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1. Γενικά 

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2015 και τον προγραμματισμό 

δαπανών του Π∆Ε για τα έτη 2016-2018 στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ημοσιονομικής 

Στρατηγικής, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες 

και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων 

Χρηματοδότησης του Π∆Ε.  

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής 

σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το Π∆Ε, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, 

έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.  

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης Π∆Ε 2015 καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών 

του Π∆Ε 2016 – 2018, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:   

α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για εφαρμογή του Προγράμματος 

Οικονομικής Πολιτικής και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν,  

β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του Π∆Ε 

που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της 

χώρας. 

2. Πρόγραμμα  ∆ημοσίων Επενδύσεων 2015-2018 

Το Π∆Ε 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. Στην παρούσα κρίσιμη φάση για την ελληνική οικονομία η υλοποίηση του Π∆Ε 2015 

– 2018 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις 

συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυσή της.  

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2015 – 2018 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους 

τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για 

την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ και για την έναρξη των έργων της νέας 

Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 ανέρχονται συνολικά σε 26,5 δισ. ευρώ. 

Βασικός στόχος για το Π∆Ε 2015 είναι η βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που 

να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά 

ανάπτυξης.  

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2015 

είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κ.λπ.) της περιόδου 2007-2013 και η άμεση 

έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής 

συνδρομής. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους με στόχο 

την συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο 

ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επιχειρούνται η αναδιάρθρωση του τρόπου 

λειτουργίας και ο συνολικός ανασχεδιασμός του Π∆Ε. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του Π∆Ε 

αφορούν την ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 

► κωδικοποίηση, αναθεώρηση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών που 

διέπουν την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων, 

► ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος από τους 

επιμέρους Φορείς μέσω της αναδιαμόρφωσης των οργανωτικών δομών που εμπλέκονται με το Π∆Ε 

και μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών εργαλείων, 

► προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του Π∆Ε που στερούνται επενδυτικής – αναπτυξιακής λογικής 

(π.χ. λειτουργικά κόστη, ΦΠΑ κ.λπ.), 

► προγραμματισμός και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Π∆Ε,  

► αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό, όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο, 

► σταδιακή απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του εθνικού Π∆Ε, στο οποίο έχει σωρευτεί 

δυσανάλογα μεγάλος όγκος υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη δυσχεραίνοντας το ρόλο του ως 

αναπτυξιακό εργαλείο,   

► δημιουργία συστήματος προεπιλογής δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από το Π∆Ε στη βάση 

κριτηρίων που θα ισχύουν κατ’ ελάχιστο, καθώς και κατάρτιση μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, 

► ενεργοποίηση συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών 

διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων,  

► δημιουργία και καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των έργων που εντάσσονται στο 

εθνικό Π∆Ε, καθώς και αξιολόγηση των φορέων που τα υλοποιούν, 

► εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος του Π∆Ε και απλοποίηση διαδικασιών με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών (καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής κ.λπ.), 

► εναρμόνιση και διεπαφή του ΟΠΣ-Π∆Ε με το σύστημα ERP του ΓΛΚ, ώστε να παρακολουθείται με 

ενιαίο τρόπο η εκτέλεση του Κρατικού προϋπολογισμού, 

► υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη οικονομική παρακολούθηση του 

προγράμματος, 

► δημιουργία ενιαίας πρακτικής για όλα τα έργα δημοσίων επενδύσεων (συγχρηματοδοτούμενα, εθνικά 

και Σ∆ΙΤ), αναφορικά με τον πολυετή προγραμματισμό των δεσμεύσεών τους και τις λοιπές 

διαδικασίες όπου είναι δυνατό, 

► ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ικανότητας 

των Φορέων Χρηματοδότησης να σχεδιάζουν έργα. 
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3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την 
έκδοση και έγκριση του Π∆Ε 2015 
Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του Π∆Ε 2015 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη 

διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού 
Προϋπολογισμού 

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων  

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του Π∆Ε (Βουλή των 

Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων 

και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων (∆∆Ε) του ΥΠΑΑΝ για το 

Π∆Ε 2015-2018 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 

2015.  

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 που ψηφίστηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στους Πίνακες 8 και 10 

του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του Π∆Ε ανά Φορέα Χρηματοδότησης και 

ανά ∆ΕΚΟ. Στον πίνακα 9 εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού Π∆Ε σύμφωνα με τη 

σχετική ΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ν.4270/2014 άρθρο 80 παρ. 4 (ΥΑ με ΑΠ:4299/14.01.2015, 

Α∆Α:ΒΖΟΛΦ-Σ∆Φ, ΦΕΚ Β΄ 95 2015). 

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί για την 

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

καθοριστούν  (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 άρθρο 79) με την ΚΥΑ του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα 

συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Π.∆.Ε.  

Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και 

περιφερειακών) θα πρέπει να συνεργαστούν με τους φορείς χρηματοδότησης του Π∆Ε για τα έργα που 

διαχειρίζονται, παρέχοντας τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών 

προτάσεων προς την ∆∆Ε του ΥΠΑΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η  χρηματοδοτική δυνατότητα του Π∆Ε, ο 

επιδιωκόμενος στόχος του Ε.Π., οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος 

χρόνος υλοποίησης. 

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, (περιλαμβανομένων των 

προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013), του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του 

Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη, καθώς και στην έναρξη και επίσπευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014 - 2020. 
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3.1.2 ∆ιαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων) 

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

4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του Π∆Ε, ο 

Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 2091/16.1.2015 Απόφαση για 

ετήσια συνολική ανάληψη δέσμευσης υπερδεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 1,92 δισ. ευρώ επιπλέον του 

Π∆Ε του 2015 (Α∆Α:7ΝΧΧΦ-5ΦΝ, ΦΕΚ Β 73). 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά το α’ εξάμηνο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη 

τη συνολική απορρόφηση του Π∆Ε, την απορρόφηση των φορέων η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει το 

60% συνολικά, τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος και ειδικότερα τους επιμέρους επιδιωκόμενους 

στόχους των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποφασίζει για το ύψος της 

υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του 

συνολικού ορίου πληρωμών του Π∆Ε 2015, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του 

Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.   

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης  

Οι Φορείς χρηματοδότησης Π∆Ε (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) υποβάλλουν  τις 

προτάσεις τους προς τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ συνολικά για όλα τα έργα Π∆Ε 

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

της περιόδου του ΜΠ∆Σ 2015-2018 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).  

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού – Αρμόδιες Υπηρεσίες 

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα 

Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β  του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την 

ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο Π∆Ε (βλ. κεφ. 9.1).  

Οι Φορείς χρηματοδότησης Π∆Ε ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια 

Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ. 9.1). Προς 

διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες 

Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο Π∆Ε, αλλά το πολύ μέχρι 

μία για κάθε Ειδικό Φορέα Π∆Ε, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία 

αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί Π∆Ε (βλ. Πίνακα 11 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση 

για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς Π∆Ε αρμοδιότητάς 

του (βλ. έγγραφο του ΥΠΑΑΝ με Α.Π.75433/19.12.2014).  

Για τις περιπτώσεις, όπου εντός του 2014 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή 

διάσπαση δομών Υπουργείων), ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που έγιναν για την υποβολή 

του Π∆Ε 2014 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση 

Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ∆∆Ε. 

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος 

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

της περιόδου 2015-2018 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο 

πιστώσεων. Για το 2015, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία 
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βάση και για τα έτη 2016-2018 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο 

τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. 

Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, μόνο εφόσον αυτά έχουν 

υποβληθεί κατά το 2014 (ακόμη και με μηδενική πίστωση), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

Π∆Ε 2014 κατά το προηγούμενο έτος έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση του Π∆Ε από ανενεργά έργα. 

Συνεπώς, έργα που δεν προτάθηκαν το έτος 2014 στη συνολική αρχική πρόταση των Φορέων 

θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το Π∆Ε  (βλέπε αναλυτικά κεφ. 8).   

Επίσης επισημαίνεται ότι δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα 

έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2015.  

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται, εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, 

μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α.  

Η έκδοση τροποποιητικών Σ.Α. από τη ∆∆Ε παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων 

καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.  

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και 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 Π∆Ε (βλ. κεφ. 3.2.3). 

Για την 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. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), και του ν. 4270/2014 όπως εξειδικεύτηκαν 

στην ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/03.06.2013, Α∆Α: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β΄/2013), δίδεται η δυνατότητα 

στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη να ανακατανέμει τις 

πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), που έχουν 

ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 9.2).  

Επισημαίνεται ότι 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 τα στοιχεία 

των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε 

Σ.Α. αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

∆εδομένου 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.  
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Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά Συλλογική 

Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2015-2018), πρέπει 

να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠ∆Σ. 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 Π∆Ε.  

Ειδικότερα: 

► Για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π∆Ε, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους 

(που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥ∆) θα καταγράφονται στις 

Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των 

Ε.Π. 

► Για τα έργα του εθνικού σκέλους του Π∆Ε, 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. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων 

Το 2015 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του Π∆Ε καθώς και των 

αρμόδιων αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η αξιολόγηση θα 

αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα 

αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην 

έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της 

υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.  

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2015 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού 

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους θα 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. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης 

των φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους που 

χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους. 

Β: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων ΕΣΠΑ 

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την 

άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις 

σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η 

διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Λειτουργίας του  Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 

(η με Α.Π. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-Α∆Α:4Α95Φ-83). 
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Γ: Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων 

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

προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του Π∆Ε. Τα 

στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις 

πληρωμές των έργων και του Μητρώου ∆εσμεύσεων. 

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

στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού) στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών ∆ημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) και την έγκαιρη 

καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε αποτελούν τη μόνη 

επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά 

προτεραιότητα.  

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Π∆Ε στο e-

portal του ΓΛΚ.  

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των φορέων εκείνων, των οποίων τα 

ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς. 

4. ∆ιαδικασία προγραμματισμού και  υποβολής προτάσεων 
για το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων 2015-2018 

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

χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: 

► Στην αρχή του έτους εκδίδεται ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του 

Υπουργού Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά Σ.Α. για τα συνεχιζόμενα έργα 

του Π∆Ε. Για το 2015, τα όρια πληρωμών θα προσδιοριστούν με βάση τις εκτιμήσεις των Φορέων 

(«Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠ∆Σ 2015 

– 2018 του Π∆Ε» ΑΠ:37038/18.07.2014, Α∆Α: 6Ξ21Φ-∆ΗΩ), την εκτέλεση του Π∆Ε 2014 και τις 

χρηματοδοτικές δυνατότητες. 

► Η ∆∆Ε στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του Π∆Ε με τα 

καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠ∆Σ, 

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

► Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του Π∆Ε συμπληρώνοντας 

τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος). 

► Η ∆∆Ε εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές Σ.Α. εγκρίνοντας το 

Πρόγραμμα.  

► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α. από τη ∆∆Ε, εφόσον υπάρχουν αλλαγές 

ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις 

προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.. 

►  Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των Σ.Α. Αποφάσεις από τους Φορείς 

Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων 

πιστώσεων τους. 

► Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων: 
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 ο συνολικός προϋπολογ ι σμός  για κάθε έργο της Σ.Α. 

 οι ετήσιες π ισ τώσε ι ς  σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2015 για κάθε έργο της 

Σ.Α. 

Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:  

 Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομ ι κών  δεσμεύσεων  που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας 

για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α.  

 Ο φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της Σ.Α. (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το φορέα 

χρηματοδότησης). 

► 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 το 

Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο 

τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.  

5. Κατάρτιση Π∆Ε 2015 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά  
πηγή χρηματοδότησης 

Το Π∆Ε διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό Π∆Ε και το συγχρηματοδοτούμενο 

Π∆Ε. Ειδικότερα:  

1. το εθνικό Π∆Ε περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και 

εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων)  0 και 5. 

2. το συγχρηματοδοτούμενο Π∆Ε περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ∆ιεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και 

εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 2,3,4,7,8,9 καθώς και των 

κωδικών (καθέτων) 1 και 6 που θα χρηματοδοτήσουν τις ΣΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 

2014 - 2020. 

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Π∆Ε έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που διέπει το Π∆Ε (Ν.2957/1954, N.4355/1964, Χ∆ 9035/1973, εγκύκλιος με Α.Π. 

165/943/30.10.72 του Γ.Λ.Κ «Οδηγίες που αφορούν τον τρόπο πραγματοποιήσεως δικαιολόγησης και 

ενταλματοποίησης δαπανών ∆ημοσίων Επενδύσεων», ΚΥΑ 44009/∆Ε 5154/2013, ΚΥΑ 46274/2014, 

N.3614/2007, Ν.4270/2014, Ν.4314/2014) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το 

Π∆Ε,  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. 

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

νέων έργων στο Π∆Ε 2015 ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης. 

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 

Τα έργα Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 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, 
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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 Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, στην 

οποία έχουν συγχωνευθεί οι Μονάδες Β και Γ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης 

Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΝ. 

5.2. Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται 
από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά Ε.Π. ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης,  Ε.Π. Αλιείας και Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - ΣΑ/8 
και ΣΑ/9) 

Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το 2015 – 2018, θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα 

επιχειρησιακά προγράμματα θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2007-2013, 

το Π.Α.Α. 2007-2013, το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, θα 

λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΑΝ και θα γίνουν στο πλαίσιο των υπαρχόντων 

πολυετών δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της ανάγκης να αποφευχθεί επιβάρυνση του Π∆Ε με 

δαπάνες που δεν θα μπορέσουν τελικά να συγχρηματοδοτηθούν λόγω υπερδέσμευσης. 

5.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και  ένταξη νέων έργων                 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

5.2.1.Α. ∆ιαδικασία ένταξης έργων 

Για την ένταξη έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο Π∆Ε 2015, οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις 

προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος). Οι 

Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (∆Α/ΕΦ∆) σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων 

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

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

βοηθητικούς πίνακες.  

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 προηγούμενο έτος και μεταφέρθηκαν στους 

λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07, α) η απόφαση ένταξης της πράξης σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) και β) η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 που 

αφορά στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων καθώς και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 

που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου, αποτελούν 

αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του Π∆Ε του φορέα χρηματοδότησης.  

5.2.1.Β. ∆ιαδικασία ένταξης νέων έργων 

Ειδικά για την ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ ανά κατηγορία ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθες οδηγίες: 

5.2.1.Β.1. Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 πλην κρατικών ενισχύσεων 

Με την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει 

κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του Π∆Ε από το ΟΠΣ - Π∆Ε. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο Π∆Ε είναι η καταχώρηση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. 
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Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες, αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση έργων 

ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος π/υ που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που 

εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και ιδίως όταν 

αφορούν συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ., αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία εγγραφής 

του έργου σε ΣΑ/8 και  ΣΑ/9, αλλά εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 

αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ. Οι μη 

επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται στις αποφάσεις ένταξης στον Π1 (μη επιλέξιμες 

απαλλοτριώσεις και μη επιλέξιμος ΦΠΑ δήμων) περιλαμβάνονται στο ίδιο ενάριθμο έργο των ΣΑ/8 και 

ΣΑ/9. 

5.2.1.Β.2. Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 κρατικών ενισχύσεων 

Για αυτή την κατηγορία έργων, επειδή ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης 

οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της 

προκηρυσσόμενης δράσης στο Π∆Ε γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης. Η εγγραφή της 

προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη ∆∆Ε, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο 

ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥ∆/ΕΦ∆ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι  ΕΥ∆/ΕΦ∆ σε κάθε 

περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης, εφόσον τους ζητηθεί.  

Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων υποδομών, η απόφαση ένταξης της πράξης σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση εγγραφής της σε ΣΑ του Π∆Ε του Φορέα Χρηματοδότησης. 

Το ποσό που εγγράφεται στο Π∆Ε για τη χρηματοδότηση της πράξης αντιστοιχεί στο ποσό της ∆ημόσιας 

∆απάνης (∆∆), εκτός των περιπτώσεων που τα έσοδα από τη λειτουργία της πράξης εισπράττονται από 

το Κράτος.   

5.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και 

του ΕΠΑΛ 2007-2013  

∆εδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ – Π∆Ε και του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ), τόσο για την 

ένταξη νέων έργων, όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή π/υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου 

κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στην ∆/νση 

∆ημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥ∆: α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Για όλες τις τροποποιήσεις ή εντάξεις έργων που δεν εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής 

απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

(Απόφαση της αρμόδιας ΕΥ∆,  ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ). 

Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες, αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση των 

έργων, που εντάσσονται στο ΠΑΑ και το ΕΠΑΛ (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις 

Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο εξαιτίας των 

δημοσιονομικών περιορισμών, αυτές εγγράφονται στις ίδιες Σ.Α ως Π2, με διαδικασία αντίστοιχη της 

αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.  
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5.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου  

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»  

5.2.3.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου  «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»  

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπου δεν 

μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη 

γνώμη της ΕΥ∆ «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». 

5.2.3.2 Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων του στόχου  «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία»  

Α) ∆ιασυνοριακά Προγράμματα 

Για την ένταξη  νέων έργων «∆ιασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή  Εδαφική 

Συνεργασία» στο Π∆Ε, καθώς και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων κατά τα στοιχεία που αποτελούν 

αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής και δεδομένης της μη διασύνδεσης τους με το ΟΠΣ – Π∆Ε, απαιτείται 

πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία». Στη συνέχεια, η αρμόδια ΕΥ∆ των ανωτέρω Προγραμμάτων έχει 

την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.      

Τα ∆ιασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε ΣΑ 8/και ΣΑ/9 και είναι 

τα παρακάτω : 

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»  Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»  

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»  Πρόγραμμα  «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ»,  

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»   Πρόγραμμα  «Balkan - Mediterranean», 

Β) Λοιπά Προγράμματα (Πολυμερή – ∆ιακρατικά – ∆ιαπεριφερειακά – ∆ίκτυα) 

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Πολυμερούς ∆ιακρατικής Συνεργασίας (Πρόγραμμα 

Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα), ∆ιακρατικών Προγραμμάτων 

(Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης), ∆ιαπεριφερειακών Προγραμμάτων 

(INTERREG IV C) και ∆ικτύων (INTERACT), καθώς και για την τροποποίηση τους, απαιτείται 

πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική  Συνεργασία. 

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων ∆ικτύων «ESPON» και «URBACT II», καθώς και για την 

τροποποίησή τους, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από 

την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. 

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

5.2.4 Εγγραφή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και ∆ιασυνοριακών 

Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

Α. Τα  νέα  έργα  του ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και ∆ιασυνοριακών Προγραμμάτων του «Στόχου 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Π∆Ε (Ν.3614/2007 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) πριν την έκδοση της αρχικής Σ.Α, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το 

10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί 

το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.  
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Β. Τα συνεχιζόμενα έργα, που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Π∆Ε με τροποποίηση της απόφασης ένταξης 

πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής Σ.Α., εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το 

οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με 

αριθμ.75537/2014/ΦΕΚ Β’3499/29.12.2014 «Τακτοποίηση πληρωμών ∆ημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη 

του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου Π∆Ε και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»). 

5.2.5 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε Αναπτυξιακό νόμο 

Στη ΣΑ/8 εντάσσονται ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο που, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων 

(Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΑΑΝ, Γ.Γ Βιομηχανίας ΥΠΑΑΝ, ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού-∆Ι.Α.Π. Περιφερειών), χρηματοδοτούν αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  

5.2.6. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής 

(Υποπρόγραμμα Β) 

Για την ένταξη και τροποποίηση των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της 

Εφαρμογής» (ΤΒ) απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη 

απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της Τ.Β. του φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΑΝ. 

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

ΕΥΣΣΑ δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο Π∆Ε μετά από  πρόταση του Φορέα, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 30% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους και το αναπορρόφητο 

υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.   

5.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων  Λοιπών 

Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων (μεταναστευτικές ροές, ΕΟΧ,  ∆.∆.Μ. κ.λπ.) 

Το Π∆Ε δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες 

έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς. 

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, ∆ιαχείρισης ή/και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα 

παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο Π∆Ε και αιτημάτων για τη 

σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.  

Ειδικότερα, το Π∆Ε 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 δύναται να 

εισπράξουν απ’ ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ). 

► Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν κοινοτικές πολιτικές. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή. 
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5.3.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

5.3.1.1. 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. 

5.3.1.2. 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 Ε.Π). 

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

της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη  κοινοτικής Συμμετοχής). 

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4. 

5.3.2. Έργα χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ 

ΕΟΧ) περιόδων 2004 – 2009 και 2009-2014 

5.3.2.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 

Για τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2004 – 2009 απαιτείται  η υποβολή πρότασης από το Φορέα 

Χρηματοδότησης και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Συντονισμού και Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΧΜ – ΕΟΧ). 

5.3.2.2. Ένταξη νέων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 

Η  χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 

2014 πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π∆Ε, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο ∆ιαχειριστής Προγράμματος 

εποπτεύεται κατ’ ευθείαν από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. 

Η ένταξη στο Π∆Ε των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 

2014 γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ – 

ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή του με το ΟΠΣ – Π∆Ε, τόσο για την ένταξη νέων πράξεων όσο και για την 

τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή τίτλου, π/υ, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία 

της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων από τον 

αρμόδιο ∆ιαχειριστή Προγράμματος της απόφασης ένταξης της πράξης στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του 

ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το 

∆ιαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες 

εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης 
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πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει 

φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από 

εισήγηση του ∆ιαχειριστή Προγράμματος προς τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων, πραγματοποιείται η 

κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή σε ΣΑ των οικείων φορέων. 

Για τη χρηματοδότηση των αλλοδαπών εταίρων των εγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 θα δίδονται ειδικότερες οδηγίες από το ΥΠΑΑΝ. 

5.3.3. Έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

Τα έργα/δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τον  Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» αφορούν 

έργα/ δράσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών που εντάσσονται 

αντιστοίχως στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα.  

Ειδικότερα, το Π∆Ε καλύπτει : 

► Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής.  

► 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). 

Αναλυτικότερα, για την ένταξη νέων έργων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο Π∆Ε 

απαιτείται: 

► Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.  

► Απόφαση έγκρισης ή πρόταση έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.. 

► Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής.   

► Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ. 

Τα ανωτέρω έργα / δράσεις εντάσσονται σε ΣΑ/1.  

Επίσης, για την ένταξη/τροποποίηση συνεχιζομένων έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» απαιτείται: 

► Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

► Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής.   

► Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ. 

 

5.4. ∆ιαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης έργων την προγραμματική περίοδο 

2014-2020    

 

5.4.1. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020 έχουν εγκριθεί και καθορίστηκε το σχετικό 

θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ψήφιση του Ν. 4314/2014. Για τον καθορισμό της 

διαδικασίας ένταξης των έργων αυτών στο Π∆Ε θα εκδοθεί νέα ειδική εγκύκλιος. 
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5.4.2. Έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους (phasing): 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 

5.4.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την 

υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του διαχωρισμού 

τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing) 

Για τα μεγάλα έργα μετά τη συμφωνία με την ΕΕ (ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης 

Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή), οι ∆.Α, θα προβούν στα ακόλουθα: 

► Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης/ πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο ως 

προς τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, ο οποίος απομειώνεται στον επιλέξιμο π/υ των εργασιών 

που αντιστοιχούν στην Α’ φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Η πράξη 

παραμένει ως έχει ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη 

αφορά στο σύνολο της πράξης (α’ και β’ φάση). 

Συνεπώς, η τροποποιημένη απόφαση ένταξης του έργου θα αναφέρει στο σχετικό πεδίο του 

Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης (Τ∆Π) για την εγγραφή στο Π∆Ε, ως προϋπολογισμούς (Π/Υ1 και Π/Υ 

2) τους (αρχικούς) προϋπολογισμούς του συνολικού κόστους του έργου, με τη σημείωση ότι οι 

π/υ θα προσαρμοστούν σε αυτούς της Α’ φάσης του έργου, μετά την δημιουργία των νέων 

εναρίθμων Π.∆.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του 

έργου. 

► Στο Π.∆.Ε., η εγγραφή του έργου διατηρείται στην ίδια Σ.Α. και στον ίδιο ενάριθμο με το συνολικό 

προϋπολογισμό του μεγάλου έργου που αφορά στο κόστος της α’ και β’ φάσης (συνολική 

δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), έως τη δημιουργία των νέων εναρίθμων, προκειμένου να μην 

υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης 

του έργου. 

Μετά την έγκριση των τροποποιημένων αιτήσεων των Μεγάλων Έργων και τη δημιουργία των νέων 

εναρίθμων στο Π∆Ε, οι ∆.Α. θα επαναλάβουν την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο 

ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό του στο επιλέξιμο κόστος των 

εργασιών της α’ φάσης και η εν λόγω προσαρμογή να αποτυπωθεί τόσο στο ΟΠΣ όσο και στο Π.∆.Ε. 

Οι εργασίες της β’ φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί μέσω των νέων εναρίθμων Π.∆.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

εγκύκλιο 51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 

εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο». 

5.4.2.2. Έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά 

φάσεις στις δύο προγραμματικές περιόδους (phasing) 

Για τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας μέχρι την ενεργοποίηση των νέων Ε.Π. και την έγκριση 

των νέων εναρίθμων του Π∆Ε, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4.2.1 για τα μεγάλα 

έργα (παραμένει ο συνολικός π/υ του έργου Α και Β φάση ως συνολική δημόσια δαπάνη στο Π∆Ε, με 

μείωση της επιλέξιμης δαπάνης στα ποσά της Α φάσης) και τα περιγραφόμενα στη σχετική εγκύκλιο 
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51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης 

για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο». 

Με την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη δημιουργία των νέων εναρίθμων στο Π∆Ε, οι ∆.Α. 

θα προβούν στην ένταξη σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 των πράξεων εργασιών που αντιστοιχούν στη β’ 

φάση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο Σ∆Ε. 

5.4.3. Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013  μεταφερόμενα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020  ή στο 

Μηχανισμό  «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως αυτοτελή έργα 

Τα έργα της κατηγορίας αυτής είναι έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως εξολοκλήρου 

μεταφερόμενα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ή στο Μηχανισμό  «Συνδέοντας την Ευρώπη» και είναι έργα 

με ή χωρίς σύμβαση και δαπάνες μόνο μετά την 01.01.2014, που είτε δεν προλαβαίνουν να 

ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και ταυτόχρονα δεν υπάγονται σε καθεστώς phasing, είτε είναι έργα που με 

τη μεταφορά τους απομειώνουν την υπερδέσμευση ενός προγράμματος.   

Για τα έργα που ενδέχεται να μεταφερθούν ως αυτοτελή έργα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες προεπιλογής, αξιολόγησης και προένταξης έργων για χρηματοδότηση από 

τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με τις εγκύκλιους 51020/ΕΥΘΥ/1153/15-10-2014 «Οδηγίες για 

την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Α∆Α: ΩΨΦΦΦ-3Ο6), 73438/17-12-2014 

«Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της 

ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 30.12.2014», 51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ 

του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά 

την μεταβατική περίοδο» και μέχρι την ενεργοποίηση των ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ. Μετά την ενεργοποίηση 

των νέων ΕΠ, θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης προενταχθέντων 

έργων στα νέα ΕΠ, στη βάση του Σ.∆.Ε. της νέας περιόδου και των νέων κριτηρίων επιλογής που θα 

εγκριθούν από τις οικίες Επ. Παρακολούθησης των αντίστοιχων ΕΠ.  

Τα έργα αυτά παραμένουν  ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εγγεγραμμένα στο Π∆Ε σε ξεχωριστή 

ενότητα στις ΣΑ /8 και /9 (έργα εμπροσθοβαρή), μέχρι να καθοριστούν οι νέες ΣΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  

Σε ότι αφορά τα έργα που θα μεταφερθούν στο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», αυτά θα 

παραμείνουν ενταγμένα στο Π∆Ε στις υφιστάμενες ΣΑΕ μέχρι την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων 

από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη ΣΑΕ του Μηχανισμού.  

5.5. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους    

Ο προγραμματισμός των δαπανών του εθνικού Π∆Ε εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της 

δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠ∆Σ 2015 - 2018. Οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι 

του εθνικού Π∆Ε επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά 

στοχευμένων δράσεων.  

5.5.1 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο Π∆Ε 2015 

Το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο για το σκέλος του Π∆Ε 2015 που χρηματοδοτείται από εθνικούς 

πόρους επιβάλλει την εξέταση όλων των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται από 

εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα.  
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Τα ενάριθμα έργα του Π∆Ε που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται 

με βάση την τακτικότητα, την ανελαστικότητα και το είδος των αναγκών που ικανοποιούνται από την 

υλοποίησή τους στις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Π∆Ε και που αφορούν είτε σε 

επαναλαμβανόμενες, είτε σε νέες δράσεις.  

Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν 

επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών). 

Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς 

δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).  

Γ.  Έργα ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7 με νομικές δεσμεύσεις, που δεν μεταφέρθηκαν προς 

ολοκλήρωση στο εθνικό Π∆Ε κατά το 2014.  

∆. Έργα των πρώην Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο Π∆Ε 2015 για κάθε μία από τις 

κατηγορίες αυτές. 

5.5.1.Α. Νέα έργα  

Το Π∆Ε που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη 

δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Συνακόλουθα και 

επιπρόσθετα το εθνικό Π∆Ε έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο υποχρεώσεων από 

παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού εργαλείου στις παρούσες 

συνθήκες.  

Για το λόγο αυτό, οι Φορείς καλούνται: 

Πρώτο, κατά γενικό κανόνα να μην εντάσσουν νέα έργα στο εθνικό Π∆Ε και ταυτόχρονα 

∆εύτερο, να δίνουν προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση του Προγράμματος από παλαιά βάρη 

με μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να: 

► απεντάσσουν ανενεργά έργα, δηλαδή όσα δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχουν νομική 

δέσμευση (σύμβαση), ή δύο έτη μετά τη ανάληψη νομικής δέσμευσης (σύμβασης) δεν έχουν 

πραγματοποιήσει δαπάνες (πληρωμές). 

► επιταχύνουν την ολοκλήρωση των εν εξελίξει εργολαβιών αναλώνοντας κατά προτεραιότητα για 

το σκοπό αυτό τις ετήσιες πιστώσεις τους προκειμένου τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν και να 

αποδοθούν προς χρήση, συμβάλλοντας έτσι στην αναθέρμανση της οικονομίας. 

Στην περίπτωση που κατ΄ εξαίρεση απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε, η 

υποβολή της πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα: 

► Για κάθε ένταξη νέου έργου απεντάσσεται οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το Π∆Ε του Φορέα 

προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου Π∆Ε του Φορέα προς το 

συνολικό του όριο πιστώσεων για τα έτη του ΜΠ∆Σ 2014-17 και εάν ο λόγος τους είναι: 
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Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων προϋπολογισμών 

έργων (και ανεκτέλεστου Π∆Ε), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική 

συνολική τους πρόταση. Προτάσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω θα 

επιστρέφονται.    

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να 

αποδεσμευθεί ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, δύναται να 

συνυπολογίζεται και η μείωση προϋπολογισμού συνεχιζομένου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση 

ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι φορείς προέβησαν σε απομείωση του ανεκτέλεστου 

προϋπολογισμού του εθνικού τους προγράμματος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 

νέων έργων το 2014, δύνανται να επανέλθουν για ένταξη των έργων αυτών το 2015 λαμβάνοντας 

υπόψη την ήδη υλοποιηθείσα απομείωση. 

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, 

θεομηνίες), τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.), έργα που αφορούν 

σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται 

ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.  

► Οι προτάσεις  για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε γίνονται εφόσον έχει 

εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή 

της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό ∆ελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. 

Πίνακα 4 Παραρτήματος).  

► Το Τεχνικό ∆ελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον 

Γενικού Γραμματέα/Περιφερειάρχη του Φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δε δύναται 

να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος). 

► Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β.1.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που 

αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της 

προηγούμενης παραγράφου. 

 

 από 0 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που 
προτείνεται να ενταχθεί  

 από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από  
του έργου που προτείνεται να ενταχθεί  

 από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ΄ ελάχιστον διπλάσιου από του έργου 
που προτείνεται να ενταχθεί. 
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5.5.1.Β1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες 

δράσεις  

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως 

γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λπ., καταπολέμηση 

κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, κατά τη λειτουργία τους και πέραν αυτού που 

αφορά την περίοδο κατασκευής τους, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα 

για την εκτέλεση των έργων κ.α.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και ανά 

Περιφέρεια.  

∆εδομένου ότι στο Π∆Ε 2014 εντάχθηκαν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των 

σχετικών αναγκών των Φορέων για την τριετία 2014-2016, δε θα ενταχθούν νέα έργα, ούτε θα 

πραγματοποιηθούν αυξήσεις προϋπολογισμών για το 2015, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι 

οποίες θα είναι αιτιολογημένες (έκτακτες ανάγκες και δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί). 

5.5.1.Β2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε έργα εν εξελίξει που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις 

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, 

η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού ή τίτλου επιβάλλεται να συνοδεύεται από 

τροποποιημένο Τεχνικό ∆ελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).  

5.5.1.Γ. Έργα ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7με νομικές δεσμεύσεις που δεν μεταφέρθηκαν προς 

ολοκλήρωση στο εθνικό Π∆Ε κατά το 2014. 

Το 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε των έργων των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων της  περιόδου 2000 – 2006 (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες) που ήταν ενταγμένα ΣΑ/3 και ΣΑ/7. Σε περίπτωση που υπάρχουν έργα αυτής της 

κατηγορίας που δεν είχαν μεταφερθεί το 2014 και έχουν νομικές δεσμεύσεις, οι φορείς δύνανται να τα 

προτείνουν για ένταξη στο εθνικό Π∆Ε 2015 με εφαρμογή των προϋποθέσεων του κεφ. 5.5.1.Α. περί 

της κατ’ εξαίρεση ένταξης νέων έργων στο εθνικό Π∆Ε.  

Οι Φορείς δύνανται να αιτηθούν εξαίρεση της υποχρέωσης τήρησης των προϋποθέσεων του κεφ. 

5.5.1.Α. στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται αδυναμία απομείωσης του ανεκτέλεστου 

προϋπολογισμού δια αφαιρέσεως έργων ή/και μείωσης προϋπολογισμών ή όταν υπάρχουν για τα έργα 

αυτά (που κανονικά όφειλε ο Φορέας τους να τα είχε ολοκληρώσει με τη χρηματοδότηση του ΚΠΣ 

2000-2006) συμβάσεις για τις οποίες εκκρεμούν δεσμεύσεις ή απλήρωτες υποχρεώσεις και υπάρχει 

κίνδυνος να προκληθεί ζημία του ∆ημοσίου ή/και αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην πρόταση 

ένταξης αυτών των έργων θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η υποχρέωση 

ολοκλήρωσης του έργου σε λειτουργική φάση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και όχι απαραίτητα όπως 

είχε σχεδιαστεί. 

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες 

∆ιαχείρισης θα συντάσσουν Ειδικό Τεχνικό ∆ελτίο Έργου με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό 

των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) 

αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες 

αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο. Το τεχνικό δελτίο φέρει την έγκριση των αρμόδιων 

υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης, του φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής 
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και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν 

επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.  

5.5.1.∆. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) 

5.5.1.∆.1.  Έργα των πρώην Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) με Φορέα 

χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ, μεταφερόμενα για ολοκλήρωση σε νέες ΣΑΕΠ των περιφερειών 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Π∆Ε 2014, οι ΣΑΕ των ΕΑΠ με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ, δεν 

επανεκδίδονται από το 2015. Τα συνεχιζόμενα έργα των ΕΑΠ, προκειμένου να συνεχιστεί η 

χρηματοδότησή τους για τα επόμενα έτη, θα ενταχθούν σε νέες ΣΑΕΠ στις αντίστοιχες Περιφέρειες. Οι 

Περιφέρειες κατά την συνολική υποβολή του εθνικού τους προγράμματος, για το τρέχον έτος, θα 

πρέπει να μεριμνήσουν για την αναγκαία πρόβλεψη πιστώσεων για τις νέες ΣΑΕΠ.  

 Για την έγκριση χρηματοδότησης των μεταφερόμενων  έργων  στις νέες ΣΑΕΠ απαιτείται: 

► Πρόταση της Περιφέρειας που θα  συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο, Πίνακας 6, στον 

οποίο θα αποτυπώνεται η εξέλιξη του έργου με συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 

που χρηματοδοτήθηκε από τις ΣΑΕ/ΕΑΠ,  συνοπτική  αναφορά στο ανολοκλήρωτο τμήμα του, 

όπως αυτό προκύπτει από τις υφιστάμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι και 

30/09/2014, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του. Ως προϋπολογισμός του 

μεταφερόμενου έργου (προτεινόμενος προϋπολογισμός) λογίζεται το «Υπόλοιπο προς 

αποπεράτωση». Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αναλυτική τεκμηρίωση /αιτιολόγηση της αρμόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 

► Τα μεταφερόμενα έργα των ΕΑΠ θα λάβουν νέο ενάριθμο Π∆Ε (της αντίστοιχης ΣΑΕΠ) και δεν 

απαιτείται η  αποδέσμευση ισόποσου ποσού από τον ανεκτέλεστο Προϋπολογισμό των έργων 

του Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.1.Α της παρούσης 

εγκυκλίου.  

► Έργα των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής σύμβασης μέχρι 30/09/2014, 

δύνανται να ενταχθούν στις υφιστάμενες ΣΑΕΠ, ως νέα έργα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 5.5.1.Α . 

5.5.1.∆.2  ΕΑΠ με Φορέα Προγραμματισμού/Χρηματοδότησης τις Περιφέρειες 

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι περιορισμοί που αφορούν 

γενικότερα στην εκτέλεση του εθνικού προγράμματος (βλ. κεφ. 5.5.).  

 

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

Π∆Ε 2015 

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του Π∆Ε 2015 πραγματοποιείται 

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

προτεραιότητα για:  

► την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,  

► την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,  
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► την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και  

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

διαθέσιμους πόρους του Π∆Ε.  

5.5.3. Συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν.3389/2005 

Οι Συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ) του ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) έχουν ως 

αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας ∆ημόσιων Φορέων, 

αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ κατόπιν 

απόφασης υπαγωγής της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ), στην οποία προεδρεύει ο ΥΠΑΑΝ και ασκεί την εποπτεία της. 

Οι Σ∆ΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς 

φορείς και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους, μέσω 

των πληρωμών διαθεσιμότητας, από το ∆ημόσιο. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών 

δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των 

περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού τους σκέλους.  

Η ένταξη έργου Σ∆ΙΤ στο Π∆Ε και η κατανομή της χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του φορέα 

συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων ∆ημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα (Ε.Γ.Σ.∆.Ι.Τ). 

5.6 Ειδικά θέματα  - ∆ημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι 

Φορείς υλοποίησης των έργων του Π∆Ε έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά 

Εθνικά Συστήματα ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:  

 την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β’ 878) για το «Εθνικό σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής 

και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ΥΑ με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) του Συστήματος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥ∆) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο ∆’ 

αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.04.2010 (ΦΕΚ Β’ 471) για το «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ Β’ 2538) για το «Σύστημα ∆ημοσιονομικών 

∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
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εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/04.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από 

την Επιτροπή ∆ημοσιονομικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 

2007 – 2013 και του ΕΟΧ»,  όπως ισχύει, 

 τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2015 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ∆∆Ε για τις 

αποφάσεις ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 

2014 μέχρι και 30 Ιουνίου 2015, 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 ∆∆Ε στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων για το 2016 θα λάβει υπόψη τα 

ποσά των ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων 

μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Π∆Ε του Φορέα που έχει υποστεί 

δημοσιονομική διόρθωση.  

 

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων  Π∆Ε 2015 
Η χρηματοδότηση του Π∆Ε πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης.  

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση 

των πόρων του Π∆Ε απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία με τις αρμόδιες ∆/νσεις του ΓΛΚ, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα.  

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 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 Π∆Ε να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, ο Υπουργός 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή 

την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 
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6.1. Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 – Κεντρικός 
Λογαριασμός 

Α. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 

πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του 

(υπ΄ αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-Α∆Α:4Α95Φ-83). Επιπλέον, σύμφωνα με την έως 

τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση πιστώσεων των έργων Π∆Ε γίνεται από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.2. της παρούσας εγκυκλίου, μετά 

από συνεργασία των αρμόδιων για την υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Υπηρεσιών με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων 

πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία και όχι μηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α΄ 

τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των κατανομών 

που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και παρέμειναν στους λογαριασμούς των έργων στην 

ΤτΕ για το τρέχον έτος, χωρίς έκδοση νέας απόφασης κατανομής για το συγκεκριμένο ποσό, 

σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Οι λογαριασμοί των έργων ΕΣΠΑ τροφοδοτούνται αυτόματα 

από την Τράπεζα της Ελλάδος με τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 

του προηγούμενου έτους. 

2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από 

τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς 

αυτές από τις Οικονομικές (ή άλλες αρμόδιες) Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του Π∆Ε. 

Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν είτε από τα υποβληθέντα παραστατικά 

λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, είτε, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη 

για την υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. 

∆ιευκρινίζεται ότι αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 

μπορούν να καταχωρούνται και από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, στους οποίους έχει 

εκχωρηθεί η διαχείριση μέρους των προγραμμάτων. 

Η  Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) μετά την εκτέλεση των εντολών κατανομής πραγματοποιεί πληρωμές  

μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης. Οι φορείς, στις πιστώσεις του  α΄ τριμήνου, πρέπει να 

συμπεριλάβουν  τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους, καθώς και τις πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων 

του τριμήνου αυτού.  

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν 

δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και θα ακολουθείται η διαδικασία της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο (6.2.), εφόσον ληφθεί 

υπόψη η οριστικοποίηση των οφειλών τους στη ΣΑ/8 και ΣΑ/9.  

Β. Έργα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 

Η χρηματοδότηση (εντολές κατανομής) από το Π∆Ε των ενταγμένων πράξεων στα προγράμματα του 

ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014, γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού 

Λογαριασμού ΕΣΠΑ (παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 4314/2014), σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας 
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του, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ – ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή 

του με το ΟΠΣ – Π∆Ε, οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από 

τους ∆ιαχειριστές Προγραμμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και 

Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ), το 

οποίο θα μεριμνά μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ – 

Π∆Ε.   

Γ. Εξαιρέσεις έργων ενταγμένων σε ΣΑ/8 από τη διαδικασία του Κεντρικό Λογαριασμό 

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ τα έργα του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, 

ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8) καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) 

(αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8.  

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων  έργων πλην ΕΣΠΑ και έργων 
αμιγώς εθνικού προγράμματος  

Για την χρηματοδότηση των έργων αυτών απαιτείται η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ 

συνολικά και ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος.  

Η ∆∆Ε κατά  την εκτέλεση του Π/Υ αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ 

λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση 

κατά προτεραιότητα πολιτικών που τίθενται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας 

(π.χ. προώθηση Αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυση ΜΜΕ, προώθηση νέων χρηματοδοτικών 

Ταμείων Χαρτοφυλακίου, προώθηση Μεγάλων έργων Υποδομών, κλπ.). 

Το αίτημα χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της 

∆∆Ε.  

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της ∆∆Ε προγραμματίζεται η 

δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς και της 

κατανομής πιστώσεων στα έργα από τους Φορείς χρηματοδότησης.  

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση 
Μητρώου ∆εσμεύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων 
Επενδύσεων 

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ∆ημοσίου 

υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του Προγράμματος ∆ημοσίων 

Επενδύσεων. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου ∆εσμεύσεων ∆ημοσίων Επενδύσεων 

παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12,(Α∆Α: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό 

υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).  

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 

προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται να 

αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ∆∆Ε, όποτε αυτές ζητούνται. Επίσης, υποχρεούνται για την 

ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες 

υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal  του ΓΛΚ. 
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Η ∆∆Ε έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ - Π∆Ε για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 

παρακολούθηση των οφειλών του Π∆Ε που θα μηχανογραφήσει την τήρηση του Μητρώου ∆εσμεύσεων 

∆ημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιήσει την συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο 

e-portal του ΓΛΚ. Εντός του 2015 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εφαρμογών και η βελτιστοποίηση 

των σχετικών αναφορών με εφαρμογή και πιλοτικών δράσεων. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ 

(παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες 

πληρωμών του Π∆Ε και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου 

χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων μέσα από το Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.∆.Ε. 

προγραμματίζεται η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των τόκων υπερημερίας και των εξόδων 

καθυστέρησης πληρωμής. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή τόκων, δημιουργείται στο 

σύστημα μηχανισμός ειδοποίησης των υπολόγων/διαχειριστών πριν το πέρας της προβλεπόμενης στον 

παραπάνω νόμο προθεσμίας. 

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από 

τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες των  Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων θα 

λαμβάνει η ∆∆Ε μόνο από το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε και δεν θα έχει ευθύνη για κατατεθειμένα και μη καταχωρημένα 

στο σύστημα τιμολόγια. 

8. Ενέργειες ολοκλήρωσης έργων στο Π∆Ε - εκκαθάριση 
αρχείου Π∆Ε από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα 

Οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν να ενημερώνουν τη ∆∆Ε για την ολοκλήρωση των έργων τους, 

εκδίδοντας σχετική απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε 

έργο του Π∆Ε που είναι ενταγμένο σε ΣΑ ευθύνης τους. Η απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης θα 

αποστέλλεται με πρόταση του Φορέα (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού) για απένταξη του έργου 

από το Π∆Ε, ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου 

έργου με τις πραγματοποιημένες στο Π∆Ε πληρωμές του. 

Το 2014 πραγματοποιήθηκε η οριστική εκκαθάριση του Π∆Ε από ανενεργά έργα. Όσα έργα οι Φορείς δεν 

συμπεριέλαβαν στην αρχική συνολική πρόταση τους σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 18653/17.04.2014 

του ΥΠΑΑΝ (Α∆Α: ΒΙΗΧΦ-8Α6), δεν μπορούν να τα συμπεριλάβουν στην αρχική τους πρόταση για το 

2015, αλλά για την χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών των έργων αυτών απαιτείται πλέον η 

ένταξη νέου έργου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1.Α. 

Στην πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν 

θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, θα υπάρχει ειδική 

αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό 

παραμένει ανενεργό στο τρέχον έτος. 

Όσα έργα οι φορείς δεν τα συμπεριλάβουν στη φετινή αρχική συνολική πρότασή τους, διαγράφονται 

οριστικά από το Π∆Ε και για τη χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών, ισχύει η παραπάνω 

διαδικασία ένταξης νέου έργου.     
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9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Π∆Ε   
(ΟΠΣ – Π∆Ε) 

Με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-pde που ολοκληρώνεται εντός του 2015 

αναβαθμίζεται και ενοποιείται η  αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών του 

Π∆Ε και προσφέρεται πλήρης πρόσβαση και στους φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος. Ωστόσο, 

ορισμένα κρίσιμα υποσυστήματα έχουν ήδη υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμα σε παραγωγική λειτουργία. 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη αυτοματοποιηθεί οι ακόλουθες διαδικασίες του Π∆Ε: 

► Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων 

► Υποβολή αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων 

► Καταγραφή οφειλών  

► Πληρωμές έργων  

Οι ανωτέρω εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω διακριτών υποσυστημάτων στην επίσημη ηλεκτρονική 

πύλη του Π∆Ε http://www.e-pde.gr και παρουσιάζονται αναλυτικότερα ακολούθως. 

9.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων 

Η υποβολή προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο Π∆Ε γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Π∆Ε 

από την εφαρμογή «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π∆Ε». Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 

αποκλειστικά μέσω της εν λόγω εφαρμογής. 

Οι ορισμοί Υπηρεσιών και  στελεχών που εκδόθηκαν το περασμένο έτος για την ηλεκτρονική υποβολή 

του Π∆Ε 2014 ισχύουν και για την υποβολή του Π∆Ε 2015, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους 

του Φορέα.  

Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την 

έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά νέα 

αιτήματα για έκδοση κωδικών για τους ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή  «Εισηγητής 

Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης». Επισημαίνεται ότι για όλους τους ρόλους του 

συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα 

πραγματοποιείται από τη ∆∆Ε κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος 

είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε. 

Για θέματα υποστήριξης οι χρηστές μπορούν να απευθύνονται είτε στο «HELPDESK» μέσω της 

ηλεκτρονικής σελίδας του Π∆Ε, είτε να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gddevelopment@mnec.gr.  

9.2. Ηλεκτρονική υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων 

Η υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων πραγματοποιείται μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» της ηλεκτρονικής πύλης του Π∆Ε. 

Η ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του Π∆Ε γίνεται αποκλειστικά μέσα από το 

σύστημα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους 

ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ∆∆Ε.  
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9.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Οφειλών 

Η καταγραφή των οφειλών πραγματοποιείται μέσα από  το Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.∆.Ε. Η ∆∆Ε με σχετικά έγγραφά 

της έχει περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής και τους 

υπόχρεους για διασύνδεση και χρήση (α. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του 

Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Α.Π. 51123/∆Ε8838 - 24/11/2011), β. ΚΥΑ Καθορισμού τρόπου 

πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών (Α∆Α: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9 / ΦΕΚ 2595 Τεύχος Β’ 15/10/13), 

γ. εγκύκλιος ∆ιευκρινήσεων και οδηγιών για τη διενέργεια πληρωμών έργων Π∆Ε ΝΠ∆∆/ΝΠΙ∆ μέσω 

ηλεκτρονικών εντολών (Α.Π. 45778 - 18/09/2014) ε. ΚΥΑ 75537/22.12.2014 «Τακτοποίηση πληρωμών 

∆ημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου Π∆Ε και 

ρύθμιση σχετικών θεμάτων»). Επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. είναι 

διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε. 

Οι ∆ιαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων - ∆ιαχειριστών έργων του 

Π.∆.Ε., καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. 

Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι – ∆ιαχειριστές έργων έχουν την ευθύνη της καταχώρησης στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. 

όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2012 

καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση 

των Υπολόγων – ∆ιαχειριστών έργων Π∆Ε είναι η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών με τις 

αντίστοιχες πληρωμές της ΤτΕ για όσα έχουν πληρωθεί με τη χρήση επιταγών οι οποίες εμφανίζονται 

αυτόματα στο σύστημα. 

Σημειώνεται ότι από 1.1.2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, 

έγκυρες αναφορές για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων εκδίδονται αποκλειστικά από 

το Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας η πλήρης καταχώρηση όλων των 

εκκρεμών οφειλών των Φορέων. Στην περίπτωση που οι Φορείς δεν έχουν μεριμνήσει για την 

καταχώρηση των παραστατικών που εκκρεμεί η πληρωμή τους υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά 

προτεραιότητα.  

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων ή ΑΕ του ∆ημοσίου που δεν είναι υπόλογοι – 

διαχειριστές έργων και επιχορηγούνται, η καταχώρηση των παραστατικών αφορά τιμολόγια 

επιχορήγησης που εκδίδουν οι  υπόλογοι - διαχειριστές έργων των Φορέων που τα επιχορηγούν. 

9.4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του Π∆Ε είναι υποχρεωτική από 01/01/2015, πραγματοποιείται με τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε και αντικαθιστά όλους τους άλλους 

τρόπους πληρωμής. Μετά τη ημερομηνία αυτή πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, έγγραφα, κλπ) 

διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών για μικροδαπάνες, καθώς και για συγκεκριμένες 

κατηγορίες δαπανών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ (ΚΥΑ με 

ΑΠ:44009/∆Ε5154/13, Α∆Α: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9, ΦΕΚ 2595 Β’ 2013), 

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής για όλα τα έργα Π∆Ε, η οποία διασφαλίζει πλήρη 

διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς 

και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα (ν.4270/2014). 
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Υπογραμμίζεται ότι με βάση τη νέα διαδικασία για την πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου 

Π∆Ε που αφορά στην αντικατάσταση του υπολόγου φυσικού προσώπου από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Φορέα (ΚΥΑ 46274/ΦΕΚ Β 2573/26-09-14), για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών θα 

πρέπει να γίνουν πρόσθετες ενέργειες, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν της διαδικασίας πιστοποίησης 

χρηστών στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποσταλούν στην ΤτΕ τα απαραίτητα στοιχεία 

των Υπηρεσιών Οικονομικής ∆ιαχείρισης και των αρμόδιων μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών, που είναι 

δικαιούχοι εφαρμογής Τεχνικής Βοήθειας, να προχωρήσει η διαδικασία αναφορικά με το γνήσιο της 

υπογραφής των Προϊσταμένων των εν λόγω υπηρεσιών στην ΤτΕ και να εκδοθούν αποφάσεις ορισμού 

υπευθύνων λογαριασμών για έργα αρμοδιότητάς τους.  

Οι Φορείς θα πρέπει άμεσα να προβούν στις παραπάνω ενέργειες, καθώς και να διασφαλίσουν την  

πιστοποίηση των χρηστών τους στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε., ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις 

πληρωμές έργων Π∆Ε. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.∆.Ε. είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε. 

9.5 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών Π∆Ε από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εκτός ΤτΕ 

Για  την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματορροών του Προγράμματος απαιτείται να αντλούνται 

στοιχεία κινήσεων λογαριασμών έργων του Π∆Ε που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(εμπορικές/συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ΄ αναλογία με το τρόπο που ακολουθείται για τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Σε συνεργασία με τις  εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχει  αναπτυχθεί  ηλεκτρονική εφαρμογή 

διαβίβασης στη ∆∆Ε στοιχείων των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων 

ΕΣΠΑ, από λογαριασμούς έργων που τηρούνται εκτός Τράπεζας της Ελλάδος.  

9.6. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK) 

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - Π∆Ε, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση 

τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την 

σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε (http://www.e-pde.gr). 

 

10. Ενέργειες - Προθεσμίες 

Οι προτάσεις για το Π∆Ε 2015 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 13 Μαρτίου 2015, 

προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα. 

Οι προτάσεις που πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην ∆ιεύθυνση 

∆ημοσίων Επενδύσεων, υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ. 9.1). 

Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν 

αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ∆∆Ε (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προτάσεις που δεν θα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφεξής δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στους αποδέκτες.   

Τα αιτήματα χρηματοδότησης θα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων, εντός των 

χρονικών ορίων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. 
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Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΝ 

http://www.mindev.gr και  http://www.e-pde.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα που απευθύνονται στη ∆∆Ε πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά μόνο από το 

Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΑΝ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219).  

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του Π∆Ε 2015 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 Π∆Ε. 

 

Ο Υπουργός  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

Κώστας Σκρέκας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1α  : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού / Π∆Ε  2015 - 2018 

Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού / Π∆Ε  2015 - 2018  

Πίνακας  2 : Υπόδειγμα Βιβλίου Μητρώου ∆εσμεύσεων Π∆Ε 

Πίνακας  3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Σ.Α. 

Πίνακας  4  : Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου Έργου – Εθνικοί Πόροι 

Πίνακας  5 : Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου Έργου περιόδου 2000 - 2006 

Πίνακας  6  : Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου Έργου ΕΑΠ 

Πίνακας  7 : Όρια Νέων Νομικών ∆εσμεύσεων 2015-2018 

Πίνακας  8 : ∆απάνες Π∆Ε  κατά φορέα  ΜΠ∆Σ 2015 – 2018 

Πίνακας  9  : Περιφερειακό Π∆Ε 2015 

Πίνακας 10 : Συμμετοχή του Π∆Ε 2015 στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                       

των ∆ΕΚΟ &  λοιπών επιχειρήσεων του δημοσίου 

Πίνακας 11 : Κωδικοί Φορέων – Ειδικών Φορέων  Π∆Ε 

Πίνακας 12   : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων Π∆Ε 

Πίνακας 13 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

Πίνακας 14 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων 2015 

Πίνακας 15 : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων 

Πίνακας 16 : Αρμόδιοι ∆ιεύθυνσης ∆ημοσίων Επενδύσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Πίνακας 17 : Γλωσσάρι – Συντομογραφίες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/Π∆Ε 2015-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………

…

…

2016 2017 2018 2016 2017 2018

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ α/α
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 
Π∆Ε

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ

MIS

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚ
Η 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕ
Σ ΜΕΧΡΙ 

31.12.2014

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2015
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΩΣ 2018

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2015
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(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)

ΣΑ… 1 …

2 …

3 …

… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

ΣΑ… 1 …

2 …

3 …

… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

ΣΑ… 1 …

2 …

3 …

… ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ

Σύνολο ΣΑ

Γενικές οδηγίες

Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το Π∆Ε έτους 2015 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) Είναι αύξουσα αρίθμηση των έργων

(4) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο Π∆Ε (ενάριθμο)

(5) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΕΣΠΑ (MIS)

(6) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο Π∆Ε

(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 Π∆Ε

(9) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου στο Π∆Ε

(10) Καταχωρούνται οι πληρωμές του έργου μέχρι το τέλος του 2014

(11) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (9), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το Π∆Ε για την ολοκλήρωση του έργου

(12) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2014

(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 2015

(15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2015

(16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2015

(17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2015

(18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2015

(19) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2016

(20) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2017

(21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2018

(22) =(13)+(18)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων 2015 - 2018

(23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

(24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2015.

(28) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2016. 

(29) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2017 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2017 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2017.

(30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2018 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2018 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2018. 

(31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΠ∆Σ (2015-2018).

(32) Καταγράφεται ο τελικός δικαιούχος (φορέασς υλοποίησης) του έργου

(33) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε πίνακα 11 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   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2015

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΕΠΑΝΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(τα ποσά σε ευρώ)

2015

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:…………………

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:…..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΜΠ∆Σ        

(2015-2018)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                          Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 &  προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/Π∆Ε  2015 - 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………

…

…

2016 2017 2018 2016 2017 2018

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕ
Σ ΜΕΧΡΙ 

31.12.2014

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2015
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΩΣ 2018

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2015

(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 ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το Π∆Ε έτους 2015 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 2014

(7) Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το Π∆Ε για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ

(8) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2014

(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

(10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2015

(11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2015

(12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2015

(13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2015

(14) =(10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2015

(15) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016

(16) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2017

(17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2018

(18) =(9)+(14)+(15)+(16)+(17)= σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2015 - 2018

(19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(22) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

(23) =(19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2015.

(24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2016. 

(25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2017 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2017 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2017.

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2018 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2018 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2018. 

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠ∆Σ (2015-2018).

(28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε πίνακα 11 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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

(τα ποσά σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ 
ΕΠΑΝΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:…..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

2015

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΜΠ∆Σ          

(2015-2018)

2015

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:…………………
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Π∆Ε 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ …………   

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....…………….. …

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

ΜΗΝΑΣ:……………………………….

(τα ποσά σε ευρώ)

από 1-30 
ημέρες

από 31-60 
ημέρες

από 61-90 
ημέρες

(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)

ΣΑ…

σύνολο ΣΑ
ΣΑ…

σύνολο ΣΑ
ΣΑ…

σύνολο ΣΑ

σύνολο 
Ειδικού 
Φορέα

σύνολο Φορέα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΧΓΡ/ΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑ

0,00

Το βιβλίο συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται απο τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αρμόδιο τμήμα για το Π∆Ε) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση 
Τα ποσά αρθροίζονται σε επίπεδο ενάριθμου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα

Συμπλήρωση στηλών: 

(1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο

(3) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο Π∆Ε (ενάριθμο)

(4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο Π∆Ε

(5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου 

(6) Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση)

(7) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου

(8) Συμπληρώνεται το ποσό κατανομής στο έργο

(9) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων Π∆Ε (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παρασταστατικά)

(10) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων Π∆Ε (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παρασταστατικά)

(11) Καταγράφεται συνοπτικά  ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

(12) Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

(13) = (6) - (12)

(14) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(15) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(16) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου

(17) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή

(18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ)

(19) Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής

(20) Καταχωρείται το ποσό πληρωμής

(21) Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης

(22) Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό ένταλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.)

(23) Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί.

(24) Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.

(25) Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

(26) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες

(27) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες

(28) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες

(29) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές

(30) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή

Σημειώσεις

Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δεν συμπληρώνονται
Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε πίνακα 11 του Παραρτήματος 

Εκκρεμείς 
∆εσμεύσεις 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

ΑΦΜ 
Αναδόχου

Ποσό 
τιμολογίου ή 

άλλου 
ισοδύναμου 
εγγράφου 

Ανάληψη 
υποχρέωσης 
(εγκεκριμένη 

πίστωση έργου)

Συλλογική 
Απόφαση 
(Κωδικός)

Όριο 
πίστωσης 
Φορέα

Κωδικός 
έργου 

Τίτλος 
έργου

Εγκεκριμένος 
προϋπ/μός έργου 

Είδος 
παραστατικο
ύ πληρωμής 

Υπολειπόμενη 
προς διάθεση 

πίστωση  

Αριθμός 
τιμολογίου ή 
ισοδύναμου 
εγγράφου

Αντικείμενο 
Τιμολογίου

Ημ/νία 
τιμολογίου

Γενικές οδηγίες:

Αριθμός 
παραστατικ

ού 
πληρωμής

Ποσό 
Πληρωμής 

Ημ/νία 
Εξόφλησης 

Ημερομ. 
Ανάληψης 

υποχρέωσης 
(έκδοση ΣΑ)

Κατανομή 
ΤτΕ

Αριθμός 
εγγράφου 

πιστοποίησης 
υποχρέωσης

Ημερ/νία εγγράφου 
πιστοποιημένης 
υποχρέωσης

Τίτλος εγγράφου 
πιστοποιημένης 
υποχρέωσης

Ποσό 
πιστοποιημένης 
υποχρεωσης

Ημερομηνία 
υποχρέωσης 
εξόφλησης 

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών Ληξιπρόθεσμες 
Οφειλές >90 
ημερών

Σχόλια  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..
ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:……………………………….

Κωδικός Σ.Α.
Αδιάθετα υπόλοιπα 
χρηματοδοτήσεων 

προηγουμένων ετών

Χρηματοδότηση 
έτους 2015 

από 1-1-2015  έως 
……

Σύνολο 
διαθεσίμων 
του φορέα

Πληρωμές έτους 
2015 

από 1-1-2015 
έως ….

Αδιάθετο 
υπόλοιπο  
διαθεσίμων 
του φορέα

Ενάριθμο
Τίτλος 
έργου

Προτεινόμενη 
κατανομή

Ποσό αιτήματος 
χρηματοδότησης

Παρατηρήσεις

Έτους Τρέχοντος 
τριμήνου

(1) (2α) (2β) (3) (4) (5)=(3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11) (12)

σύνολο ΣΑ

σύνολο ΣΑ

γενικό σύνολο

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

(1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων για το σύνολο της ΣΑ, σε επίπεδο έτους και τρέχοντος τριμήνου

(3) Συμπληρώνεται για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.∆.∆. - ∆ΕΚΟ - Α.Ε. του Ελληνικού ∆ημοσίου - Περιφερειακών Ταμείων κλπ.

(4) Συμπληρώνεται αθροιστικά η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής του αιτήματος

(5) Είναι το άθροισμα των αδιάθετων υπολοίπων και της χρηματοδότησης μέχρι τη στιγμή του αιτήματος (για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.∆.∆, ∆ΕΚΟ, Α.Ε., Περιφ. Ταμείων )

(6) Καταχωρούνται οι πληρωμές μέχρι τη στιγμή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις έμμεσων πληρωμών αναφέρονται οι πραγματικές πληρωμές και όχι οι κατανομές της ΤτΕ

(7) Είναι η διαφορά των πραγματοποιημένων πληρωμών με το σύνολο των διαθεσίμων του Φορέα

(8) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση

(9) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση

(10) Καταχωρείται το ποσό που αναμένεται να κατανεμηθεί στο συγκεκριμένο έργο από την χρηματοδότηση που ζητείται

(11) Καταγράφεται το ποσό του αιτήματος χρηματοδότησης για τη ΣΑ

(12) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται

* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε Πινακα 11 του Παραρτήματος

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εγκεκριμένο Όριο 
Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2015
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Π∆Ε      
                     - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) - Εθνικοί πόροι 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

Σ.Α. :  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ1 :  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ Π∆Ε2 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ Π∆Ε :  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.20142 :  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ3: :  

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο 

Π∆Ε/ προτεινόμενος Π/Υ στο Π∆Ε 2015) 

:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :  

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  

 
                                                           
1  Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια, 
2  Αφορά ήδη ενταγμένα έργα, 
3  Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το 
απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
 
 
 

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  
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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 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΝ 

ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων δεν 

δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.  

 

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των οποίων 

έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο. 

. 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 
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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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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

  Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

 Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ 
2015 2016 2017 2018 2019 

ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ       

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

 Συγκοινωνιακά 

 Λιμενικά/Αεροδρόμια 

 Υδραυλικά 

 Κτιριακά 

 Εγγειοβελτιωτικά 

      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ       

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ       

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – Α∆ΕΙΕΣ  

 ∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

Μελέτη Σκοπιμότητας     

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση & Αξιολόγηση 

    

Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

    

Τεχνικές Προμελέτες     

Οριστικές4     

Εφαρμογής     

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων     

Τεύχη ∆ημοπράτησης     

Βεβαίωση ∆ασικής Υπηρεσίας     

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

    

Οικοδομική Άδεια     

Άλλες     

  

 

 

 

                                                           
4 Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέο έργο   Μελέτη  

Επέκταση υφιστάμενου έργου  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 

Αγορά 

οικοπέδου 

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  

ΚΩ∆. Συλλογικής Απόφασης  ΚΩ∆. Έργου  

Φορέας Υλοποίησης  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 
 
 

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) 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
 

 
Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, 
Περιφερειακών ενοτήτων, ∆ήμων 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  έργου5: 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 
 

ΥΠΟΕΡΓΑ* 

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων 

 

 

 

 

                                                           

5 Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι ∆ήμοι 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2 ΤΙΤΛΟΣ 

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
    

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ Π∆Ε 
                     - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000 - 2006 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) περιόδου 2000-2006                                 

(αφορά έργα Γ΄ ΚΠΣ, ΤΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών) 

Σ.Α. ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ :  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ6 :  

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ :  

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ :  

Π/Υ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Π∆Ε :  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Π∆Ε 

:  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014 :  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ7 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Π∆Ε 20158 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Α. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Π∆Ε :  

 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ  

(π/υ ένταξης στο Ε.Π/ προτεινόμενου π/υ στο Π∆Ε 2014) 

 

 

Το έργο έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Ολοκλήρωσης 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 

 

Το έργο προτείνεται για χρηματοδότηση9 

 

 από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε  

 

 από το εθνικό σκέλος του Π∆Ε  

 

                                                           
6 Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια  
7 Προκύπτει από τη διαφορά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Π∆Ε μείον - 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014.   

8 Αφορά στον αναγκαίο προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση του έργου ή της αυτοτελούς λειτουργικής 
φάσης 

9 Συμπληρώνεται μόνο για τα έργα του Ταμείου Συνοχής. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π∆Ε :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :   

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :   

  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

(Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα μετρήσιμα στοιχεία) 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑ
ΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑ
ΦΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕ  
& 
ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΛΠ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
31-12-2013 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ

Σ ΤΗΝ 
1.1.2014 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡ. 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          1 2 3 4 5 6 
7=1+2+3+

4+5+6 8 7-8     

      

ΑΡΧΙΚΗ                         

1ος ΑΠΕ                         

2ος ΑΠΕ                         

3ος ΑΠΕ                         

                          

ΤΕΛΙΚΟΣ                         

1η ΣΣ                         

                          

2η ΣΣ                         

                          

                          

      ΣΥΝΟΛΟ                         

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑ
ΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑ
ΦΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕ & 
ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΛΠ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
31-12-2013 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ

Σ ΤΗΝ 
1.1.2014 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡ. 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      

ΑΡΧΙΚΗ                         

1ος ΑΠΕ                         

2ος ΑΠΕ                         

3ος ΑΠΕ                         

                          

ΤΕΛΙΚΟΣ                         

1η ΣΣ                         

                          

2η ΣΣ                         

                          

                          

       ΣΥΝΟΛΟ                         
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Για κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (εν ισοζυγίω και όχι) και για κάθε συμπληρωματική σύμβαση 

αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα:  

 Αιτιολόγηση των μεταβολών που έγιναν στον Προϋπολογισμό του έργου στο Ε.Π και στο 

Π∆Ε. 

 Αιτιολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών (εάν υπάρχουν). 

Στο τέλος αναφέρεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου η την 

ολοκλήρωση του έργου σε στάδιο λειτουργικό και όχι απαραίτητα πλήρως υλοποιημένο με 

βάση τον αρχικό σχεδιασμό  

 

 

 

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

 

 

 

 

 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

 

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 ...................... 

 

 Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του  

υπολειπόμενου  ποσού  για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό. 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 

 Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

 Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & 

ΚΟΣΤΟΣ 
2014 2015 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ   
 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ   
 

 Συγκοινωνιακά   
 

 Λιμενικά/Αεροδρόμια   
 

 Υδραυλικά   
 

 Κτιριακά   
 

 Εγγειοβελτιωτικά   
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ   
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ   
 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ   
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ Ε.Π* 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

FAX     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    

   

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΑΠ                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) ΣΑΕΠ                                              

(συνεχιζόμενα έργα ΕΑΠ/ ΥΠΑΑΝ) 

Σ.Α.Ε.Π :  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΝΕΟΣ) :  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ) :  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

:  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΑΠ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 10 
(συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ) 

:  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΑΠ 

:  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
31.12.2014 

:  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ11  ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ (αφορά   ολοκλήρωση έργου / 
ή ολοκλήρωση λειτουργικής φάσης) 

:  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Π∆Ε 2015  
:  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΥΠΑΑΝ 

ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…….. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π∆Ε :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :   

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :   

  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :   

 

                                                           
10 Όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2014 
11 Προκύπτει από την διαφορά συνολικού Π/Υ και πληρωμών μέχρι 31.12.2014.. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 

(Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα 

στοιχεία, πχ. υποέργα) 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕ  
& 
ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΛΠ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ 

(31.12.2014) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΠΟ ΑΡΧΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
31-12-2014 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΆΤΩ
ΣΗ          

1.1.2015 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡ. 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ
ΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  
  
      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                         

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕ & 
ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΛΠ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
31-12-2014 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ

Σ ΤΗΝ 
1.1.2015 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡ. 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  
  
  

ΑΡΧΙΚΗ                         

1ος ΑΠΕ                         

2ος ΑΠΕ                         

3ος ΑΠΕ                         

                          

ΤΕΛΙΚΟΣ                         

1η ΣΣ                         

                          

2η ΣΣ                         

                          

                          

  
  

   ΣΥΝΟΛΟ                         
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 ...................... 

 

 Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του  

υπολειπόμενου  ποσού  για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό. 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

 Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ

ΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

2015 2016 2017 2018 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

      

ΜΕΛΕΤΕΣ   
   

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ   
   

 Συγκοινωνια

κά 

     

 Λιμενικά/Αερ

οδρόμια 

     

 Υδραυλικά      

 Κτιριακά      

 Εγγειοβελτιω

τικά 

     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ      

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ      

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ   
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ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 

     

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ    

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    

FAX    

Ε-mail    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

   

ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

   

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2015 - 2018 

ποσά σε εκατ. ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
Π∆Ε 2015 - 2018*

ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε 

2015-2018

Βουλή των Ελλήνων

Εσωτερικών 48,00 48,00
∆ιοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής ∆ιακυβ. 0,00

Οικονομικών 1,00 4,00
Εξωτερικών 11,00 11,00
Εθν. Αμυνας 9,00 20,00

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας(Γεν/Ειδ Γραμματείες) 889,10 2.673,00
Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων 548,00 548,00

Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ΄Κλιμ. Αλλ. 47,00 47,00
Παιδείας & Θρησκευμάτων 367,00 504,00
Πολιτισμού & Αθλητισμού 94,00 265,00

Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ΄ Πρόνοιας 80,00 272,00
Υγείας 68,00 237,00

Αγρ. Ανάπτυξης κ΄ Τροφ. 10,00 15,00
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφ. κ΄ Ανθρ. ∆ικ. 12,00 32,00

∆ημόσιας Τάξης κ΄ Προστασίας του Πολίτη 32,00 32,00
Τουρισμού 32,00 124,00
Ναυτιλίας 50,00 187,00

Μακεδονίας κ΄ Θράκης 4,00 14,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2.302,10 5.033,00

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 36,20 106,00

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 70,40 195,00

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 31,50 98,00

Περιφέρεια Ηπείρου 27,80 28,00

Περιφέρεια Θεσσαλίας 48,00 94,00

Περιφέερια Στερεάς Ελλάδας 32,50 33,00

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 11,50 16,00

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 33,00 33,00

Περιφέρεια Πελοποννήσου 34,00 34,00

Περιφέρεια Αττικής 105,60 168,00

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 12,00 23,00

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 18,90 20,00

Περιφέρεια Κρήτης 36,50 37,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 497,90 885,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00 5.918,00

* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε 2015-18= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015    
+ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-18
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ∆ΑΠΑΝΕΣ Π∆Ε ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠ∆Σ 2015 - 2018  
 

ποσά σε εκ. ευρώ

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 
Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υ
μ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 
Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υ
μ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 
Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υ
μ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 
Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υ
μ

/χ
ή

 %

Βουλή των Ελλήνων 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03%

Εσωτερικών 150,00 12,00 162,00 2,42% 100,00 12,00 112,00 1,67% 100,00 12,00 112,00 1,67% 90,00 12,00 102,00 1,52%

∆ιοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής ∆ιακυβ. 80,00 80,00 1,19% 140,00 140,00 2,09% 140,00 140,00 2,09% 135,00 135,00 2,01%

Οικονομικών 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12%

Εξωτερικών 5,00 2,00 7,00 0,10% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13%

Εθν. Αμυνας 12,00 3,00 15,00 0,22% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18%

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 1.868,00 331,00 2.199,00 32,82% 1.720,00 350,00 2.070,00 30,90% 1.731,00 353,00 2.084,00 31,10% 1.762,00 353,00 2.115,00 31,57%

Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων 1.700,00 141,00 1.841,00 27,48% 2.116,00 137,00 2.253,00 33,63% 2.110,00 135,00 2.245,00 33,51% 2.114,00 135,00 2.249,00 33,57%

Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ΄Κλιμ. Αλλ. 365,00 17,00 382,00 5,70% 400,00 10,00 410,00 6,12% 410,00 10,00 420,00 6,27% 400,00 10,00 410,00 6,12%

Παιδείας & Θρησκευμάτων 385,00 89,00 474,00 7,07% 345,00 92,00 437,00 6,52% 345,00 93,00 438,00 6,54% 345,00 93,00 438,00 6,54%

Πολιτισμού & Αθλητισμού 100,00 34,00 134,00 2,00% 81,00 20,00 101,00 1,51% 81,00 20,00 101,00 1,51% 81,00 20,00 101,00 1,51%

Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ΄ Πρόνοιας 435,00 20,00 455,00 6,79% 360,00 20,00 380,00 5,67% 360,00 20,00 380,00 5,67% 350,00 20,00 370,00 5,52%

Υγείας 40,00 8,00 48,00 0,72% 60,00 20,00 80,00 1,19% 60,00 20,00 80,00 1,19% 55,00 20,00 75,00 1,12%

Αγρ. Ανάπτυξης κ΄ Τροφ. 460,00 3,00 463,00 6,91% 535,00 3,00 538,00 8,03% 520,00 2,00 522,00 7,79% 525,00 2,00 527,00 7,87%

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφ. κ΄ Ανθρ. ∆ικ. 5,00 3,00 8,00 0,12% 9,00 3,00 12,00 0,18% 9,00 3,00 12,00 0,18% 8,00 3,00 11,00 0,16%

∆ημόσιας Τάξης κ΄ Προστασίας του Πολίτη 50,00 13,00 63,00 0,94% 54,00 7,00 61,00 0,91% 54,00 6,00 60,00 0,90% 54,00 6,00 60,00 0,90%

Τουρισμού 12,00 8,00 20,00 0,30% 28,00 8,00 36,00 0,54% 28,00 8,00 36,00 0,54% 28,00 8,00 36,00 0,54%

Ναυτιλίας 22,00 14,00 36,00 0,54% 25,00 12,00 37,00 0,55% 25,00 12,00 37,00 0,55% 26,00 12,00 38,00 0,57%

Μακεδονίας κ΄ 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%

Σύνολο 5.700,00 700,00 6.400,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00%

Ονομασία φορέων

2015 2016 2017 2018

Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π∆Ε 2015 

Περιφέρεια
Συγχρημ/μενο 

Π∆Ε
Εθνικό 
Π∆Ε   

Σύνολο

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΘΡΑΚΗ 90.000.000 11.000.000 101.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 175.000.000 24.800.000 199.800.000

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 70.000.000 7.500.000 77.500.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 70.000.000 8.000.000 78.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60.000.000 19.500.000 79.500.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 30.000.000 8.500.000 38.500.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 30.000.000 1.000.000 31.000.000

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 75.000.000 7.500.000 82.500.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 80.000.000 8.500.000 88.500.000

ΑΤΤΙΚΗ 160.000.000 32.100.000 192.100.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50.000.000 1.500.000 51.500.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 30.000.000 1.500.000 31.500.000

ΚΡΗΤΗ 90.000.000 6.500.000 96.500.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.010.000.000 137.900.000 1.147.900.000

ποσά σε ευρώ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Π∆Ε 2015 ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΩΝ ∆ΕΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

σε χιλ.ευρω

∆ΕΚΟ

Συγχρημ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 
Π∆Ε   

Σύνολο

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 220.000,00 220.000,00

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 70.000,00 70.000,00

∆ΕΠΑΝΟΜ 40.000,00 40.000,00

ΟΣΚ 30.000,00 30.000,00

ΕΓΝΑΤΙΑ 220.000,00 20.000,00 240.000,00

ΘΕΜΙΣ 4.000,00 4.000,00

ΕΤΑ∆(ΚΕ∆) 1.000,00 1.000,00

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 24.000,00 10.000,00 34.000,00

ΟΑΣΑ 23.000,00 23.000,00

ΟΣΕ 250.000,00 9.000,00 259.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 807.000,00 44.000,00 851.000,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Π∆Ε 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Π∆Ε

1130101 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1130102 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1012906 Ε. Γ. ∆ΑΣΩΝ
1012905 Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1012907
Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ

1011269 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1011252 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

10115002 Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1010406 Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

10115005 Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
10115097 Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1010427 Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

1010405 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1010919 Ε. Γ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ∆ΙΤ)

2010001 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

2010002 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2010003 Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

2010004 Περιφέρεια Ηπείρου

2010008 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

2010005 Περιφέρεια Θεσσαλίας

2010010 Περιφέρεια Πελοποννήσου

2010006 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

2010007 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

2010009 Περιφέρεια Αττικής

2010011 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

2010012 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2010013 Περιφέρεια Κρήτης
1011603 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
1011324 Γ.Γ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
1013202 Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
1010107 Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1012502 Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
1010314 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1012504
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1010600 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1010615 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1013100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1010106 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  & ΗΛΕΚTΡ. ∆ΙΑΚΥΒ.

1010300 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1010333 Γ.∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Γ∆ΟΣΥ)
1010200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1010204 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1011412 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1011411 Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1010100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1010115 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1011000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1011001 Γ.Γ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

1011706 Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1010435 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
1011705 Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1012503 Γ.Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

1010900 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1010920 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1010769 Γ.Γ. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

10115004 Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1010717 Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

1010718 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1010886 Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1012701 Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1012200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10115068 Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1010500 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1010534 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1012600 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

1012800 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1012900 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1011200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1012500 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1012700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1011400 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1011700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

1010700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Χωρίς Νομό 00 30 Όλη η Χώρα
Χωρίς Νομό 00 20 Πολλές Περιφέρειες

Χωρίς Νομό 00 10 Πολλοί Νομοί

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 00 ∆ιανομαρχιακά

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 41 Ροδόπης ∆υτικής Ελλάδας 07 0 ∆ιανομαρχιακά

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 36 Ξάνθης ∆υτικής Ελλάδας 07 14 Ηλείας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 20 Καβάλας ∆υτικής Ελλάδας 07 6 Αχαίας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 10 Έβρου ∆υτικής Ελλάδας 07 1 Αιτωλοακαρνανίας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 01 08 ∆ράμας Στερεάς Ελλάδας 08 0 ∆ιανομαρχιακά
Κεντρικής Μακεδονίας 02 00 ∆ιανομαρχιακά Στερεάς Ελλάδας 08 47 Φωκίδας

Κεντρικής Μακεδονίας 02 48 Χαλκιδικής Στερεάς Ελλάδας 08 45 Φθιώτιδος

Κεντρικής Μακεδονίας 02 43 Σερρών Στερεάς Ελλάδας 08 12 Ευρυτανίας

Κεντρικής Μακεδονίας 02 38 Πιερίας Στερεάς Ελλάδας 08 11 Ευβοίας

Κεντρικής Μακεδονίας 02 37 Πέλλας Στερεάς Ελλάδας 08 7 Βοιωτίας

Κεντρικής Μακεδονίας 02 25 Κιλκίς Αττικής 09 0 ∆ιανομαρχιακά

Κεντρικής Μακεδονίας 02 18 Θεσσαλονίκης Αττικής 09 55 Πειραιώς

Κεντρικής Μακεδονίας 02 15 Ημαθίας Αττικής 09 54 ∆υτικής Αττικής

∆υτικής Μακεδονίας 03 00 ∆ιανομαρχιακά Αττικής 09 53 Ανατολικής Αττικής
∆υτικής Μακεδονίας 03 51 Γρεβενών Αττικής 09 52 Αθηνών

∆υτικής Μακεδονίας 03 46 Φλωρίνης Πελοποννήσου 10 0 ∆ιανομαρχιακά

∆υτικής Μακεδονίας 03 26 Κοζάνης Πελοποννήσου 10 35 Μεσσηνίας

∆υτικής Μακεδονίας 03 22 Καστοριάς Πελοποννήσου 10 29 Λακωνίας

Ηπείρου 04 00 ∆ιανομαρχιακά Πελοποννήσου 10 27 Κορινθίας

Ηπείρου 04 39 Πρεβέζης Πελοποννήσου 10 3 Αρκαδίας

Ηπείρου 04 19 Ιωαννίνων Πελοποννήσου 10 2 Αργολίδος

Ηπείρου 04 17 Θεσπρωτίας Βορείου Αιγαίου 11 0 ∆ιανομαρχιακά
Ηπείρου 04 04 Άρτας Βορείου Αιγαίου 11 50 Χίου

Θεσσαλίας 05 00 ∆ιανομαρχιακά Βορείου Αιγαίου 11 42 Σάμου

Θεσσαλίας 05 44 Τρικάλων Βορείου Αιγαίου 11 32 Λέσβου

Θεσσαλίας 05 34 Μαγνησίας Νοτίου Αιγαίου 12 0 ∆ιανομαρχιακά

Θεσσαλίας 05 30 Λαρίσης Νοτίου Αιγαίου 12 28 Κυκλάδων

Θεσσαλίας 05 00 Καρδίτσας Νοτίου Αιγαίου 12 9 ∆ωδεκανήσου

Ιονίων Νήσων 06 0 ∆ιανομαρχιακά Κρήτης 13 0 ∆ιανομαρχιακά

Ιονίων Νήσων 06 33 Λευκάδας Κρήτης 13 49 Χανίων

Ιονίων Νήσων 06 24 Κεφαλληνίας Κρήτης 13 40 Ρεθύμνης
Ιονίων Νήσων 06 23 Κερκύρας Κρήτης 13 31 Λασιθίου

Ιονίων Νήσων 06 13 Ζακύνθου Κρήτης 13 16 Ηρακλείου
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 

Α       ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
21 ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
06 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
07 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

22 Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007- 2013
01 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2007-2013
02 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013
03 INTERREG IV/C 2007-2013
04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ
06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ
07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ
08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΓ∆Μ
09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΤΟΥΡΚΙΑ
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ
11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
13 INTERACT
14 ESPON
15 URBACT

23 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
01 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
02 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΗΠΕΙΡΟΣ
05 ΑΤΤΙΚΗ
24 ΕΣΣΑΑ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 
01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013
25 ΕΣΣΑΑΛ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)
01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

4 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

18 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19 ΘΑΛΑΣΣΑ & ΑΛΙΕΙΑ

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

8 ΉΠΕΙΡΟΣ

9 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

10 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

11 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

13 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

15 ΚΡΗΤΗ

16 ΑΤΤΙΚΗ

17 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020
21 ΕΛΛΑΔΑ‐ΚΥΠΡΟΣ

22 ΕΛΛΑΔΑ‐ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

23 ΕΛΛΑΔΑ‐ΙΤΑΛΙΑ

24 ΕΛΛΑΔΑ‐FYROM

25 ΕΛΛΑΔΑ‐ΑΛΒΑΝΙΑ

26 ΒΑΛΚΑΝΙΑ‐ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Β     ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 -2020
ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 
&  προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2015 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ….. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                    ………...…….., …/..../2015    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ …..                                                                           Αρ. Πρωτ……… /…………      

Αρμόδιος: 

Τηλ: 

Ταχ. ∆/νση    :                                                          ΠΡΟΣ: ΥΠΑΑΝ 

Ταχ. Κώδικας:                           ∆/νση ∆ημοσίων Επενδύσεων 

Νίκης 5 – 7,  Πλατεία Συντάγματος,   

ΤΚ:101 80, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης Π∆Ε 2015 

ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………………………...  

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπαριθμ…………. που αφορά την κατάρτιση του Π∆Ε 2015, σας 

υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος 

περιλαμβάνει τις προτάσεις του 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 

κ.λ.π.), 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 

 

                                               …………………………      

                                                           
1 Το έγγραφο πρωτοκολλείται αποκλειστικά από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΑΝ   
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 &  προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

α/α Κωδικός Σ.Α.
Αριθμός απόφασης  
δημοσιονομικής 

διόρθωσης
ημερομηνία Ενάριθμο 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 Π∆Ε βλέπε Πίνακα 11 του Παραρτήματος  
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 &  
προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

∆ιευθύντρια: Θεανώ Τάκου-Φωτεινού 210 3332931 th.takou@mnec.gr

Γραμματεία: Πέττα Αναστασία 210 3332937 a.petta@mnec.gr
Αρμάου Άννα 210 3332949

Προϊσταμένη:  ∆αββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@mnec.gr

Προϊσταμένη:  Καραμήτσα Φανή 210 3332186 fkaramitsa@mnec.gr

Προϊστάμενος:  Γρουζής ∆ιονύσης 210 3332990 dgrouzis@mnec.gr

Προϊσταμένη:  Μπουτσιούκου Άννα 210 3332978 a.boutsioukou@mnec.gr

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

Βουλής των Ελλήνων Βαρβαρούση Φωτεινή 210 3332993 fvarvarousi@mnec.gr

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Μητροπία Ειρήνη 210 3332948 imitropia@mnec.gr

Υπουργείου Οικονομικών Μπαλωμένου Κωστούλα 210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Υπουργείου Εξωτερικών ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Υπουργείου Εσωτερικών Μητροπία Ειρήνη 210 3332948 imitropia@mnec.gr

Υπουργείου Εθνικής Αμυνας Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

ΥΠΑΑΝ, Γ. Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 v.pappa@mnec.gr

ΥΠΑΑΝ, Γ.Γ.Εμπορίου, Γ.Γ. Βιομηχανίας Στείρου Πανωραία 210 3332961 stirou@mnec.gr

Σαρρής Νίκος 210 3332897 n.sarris@mnec.gr

∆ιαμαντοπούλου Βασιλική 210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Χάνκου Άνκα 210 3332922 axankou@mnec.gr

Βαρβαρούση Φωτεινή 210 3332993 fvarvarousi@mnec.gr

Στείρου Πανωραία 210 3332961 stirou@mnec.gr

Κορδάλη Νικολέττα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής

Στείρου Πανωραία 210 3332961 stirou@mnec.gr

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Παπαγεωργίου Μαρικαίτη 210 3332469 papageorgioum@mnec.gr

Τζαχρήστα Βασιλική 210 3332236 vtzaxrista@mnec.gr

Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού, Γ.Γ. Πολιτισμού Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού, Γ.Γ. Αθλητισμού Τσιούγκου Παρασκευή 210 3332744 v.tsiougkou@mnec.gr

Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας Μπαλωμένου Κωστούλα 210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Υπουργείου Υγείας ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Τζαχρήστα Βασιλική 210 3332236 vtzaxrista@mnec.gr

Υπουργείο  ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας & Ανθρ. 
∆ικαιωμάτων 

Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης & Προστασίας. του Πολιτη ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Υπουργείο Τουρισμού  Πέττα Αναστασία 210 3332937 a.petta@mnec.gr

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Πέττα Αναστασία 210 3332937 a.petta@mnec.gr

Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης ∆ιαμαντοπούλου Βασιλική 210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 
&  προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης ∆ιαμαντοπούλου Βασιλική 210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Κορδάλη Νικολέττα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 i.zarafeta@mnec.gr

Περιφέρειας Ηπείρου Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Περιφέρειας Θεσσαλίας Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 i.zarafeta@mnec.gr

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γιαννοπούλου Μαρία 210 3332941 mgiannopoulou@mnec.gr

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 i.zarafeta@mnec.gr

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Περιφέρειας Πελοποννήσου Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Περιφέρειας Αττικής Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Περιφέρεια Κρήτης ∆ιαμαντοπούλου Βασιλική 210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Θέματα κατάρτισης Προγράμματος ∆ημοσίων Γιαννοπούλου Μαρία 210 3332941 mgiannopoulou@mnec.gr

Λαντζανάκη Μαρία 210 3332867 m.latzanaki@mnec.gr

Μπαλωμένου Κωστούλα 210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

ΛΟΙΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Χρηματοδοτηση ΣΑ ∆εσποτίδης Κωνσταντίνος 210 3332977 k.despotidis@mnec.gr

Χρηματοδοτηση έργων Αεροδρομίων από συνεισφορά Κορδαλή Νικολέτα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Χρηματοδότηση  έργων Πυρόπληκτων περιοχών Μητροπία Ειρήνη 210 3332048 imitropia@mnec.gr

Χρηματοδότηση  έργων Πυρόπληκτων περιοχών Σπυριδοπούλου Κυριακή 210 3332952 k.spyridipoulou@mnec.gr

Τσουρλάκης Κώστας 210 3332970 ktsourl@mnec.gr

∆αφνή Σοφία 210 3332659 s.dafni@mnec.gr

Κούτση Αδαμαντία 210 3332992 a.koutsi@mnec.gr

Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 Th.ladakakos@mnec.gr

Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου Κατσάγγελου Ειρήνη 210 3332967 e.katsagelou@mnec.gr

∆αββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@mnec.gr

∆αββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@mnec.gr

Βινιεράτου Μαρία 210 3332969 mvinieratou@mnec.gr

► ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

► ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Εκτιμήσεις, προβλέψεις - Όρια δαπανών φορέων

► ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

► ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 
&  προγραμματισμό δαπανών 2016 – 2018 σύμφωνα με το ΜΠ∆Σ 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 th.ladakakos@mnec.gr

Κούτση Αδαμαντία 210 3332992 a.koutsi@mnec.gr

Βινιεράτου Μαρία 210 3322969 mvinieratou@mnec.gr

Πέτρου Αικατερίνη 210 3332468 kpetrou@mnec.gr

Ζούμπα ∆ώρα 210 3322770 zd_kb@mnec.gr

ΠαντζαβέληΈφη 210 3332946 epantzaveli@mou.gr

Αρχοντάκη Γλυκερία 210 3322942 garchontaki@mnec.gr

Ελευθερία Σουφλιά 210 3322118 esouflia@mnec.gr

Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 th.ladakakos@mnec.gr

Κορδαλή Νικολέτα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Πέτρου Αικατερίνη 210 3332468 kpetrou@mnec.gr

Μητροπία Ειρήνη 210 3332948 imitropia@mnec.gr

Σπυριδοπούλου Κυριακή 210 3332952 k.spyridopoulou@mnec.gr

Ρούτσης Ιωάννης 210 3332916

Μιλπάνης Γιάννης 210 3332916

► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ

HELPDESK

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Π∆Ε & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

►ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΟΠΣ Π∆Ε)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17:  ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 

 
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 Π∆Ε είναι η Σ.Α. με την οποία 

γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του ∆ημοσίου έναντι τρίτων 

3 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

:  Είναι 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 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ : 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 Ε∆ΕΤ, 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 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

:  Πίστωση του έργου 

7 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

: 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 ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

Π∆Ε 

:  Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο 

του Φορέα Χρηματοδότησης του Π∆Ε το οποίο αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων της Σ.Α. 

αρμοδιότητάς του. 
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9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Π∆Ε (ΥΠΟΛΟΓΟΣ): 

:  Το πρόσωπο που έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να διαχειρίζεται αξίες 

σε χρήμα ή σε είδος που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ΝΠ∆∆. Καθήκον του 

υπολόγου είναι η χρηστή διαχείριση και διαφύλαξη του δημοσίου 

χρήματος και είναι αρμόδιος να διενεργεί τις πληρωμές που διατάσσει ο 

διατάκτης. Ο υπόλογος υπάγεται στη εποπτεία και τον έλεγχο του 

οικείου διατάκτη, των Υπηρεσιών ∆ημοσιονομικού ελέγχου (Υ∆Ε) του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου και 

λογοδοτεί. Για κάθε έργο Π∆Ε ορίζεται ένας ή περισσότεροι διαχειριστές 

έργων με απόφαση του διατάκτη, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος 

δημόσιος υπάλληλος. Για έργα που εκτελούνται από ΝΠ∆∆ ορίζονται τα 

ίδια υπόλογοι (δια του ∆ιοικητικού τους Συμβουλίου) ενώ ειδικές 

διατάξεις προβλέπουν την ίδια διαδικασία για συγκεκριμένα ΝΠΙ∆. Για τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα από 1.1.2015 διαχειριστής έργου ορίζεται η 

οικονομική υπηρεσία των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 

10 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΟΦΕΙΛΩΝ Π∆Ε 

:  Το στέλεχος του Φορέα χρηματοδότησης που έχει οριστεί αρμοδίως για 

τις ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης 

Πληρωμών και Οφειλών του Π∆Ε, στο πλαίσιο του οποίου συλλέγει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τις πληρωμές και οφειλές των έργων 

Π∆Ε αρμοδιότητας του Φορέα του. 

11 ΕΓΚΡΙΣΗ Π∆Ε :  Η έκδοση Σ.Α. 

12 ΕΘΝΙΚΟ Π∆Ε : Το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από 

αμιγώς εθνικούς πόρους 

13 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Π∆Ε : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στο 

αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα 

Χρηματοδότησης, που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα ∆ημοσίων 

Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό Π∆Ε όπου 

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ειδικός 

φορέας Π∆Ε είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή αντίστοιχη 

μονάδα. Για το περιφερειακό Π∆Ε ειδικός φορέας Π∆Ε είναι η 

Περιφέρεια 

14 ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

:  Η Υπηρεσία (∆Α/ΕΦ∆), που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης για μέρος ή το 

σύνολο ενός συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

είτε ως ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 

(ΕΦ∆) και υπάγεται ή εποπτεύεται από Υπουργείο, Περιφέρεια κ.λπ.  

15 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

:  Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το 

τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν 
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παραδοθεί. 

16 ΕΝΑΡΙΘΜΟ :  ∆εκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του Π∆Ε. Τα 

πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου 

στο Π∆Ε, τα επόμενα τον κωδικό της Σ.Α. στην οποία είναι ενταγμένο 

και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Το ενάριθμο 

χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη. 

17 ΕΟΧ  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

18 ΕΠ :  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

19 ΕΠΑΛ :  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 

20 ΕΣΠΑ2007-2013 :  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. αποτελεί το έγγραφο αναφοράς 

για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 

21 ΕΣΠΑ 2014-2010 : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. 

22 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 του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου εγγράφου. 

23 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  : 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/Π∆Ε), τις διοικητικές 

πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του 

∆ημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους 

24 ΜΠ∆Σ :  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 

25 ΝΕΟ ΕΡΓΟ :  Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο Π∆Ε 

τρέχοντος έτους 

26 ΝΟΜΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ :  Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, 

λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ) 

27 ΟΠΣ – Π∆Ε ή e-pde : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος ∆ημοσίων 

Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα του 

Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων. 

28 ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :  Όριο Πληρωμών 

29 ΠΑΑ :  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
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30 Π∆Ε :  Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων 

31 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Π∆Ε :  Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο Π∆Ε που περιλαμβάνει 

ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική 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. Η προέγκριση πρέπει να 

εκδίδεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και αποτελεί εργαλείο 

ευελιξίας για την εκτέλεση του Π∆Ε. 

32 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

:  ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο Π∆Ε 

33 ΠΣΥΠΠΟ∆Ε : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών ∆ημοσίων 

Επενδύσεων (αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ – Π∆Ε) 

 

34 ΣΑΕ/Μ :  Συλλογική Απόφαση Έργων ή Μελετών: Η διοικητική πράξη (Υπουργική 

Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών 

έργων ή μελετών στο ετήσιο Π∆Ε.  

35 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜ

ΕΝΟ Π∆Ε 

: Το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται και από 

επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων ∆ιεθνών Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών και άλλους εθνικούς πόρους. 

36 ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ 

:  Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές 

δεσμεύσεις 

37 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

(ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ 

:  Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο Π∆Ε 

προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο τρέχον έτος 

εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του. 

38 ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

: Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή προγραμμάτων 

με σκοπό τη δημιουργία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

39 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης 

40 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ή ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

:  ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση 

σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).  

41 ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

:  Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον 

Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του Π∆Ε είναι η 

Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

- Βουλή των Ελλήνων 

- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών 

- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ,  Γ.∆. Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού   

- Γενικές ∆/νσεις Οικονομικού Υπουργείων 

- Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

- Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Γραφεία Περιφερειαρχών) 

- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το ∆ημόσιο 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

- Γρ. Υπουργού κ. Κ. Σκρέκα                                                 

- Γρ. Γ.Γ. ∆ημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Σπ. Ευσταθόπουλου 

- Γρ. Γεν. ∆/ντή  ∆ημοσίων Επενδύσεων κ. Π. Λαμπρινού 

- ∆/νση ∆ημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ, ∆  
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