

0305              ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 22        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

72          ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 31          ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

06            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 19            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

0601              ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1901              ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

0602              ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1902              ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

0603              ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1903              ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

0604              ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1904              ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

73          ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 32          ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

01            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 20            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

0101              ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2001              ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

0102              ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2002              ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

0103              ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2003              ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

0104              ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 33          ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

53          ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1801              ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

08            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1802              ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

0801              ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1803              ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

0802              ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1804              ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

0803              ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1805              ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

54          ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1806              ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

07            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1807              ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

0701              ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1808              ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

0702              ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 34          ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

0703              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 21            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

0704              ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2101              ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

0705              ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2102              ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

0706              ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2103              ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

0707              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

0708              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

0709              ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

0710              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

0711              ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

0712              ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

0713              ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

0714              ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

57          ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

09            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

0901              ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

0902              ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

59          ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

10            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

1001              ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

1002              ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

1003              ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

1004              ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

61          ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

11            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

1101              ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1102              ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

1103              ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

62          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

12            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

1201              ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1202              ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

1203              ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

1204              ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

1205              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

1206              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

1207              ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

64          ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

13            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1301              ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1302              ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

1303              ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1304              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

1305              ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

65          ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

99            ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)

9901              ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)
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Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

2    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

31        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 41        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

41          ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 21          ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

23            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 33            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2301              ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3301              ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2302              ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 22          ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2303              ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 32            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2304              ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3201              ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2305              ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 3202              ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

2306              ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 23          ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

42          ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 34            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ

22            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 3401              ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

2201              ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 35            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2202              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 3501              ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

2203              ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24          ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

2204              ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 36            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2205              ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 3601              ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2206              ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3602              ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

2207              ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 42        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

43          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 01          ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

24            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2401              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3801              ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2402              ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 3802              ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

2403              ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3803              ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2404              ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 3804              ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

2405              ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3805              ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

25            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 3806              ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

2501              ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 3807              ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

2502              ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 13          ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

2503              ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 37            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

44          ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3701              ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

26            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3702              ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

2601              ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3703              ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

2602              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 3704              ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

2603              ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 3705              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

2604              ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 14          ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

32        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 39            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

03          ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3901              ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

28            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3902              ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

2801              ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 3903              ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

2802              ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 3904              ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2803              ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 3905              ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2804              ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 3906              ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

2805              ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 3907              ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

2806              ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 43        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

04          ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 11          ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

29            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 41            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2901              ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 4101              ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

2902              ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4102              ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

2903              ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4103              ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

2904              ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 4104              ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

2905              ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12          ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2906              ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 40            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2907              ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 4001              ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2908              ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 4002              ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

05          ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4003              ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

30            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4004              ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

3001              ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4005              ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

3002              ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 15          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

06          ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 42            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4201              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

2701              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 4202              ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

2702              ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 4203              ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2703              ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 4204              ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

2704              ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 4205              ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

2705              ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 4206              ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

2706              ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16          ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2707              ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 43            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

07          ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4301              ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

31            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 4302              ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

3101              ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 4303              ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

3102              ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 4304              ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

4305              ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

17          ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

44            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4401              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

4402              ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

4403              ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

4404              ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

4405              ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

4406              ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

Γεωγραφικός 

Κωδικός Περιγραφή Γεωγραφικού

3    ΑΤΤΙΚΗ 4    ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ

5      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 6      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

51        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 61        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

A1          ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 83          ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

45            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 53            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

4501              ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5301              ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

4502              ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 55            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

4503              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5501              ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

4504              ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 5502              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

4505              ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 84          ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

4506              ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 54            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ

4507              ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5401              ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

4508              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 5402              ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

46            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 56            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

4601              ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5601              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

4602              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 85          ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

4603              ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 57            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

4604              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 5701              ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

4605              ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5702              ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

4606              ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 5703              ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

4607              ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 62        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4608              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 81          ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4609              ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 61            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

4610              ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6101              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

4611              ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 6102              ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

4612              ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6103              ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

47            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6104              ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

4701              ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6105              ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

4702              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6106              ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

4703              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 62            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

4704              ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 6201              ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

4705              ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 6202              ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

4706              ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 64            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

4707              ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 6401              ΔΗΜΟΣ ΚΩ

48            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6402              ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

4801              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 69            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

4802              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6901              ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

4803              ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 6902              ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

4804              ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6903              ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

4805              ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6904              ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

4806              ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 6905              ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

4807              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 82          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

4808              ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 58            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

A2          ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5801              ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

49            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 59            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

4901              ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5901              ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

4902              ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 60            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

4903              ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 6001              ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

4904              ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 6002              ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

4905              ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6003              ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

4906              ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6004              ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

4907              ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 6005              ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

4908              ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 63            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

4909              ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6301              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

4910              ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 6302              ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

4911              ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 65            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

4912              ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6501              ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

4913              ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 6502              ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

A3          ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6503              ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

50            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6504              ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

5001              ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 66            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

5002              ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6601              ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

5003              ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 67            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

5004              ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 6701              ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

5005              ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 6702              ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

A4          ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

51            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6801              ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

5101              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6802              ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

5102              ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 70            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

5103              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7001              ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

5104              ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

5105              ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 71        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

52            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 91          ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5201              ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 71            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5202              ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 7101              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5203              ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 7102              ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

5204              ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 7103              ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

5205              ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 7104              ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

5206              ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 7105              ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

5207              ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 7106              ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

5208              ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 7107              ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

7108              ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

92          ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

72            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

7201              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7202              ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

7203              ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

7204              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

93          ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

73            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

7301              ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

7302              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7303              ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

7304              ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

7305              ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

94          ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

74            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

7401              ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

7402              ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

7403              ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

7404              ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

7405              ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7406              ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

7407              ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

b  Λοιπές χώρες (εκτός Ελλάδος)

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

21 ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 30 ΕΣΠΑ 2014- 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 01 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 02 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 03 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 04 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

22 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007- 2013 32 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020

01 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2007-2013 21 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

02 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013 22 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

03 INTERREG IV/C 2007-2013 23 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 24 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 25 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ

06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 26 ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 35 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡ.2014-2020

08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 01 MED 2014-2020

09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 02 ADRION (ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) 2014-2020

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 03 MED ENI CBC

11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 04 BLACK SEA BASIN ENI CBC

12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 05 INTERREG EUROPE

13 INTERACT 06 URBACT

14 ESPON 07 ESPON

15 URBACT 08 INTERACT

23 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 31 ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

01 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 05 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

02 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 06 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 07 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 08 ΗΠΕΙΡΟΣ

05 ΑΤΤΙΚΗ 09 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

10 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

11 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

13 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

15 ΚΡΗΤΗ

16 ΑΤΤΙΚΗ

17 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

24 ΕΣΣΑΑ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

33 ΕΣΣΑΑ 2014-2020 ΕΘΝ.ΣΤΡ.ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.

01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013 01 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

25 ΕΣΣΑΑΛ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)

39 Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 01 Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

34 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) 2014-2020

32 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) 2014-2020

29 ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

01 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

36 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020

01 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

02 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

37 ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2014-2020

01 ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISF)

02 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΡΟΩΝ -ΛΟΙΠΑ 

ΜΕΤΑΝ/ΚΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ

03 ΕΝΩΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-UNION ACTIONS

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                     

ΕΣΠΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ -  

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(ΤΕΒΑ)

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ….. 

ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                ………...…….., 

…/..../2021  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …..                                                                                                        Αρ. Πρωτ……… 

/…...……      

Αρμόδιος: 

Τηλ: 

Ταχ. Δ/νση    :       ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων    

       Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 

 Νίκης 5 – 7,  Πλατεία Συντάγματος, ΤΚ:101 80, Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2021  

ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………………………...  

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ’ αριθ. …………. που αφορά την κατάρτιση του ΠΔΕ 2021, σας 

υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος 

περιλαμβάνει τις προτάσεις του/της Υπουργείου/Περιφέρειας …………….. για τους τομείς ……………., 

οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις οδηγίες και το πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου. 

Για όλα τα νέα έργα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά 

Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ, Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας κλπ.), έχει πραγματοποιηθεί διερεύνηση ως προς την δυνατότητα ένταξης τους 

σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι επιλέξιμα. 

 

 

 

 

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ :……………………

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ* :……………………

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :……………………

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ* :……………………

(ποσά σε Ευρώ)

α/α Κωδικός Σ.Α.

Αριθμός απόφασης  

δημοσιονομικής 

διόρθωσης

Hμερομηνία Ενάριθμος Τίτλος έργου
Ποσό 

διόρθωσης
Παρατηρήσεις

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Σύνολο ΣΑ

Σύνολο ΣΑ

Γενικό σύνολο

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

(1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διορθωσης

(3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης

(4) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση

(5) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση

(6) Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης

(7) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται

* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ :……………………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :……………………

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ* :……………………

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :……………………

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :……………………

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ* :……………………

ΣΑ :……………………

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ :……………………

Α) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ (ποσά σε Ευρώ)

Τίτλος Έργου
Ημ/νία και αρ. Απόφασης 

Έγκρισης του Έργου

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειμένου

Έτος/Έτη που καλύπτει 

η Σύμβαση (1)
Π/Υ Δημοπράτησης Ανάδοχος ΑΔΑΜ Σύμβασης Αξία Σύμβασης Φορέας Υλοποίησης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Παρατηρήσεις

(1) Αναγράφεται το/τα έτη που αφορά η σύμβαση. 

* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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Πίνακας 17: Φόρμα Αντιλογισμού Πληρωμών 
 

Στοιχεία ΥπευθύνουΛογαριασμού 

Υπεύθυνος Λογαριασμού που εκτέλεσε την Λανθασμένη Πληρωμή 

Ονοματεπώνυμο  

Username (epde)  

ΑΦΜ  

Τηλέφωνο  

email  

ΑΦΜ Υπολόγου  

Είναι ίδιος ο Υπεύθυνος Λογαριασμού που έπρεπε κανονικά να εκτελέσει την 
πληρωμή; 

Ναι / Όχι 

(Εάν όχι συμπληρώνουμε παρακάτω τον Υπεύθυνο Λογαριασμού που κανονικά ανήκει η 
πληρωμή) 

Ονοματεπώνυμο  

Username (epde)  

ΑΦΜ  

Τηλέφωνο  

email  

ΑΦΜ Υπολόγου  

 

Στοιχεία ΗλεκτρονικήςΕντολήςΠληρωμής 

EPS  

Ποσό EPS  

Ημερομηνία 
Λογιστικοποίησης 

 

 

ΕίδοςΑντιλογισμού 

Αντιλογισμός του συνόλου του EPS ή ορισμένων μόνο 
πιστώσεών του. 

Ολικός / Μερικός 

(Σε περίπτωση μερικού αντιλογισμού θα πρέπει να αναφερθούν οι πιστώσεις προς αντιλογισμό) 

Α) 
ΚωδικόςΣυναλλαγής  

ΠοσόΠίστωσης  

Β) 
ΚωδικόςΣυναλλαγής  

ΠοσόΠίστωσης  

…………..  

 

«Δέντρο» Λανθασμένης Πληρωμής «Δέντρο» ΟρθήςΠληρωμής 

Συλλογική Απόφαση 
(Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ& 
ΥΠΟΙΑΝ) 

Συλλογική Απόφαση 

  

Έργο 
(Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ& 
ΥΠΟΙΑΝ) 

Έργο 

  

Υποέργο 
(Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από 
ΥΠΟΙΑΝ) 

Υποέργο 

  

Νομική Δέσμευση 
(Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από 
ΥΠΟΙΑΝ) 

ΝομικήΔέσμευση 

 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ………30  

 
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Σ.Α.) 
 
 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
31

  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ   

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)  

 
 
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα 
δεδομένα 

 

  

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Περιγράφεται με όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η πρόοδος του έργου στα διάφορα τμήματά του  

 
 
 

 
 

                                                           
30

 Αναγράφεται ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός 
31

 Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών 

ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
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3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Περιγράφονται τυχόν αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και δίνεται σύντομη αιτιολόγησή τους. Αν δεν 
υπάρχουν αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο, σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν στον Διεθνή Χρηματοδοτικό 
Οργανισμό, το τμήμα αυτό παραμένει κενό. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

2021  

2022  

2023  

2024  

2025  

….  

… (Έτος ολοκλήρωσης)  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

    

ΟΝΟΜΑ / 
ΕΠΩΝΥΜΟ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΑΡΜΟΔΙΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

      

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Προϊστάμενος:   Ιακωβίδης 
Δημήτριος 

210 333 2929 diakovidis@mnec.gr 

           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Προϊσταμένη:   Καραμήτσα Φανή 210 333 2931 fkaramitsa@mnec.gr 

           

  Γραμματεία:   Πέτρου Αικατερίνη  210 333 2932 kpetrou@mnec.gr 

           

 - ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Προϊσταμένη:   Δαφνή Σοφία 210 333 2659 s.dafni@mnec.gr 

           

 - ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

  Προϊσταμένη:    Βινιεράτου Μαρία 210 333 2990 mvinieratou@mnec.gr 

           

 - ΤΜΗΜΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  Προϊσταμένη:    Μπουτσιούκου Άννα 210 333 2978 a.boutsioukou@mnec.gr 

           

 - ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  Προϊστάμενος:   Λαδακάκος Θαλής 210 333 2018 th.ladakakos@mnec.gr 

           

ΘΕΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ   ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

            

► ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Εκτιμήσεις, προβλέψεις και όρια 
δαπανών φορέων, έσοδα 

  Μπάστα Διονυσία 210 333 2989 dmpasta@mnec.gr 

  Θεσμικό πλαίσιο    Μπάστα Διονυσία 210 333 2989 dmpasta@mnec.gr 

           

► ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ   

      Κούνουπα Βίνα 210 333 2769 vkounoupa@mnec.gr 

      Σαρρής Νίκος 210 333 2897 n.sarris@mnec.gr 

           

► ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

       Βινιεράτου Μαρία 210 333 2990 mvinieratou@mnec.gr 

            

► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

  
Τομεακό Πρόγραμμα 

(Υπουργείων) 
      

  

  
Βουλής των Ελλήνων   Βαρβαρούση 

Φωτεινή 
210 333 2993 fvarvarousi@mnec.gr 

  Προεδρίας της Κυβέρνησης   Στείρου Πανωραία  210 333 2961 stirou@mnec.gr 

  
Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
  Τζαχρήστα Βασιλική 210 333 2236 vtzaxrista@mnec.gr 

  Δικαιοσύνης   Μαρίνου Αναστασία 210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

  Εθνικής Άμυνας   Στείρου Πανωραία  210 333 2961 stirou@mnec.gr 

  Εξωτερικών   Μαρίνου Αναστασία 210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

  
Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 
  Μπαλωμένου 

Κωστούλα 
210 333 2972 k.mpalomenou@mnec.gr 

  
  Μανιατάκη 

Αικατερίνη 
210 333 2174 a.maniataki@mnec.gr 

  Εσωτερικών   Τζαχρήστα Βασιλική 210 333 2236 vtzaxrista@mnec.gr 

  Προστασίας του Πολίτη   Στείρου Πανωραία  210 333 2961 stirou@mnec.gr 
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Υπουργείου Εσωτερικών  

(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 
  Μαρίνου Αναστασία 210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

  

 Υπουργείου Εσωτερικών                                                      
(Τομέας Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης) 

  Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  
Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής 
(Γ.Γ Ναυτιλίας) 

  Πέττα Αναστασία 210 333 2952 a.petta@mnec.gr 

  

Ναυτιλίας και Νησιώτικης 
Πολιτικής 

(Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής) 

  Μαρίνου Αναστασία  210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

  
 Ανάπτυξης και Επενδύσεων    Παππά Βασιλική 210 333 2941 v.pappa@mnec.gr 

  
Τουρισμού   Πέττα Αναστασία 210 333 2952 a.petta@mnec.gr 

  
Οικονομικών   Μπαλωμένου 

Κωστούλα 
210 333 2972 k.mpalomenou@mnec.gr 

  
Παιδείας και Θρησκευμάτων   Παπαγεωργίου 

Μαρικαίτη 
210 333 2469 papageorgioum@mnec.gr 

    Τζαχρήστα Βασιλική 210 333 2236 vtzaxrista@mnec.gr 

  Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Στείρου Πανωραία  210 333 2961 stirou@mnec.gr 

  
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Γ.Γ. Πολιτισμού) 
  Κολοβού Ηλιάνα 210 333 2933 i.kolovou@mnec.gr 

  
  Παπαγεωργίου 

Μαρικαίτη 
210 333 2469 papageorgioum@mnec.gr 

  
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Γ.Γ. Αθλητισμού) 
  Τσιούγκου 

Παρασκευή 
210 333 2744 v.tsiougkou@mnec.gr 

  Υγείας    Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  
Υποδομών και Μεταφορών   Μπαλωμένου 

Κωστούλα 
210 333 2972 k.mpalomenou@mnec.gr 

    Παππά Βασιλική 210 333 2941 v.pappa@mnec.gr 

  
  Βαρβαρούση 

Φωτεινή 
210 333 2993 fvarvarousi@mnec.gr 

    Κορδαλή Νικολέττα 210 333 2973 kordali@mnec.gr 

  Ψηφιακής Διακυβέρνησης   Παππά Βασιλική 210 333 2941 v.pappa@mnec.gr 

  
  Μανιατάκη 

Αικατερίνη 
210 333 2174 a.maniataki@mnec.gr 

  Μετανάστευσης και Ασύλου   Στείρου Πανωραία  210 333 2961 stirou@mnec.gr 

           

  
Περιφερειακό Πρόγραμμα 

(Περιφερειών) 
       

  
Αν. Μακεδονίας-Θράκης   Διαμαντοπούλου 

Βασιλική 
210 333 2733 v.diamantopoulou@mnec.gr 

  Κεντρικής Μακεδονίας   Κολοβού Ηλιάνα 210 333 2933 i.kolovou@mnec.gr 

  Δυτικής Μακεδονίας   Κορδαλή Νικολέττα 210 333 2973 kordali@mnec.gr 

  Ηπείρου   Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  Θεσσαλίας   Ζαραφέτα Ιωάννα 210 333 2864 i.zarafeta@mnec.gr 

  Στερεάς Ελλάδας   Ζαραφέτα Ιωάννα 210 333 2864 i.zarafeta@mnec.gr 

  Δυτικής Ελλάδας   Ζαραφέτα Ιωάννα 210 333 2864 i.zarafeta@mnec.gr 

  Ιονίων Νήσων   Μαρίνου Αναστασία  210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

  Πελοποννήσου   Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  
Βορείου Αιγαίου   Διαμαντοπούλου 

Βασιλική 
210 333 2733 v.diamantopoulou@mnec.gr 

  Νοτίου Αιγαίου   Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  
Αττικής   Παπαγεωργίου 

Μαρικαίτη 
210 333 2469 papageorgioum@mnec.gr 

  
Κρήτης   Διαμαντοπούλου 

Βασιλική 
210 333 2733 v.diamantopoulou@mnec.gr 

           

  Έργα χρηματοδοτούμενα από 
το Ταμείο Ανάκαμψης 

  Παππά Βασιλική 210 333 2941 v.pappa@mnec.gr 
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► ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

            

  Μέσω Κεντρικών Λογαριασμών   Βαρβαρούση 
Φωτεινή 

210 333 2993 fvarvarousi@mnec.gr 

  Κολοβού Ηλιάνα 210 333 2118 i.kolovou@mnec.gr 

  Κορδαλή Νικολέτα 210 333 2973 kordali@mnec.gr 

  Μορφοπούλου 
Μαρία 

210 333 2920 m.morfopoulou@mnec.gr 

  Λαντζανάκη Μαρία 210 333 2867 m.latzanaki@mnec.gr 

       

  Λοιπές Μορφές 
Χρηματοδότησης 

       

  Χρηματοδότηση ΣΑ   Δεσποτίδης 
Κωνσταντίνος 

210 333 2977             k.despotidis@mnec.gr 

  Κολοβού Ηλιάνα 210 333 2118 i.kolovou@mnec.gr 

       

     

  Χρηματοδότηση έργων  από 
συνεισφορές  τρίτων 

(Αεροδρόμια, Πυρόπληκτα κλπ) 

  Κορδαλή Νικολέτα 210 333 2973 kordali@mnec.gr 

         

           

► ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ 

      Βαρβαρούση 
Φωτεινή 

210 333 2993 fvarvarousi@mnec.gr 

      Μπάστα Διονυσία 210 333 2989 dmpasta@mnec.gr 

           

►ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ) 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

      Κορδώση Ευαγγελία 210 333 2939 e.kordosi@mnec.gr 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ 

      Βαρβαρούση 
Φωτεινή 

210 333 2993 fvarvarousi@mnec.gr 

      Κολοβού Ηλιάνα 210 333 2118  i.kolovou@mnec.gr 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ) 

  HELP DESK   Τηλεφωνικό Κέντρο 210 333 2730 http://epde.gr/liferay-portal/9 

      Ζούμπα Δώρα 210 333 2770 zd_kb@mnec.gr 

      Καμπερίδης Ηλίας 210 333 2730 i.kamperidis@mnec.gr 

      Σαρρής Νίκος 210 333 2897 n.sarris@mnec.gr 

      Σουφλιά Ελευθερία 210 333 2918 esouflia@mnec.gr 

           

  Ειδικά θέματα στατιστικής, τεκμηρίωσης και υποστήριξης 

      Κούνουπα Βίνα 210 333 2769 vkounoupa@mnec.gr 

      Παπαντωνίου Ελένη 210 333 2178 epapantoniou@mnec.gr 

           

► ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

      Ζούμπα Δώρα 210 333 2770 zd_kb@mnec.gr 

      Λαντζανάκη Μαρία 210 333 2867 m.latzanaki@mnec.gr 

      Μαρίνου Αναστασία  210 333 2926 amarinou@mnec.gr 

      Μητροπία Ειρήνη 210 333 2948 imitropia@mnec.gr 

      Πέττα Αναστασία 210 333 2937 a.petta@mnec.gr 

      Σουφλιά Ελευθερία 210 333 2918 esouflia@mnec.gr 

      Τσιούγκου 
Παρασκευή 

210 333 2744 v.tsiougkou@mnec.gr 

           

► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΡΧΕΙΟ 

      Ρούτσης Ιωάννης 210 333 2916   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

ΑΔΑ : Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (στην εφαρμογή της Διαύγειας) 

ΓΔΔΕ : Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

ΓΔΟΥ : Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΓΛΚ : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

ΔΑ : Διαχειριστική Αρχή 

ΔΔΕ : Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

ΔΔΜ : Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς 

ΔΕΣΔΙΤ : Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

ΔιΔιΕΠ  Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

ΕΑΣ : Εθνική Αρχή Συντονισμού 

ΕΓΣΔΙΤ : Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

ΕΕΣ : Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑ : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

ΕΠ Ι  : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι 

ΕΠΑΛ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2007-2013 

ΕΠΑΛΘ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014-2020. 

ΕΣΠΑ 

2007-2013 

: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 

ΕΣΠΑ 

2014-2020 

: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 

ΕΥ : Ειδική Υπηρεσία 

ΕΥΔ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΕΥΚΕ : Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

ΕΥΣΕ : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής  

ΕΥΣΣΑ : Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 

ΕΦ : Ενδιάμεσος Φορέας 

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΟΔ ΑΕ : Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

ΝΠ : Νομικό Πρόσωπο 

ΝΠΔΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

ΜΠΔΣ : Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

ΟΠΣ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΟΠΣΑΑ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 
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ΠΑΑ : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΠΔΕ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΠΙΚΕ : Πίνακας Κατανομής Έργων 

ΠΠ : Προγραμματική Περίοδος 

Π/Υ : Προϋπολογισμός 

ΣΑ : Συλλογική Απόφαση 

ΣΑΕ  : Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΣΑΕΠ : Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας 

ΣΑΜ : Συλλογική Απόφαση Μελετών 

ΣΑΜΠ : Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας 

ΣΑΤΑ : Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης 

ΣΔΕ : Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

ΣΔΙΤ : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

ΤΑΑ : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

ΤΑΕΕ : Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΤΒ : Τεχνική Βοήθεια 

ΤΕΒΑ : Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

ΤτΕ : Τράπεζα της Ελλάδος 

ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΑΝΕΠ  : Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΦΕΚ :  Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΧΜ ΕΟΧ  : Χρηματοοικονομικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

AMIF : Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration, Integration 

Fund) 

CLLD : Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led 

Local Development) 

e-ΠΔΕ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

eps : Ηλεκτρονική εντολή πληρωμής(Electronic Payment System) 

ISF : Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund) 

MIS 

(κωδικός) 

: Κωδικός Πράξης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης-Management 

Information System)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21:  ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 
 

1.  ΑΝΑΚΤΗΣΗ : Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. 

2.  ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :  Τίτλος για την ανάληψη υποχρέωσης στο ΠΔΕ είναι η ΣΑ με την 

οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου έναντι 

τρίτων. 

3.  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

:  Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, 

ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος 

τίτλος πληρωμής. 

4.  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 

: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν 

προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 

σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση 

της δαπάνης. 

5.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία 

προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

που αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ), τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον 

προϋπολογισμό ενώσεων δημοσίων αρχών ή οργανισμών 

δημοσίου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το 

ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις 

προτεραιότητες του ΕΚΤ σε αυτήν είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους 

οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι. 

6.  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

:  Πίστωση του έργου. 

7.  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής 

συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 

συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η 

οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται. 

8.  ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΠΔΕ 

:  Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο του Φορέα Χρηματοδότησης του ΠΔΕ το οποίο 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 

της ΣΑ αρμοδιότητάς του. 

9.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΔΕ 

:  Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό 

πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές 

του ΠΔΕ. 
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10.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ :  Η έκδοση ΣΑ. 

11.  ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. 

12.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά 

στο αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα 

χρηματοδότησης, που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό ΠΔΕ όπου 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, 

ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή 

αντίστοιχη μονάδα. Για το περιφερειακό ΠΔΕ ειδικός φορέας ΠΔΕ 

είναι η Περιφέρεια. 

13.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

: Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

απολογισμού των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων. Ο Ειδικός Φορέας Απολογισμού επιλέγεται μεταξύ 

των Ειδικών Φορέων της νέας διοικητικής ταξινόμησης. Η επιλογή 

γίνεται με κριτήριο τη συσχέτιση του φυσικού αντικειμένου του 

έργου με τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Φορέα (π.χ. 

Υπουργείο)/Ειδικού Φορέα (π.χ. Γενική/Ειδική Γραμματεία). 

Ειδικότερα, για το περιφερειακό ΠΔΕ, Ειδικός Φορέας Απολογισμού 

έχει οριστεί συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

14.  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

:  Η Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης ενός 

συγχρηματοδοτούμενου ΕΠ.  

15.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ :  Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν 

το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

έχουν παραδοθεί ή παρασχεθεί. 

16.  ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ :  Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα 

πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του 

έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της ΣΑ, στην οποία είναι 

ενταγμένο, και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο 

ενάριθμος κωδικός χαρακτηρίζειμοναδικά ένα έργο ή μελέτη. 

17.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : Η υπηρεσία που της εκχωρείται η διαχείριση μέρους ενός 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

18.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

: Ο λογαριασμός 23/200850 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων 

πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
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Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–2013, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007–2013, του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-

2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014–2020, 

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των 

περιόδων, του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», καθώς και του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ)». 

19.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

: Ο λογαριασμός 23/201150 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων 

πράξεων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και 

Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

20.  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΟΦΕΙΛΕΣ 

:  Είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90) 

ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η 

απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 

90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ή παραλαβής του 

τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. 

21.  ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  : Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων των Φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σε 

ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Π/Υ (τακτικό/ΠΔΕ), τις 

διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται 

υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης προς τρίτους. 

22.  ΝΕΟ ΕΡΓΟ :  Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο 

ΠΔΕ τρέχοντος έτους. 

23.  ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ :  Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, 

απόφαση ανάθεσης, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ.). 

24.  ΟΠΣ – ΠΔΕ  : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παλαιό σύστημα). 

25.  ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :  Όριο Πληρωμών - Ανώτατο όριο δαπάνης ΠΔΕ ψηφισμένο από τη 

Βουλή ή αναθεωρημένο μέσα στο έτος. 

26.  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ :  Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο ΠΔΕ που 

περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική 
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στιγμή προγενέστερη ή μεταγενέστερη της έκδοσης της ΣΑ. 

Λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ΣΑ, έχει την ίδια ισχύ με αυτή και 

υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς τήρησης των ανώτερων ορίων 

πιστώσεων.  

27.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

:  Ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ. 

28.  ΠΣΥΠΠΟΔΕ : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων 

Επενδύσεων (ενσωματωμένο στο e-ΠΔΕ). 

29.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

(ΣΑ) 

:  Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται 

η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.  

30.  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ

ΝΟ ΠΔΕ 

: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από 

επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών καθώς και άλλους εθνικούς πόρους. 

31.  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 

:  Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές 

δεσμεύσεις. 

32.  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

(ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ 

:  Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο 

ΠΔΕ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο 

τρέχον έτος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του. 

33.  ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

: Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή 

προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

34.  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης. 

35.  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ : Ο Φορέας που ελέγχει/ προτείνει πιστώσεις στο Φορέα 

Χρηματοδότησης για τα έργα. 

36.  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

:  Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με 

ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).  

37.  ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

:  Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει 

τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του 

ΠΔΕ είναι η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες. 

38.  e-ΠΔΕ : Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης 

Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει τα τρία παλαιά 

υποσυστήματα της Διεύθυνσης (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, Ηλεκτρονική 

Υποβολή & ΟΠΣ-ΠΔΕ), καθώς και νέες λειτουργικότητες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

- Βουλή των Ελλήνων 

- Προεδρία της Κυβέρνησης 

- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών 

- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ,  Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού   

- Γενικές Δ/νσεις Οικονομικού Υπουργείων 

- Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

- Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειαρχών) 

- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

- Γρ. Υπουργού, κ. Α. Γεωργιάδη 

- Γρ. Υφυπουργού, κ. Ι. Τσακίρη 

- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου 

- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

- Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Γραμματεία, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ 

- Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ 
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