
 

 

 Αθήνα, 22/10/2012 
Αριθµ. Πρωτ: 44914/∆Ε5466 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
- ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος 
Ταχ. Κώδικας : 101 80 Αθήνα 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενου Π∆Ε 
(ΕΣΠΑ 2007-2013) και επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων  
 
Σχετικό: Εγκύκλιος οδηγιών Π∆Ε στο πλαίσιο του ΜΠ∆Σ, µε Α.Π: 10578 /∆Ε 
1206/5.03.2012 
 
Στο πλαίσιο των πολιτικών και νοµικών δεσµεύσεων της χώρας µας για την 
εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2016, 
έχουν τεθεί συγκεκριµένοι ετήσιοι στόχοι δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε), η πραγµατοποίηση των οποίων συνδέεται άµεσα µε την εισροή 
πόρων στη Ελλάδα, καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο την επίτευξή τους κρίσιµο 
παράγοντα των δηµοσιονοµικών εξελίξεων. 
 
∆εδοµένης της διαπιστωµένης µέχρι σήµερα υποεκτέλεσης του Π∆Ε, και 
προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση, κυρίως σε ότι αφορά το 
συγχρηµατοδοτούµενο -στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ- σκέλος, επιχειρείται η επιτάχυνση 
όλων των σχετικών διαδικασιών για την επιτυχή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Π/Υ 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, στο τρίµηνο που αποµένει έως τη λήξη του έτους, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που ακολουθούν. 
 
1) Στενή συνεργασία εµπλεκόµενων Υπηρεσιών 
 
Τα αρµόδια στελέχη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων, των αρµοδίων 
Υπηρεσιών των Φορέων Χρηµατοδότησης, της ΕΥ Συντονισµού και Εφαρµογής των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των αρµόδιων ∆ιαχειριστικών Αρχών θα 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία προκειµένου να επιτευχθεί για όλα τα έργα ΕΣΠΑ, 
ο ακριβέστερος δυνατός προσδιορισµός των δαπανών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν εντός του έτους, η έγκαιρη έκδοση όλων των σχετικών 
αποφάσεων ανάληψης δέσµευσης (Συλλογικές Αποφάσεις, προεγκρίσεις), 
χρηµατοδότησης και κατανοµής, καθώς και η άµεση καταχώρηση όλων των 
πραγµατοποιηµένων δαπανών στο ΟΠΣ. 



 

 

  
Οι παραπάνω Υπηρεσίες καλούνται να ορίσουν εντός της εβδοµάδας (είτε 
ηλεκτρονικά είτε εγγράφως) , τα αρµόδια στελέχη ανά Φορέα χρηµατοδότησης και 
πρόγραµµα, κοινοποιώντας στο γραφείο του Γενικού ∆/ντή Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφ. Πολιτικής και ∆Ε (ηλεκτρονική δ/νση:ckouk@mnec.gr), 
καθώς και στο γραφείο της Προϊσταµένης της ∆/νσης ∆ηµ. Επενδύσεων 
(ηλεκτρονική δ/νση:th.takou@mnec.gr), τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
 
2) Αυτόµατη ανακατανοµή εγκεκριµένων πιστώσεων 
 
Βασικός άξονας της µεταρρύθµισης στη διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης του 
Π∆Ε, που αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση, είναι η εµπέδωση της αρχής του 
προγραµµατισµού µε βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, τα οποία είναι δεσµευτικά. 
 
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο Οδηγιών για το Π∆Ε 2012 (ΑΡ. ΠΡ. 10578/∆Ε 
1206/5.3.2012) και ειδικότερα αναφορικά µε την παράγραφο 4.2. για το συνολικό 
µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των Φορέων χρηµατοδότησης απαιτείται η άµεση 
ανακατανοµή των πιστώσεων ώστε να χρηµατοδοτηθούν τα έργα που θα αποφέρουν 
πόρους από την Ε.Ε. 
 
Στη περίπτωση που οι Φορείς έχουν τεκµηριωµένα εξαντλήσει το µηχανισµό 
ανακατανοµής των πιστώσεών τους τότε να µας το γνωστοποιήσουν εντός 5 ηµερών. 
 
Όµως οι σοβαρές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται µέχρι στιγµής στον 
προγραµµατισµό των αναγκαίων πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ, κάνουν επιβεβληµένη 
και την άµεση ανάληψη διορθωτικών κινήσεων οι οποίες για λόγους ευελιξίας και 
επιτάχυνσης θα πραγµατοποιηθούν από το Υπουργείο µας χωρίς την τήρηση της 
συνήθους ροής διαδικασιών και άλλης ενηµέρωσης (Ν.4047/2012, αρθρ.4 παρ.1). 
Στόχος της κατωτέρω διαδικασίας είναι οι πιστώσεις κάθε έργου όπως αυτές θα 
αναµορφωθούν µε την εφαρµογή της εγκυκλίου να αντανακλούν µε ακρίβεια τις 
αναµενόµενες πληρωµές για το έργο αυτό έως το τέλος του 2012. 
 
Ειδικότερα: 
 
2.1.) Άµεσα αυτόµατη ανάκληση του υπολειπόµενου ποσού των ετήσιων πιστώσεων 
των έργων ΕΣΠΑ για τα οποία δεν τεκµηριώνεται η εκτίµηση περαιτέρω εκτέλεσης 
πληρωµών κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2012.Η εκτίµηση αυτή προκύπτει για 
κατηγορίες έργων που εντάσσονται π.χ στην κατηγορία των ανενεργών έργων ή 
συµβάσεων, έργων µε εµπλοκές κατά τη διαδικασία σύνοψης ή και υλοποίησης 
συµβάσεων, έργων για τα οποία δεν έχουν αναληφθεί ακόµη οι προβλεπόµενες 
νοµικές δεσµεύσεις κ.λπ. Η σχετική λίστα των έργων αυτών συνδιαµορφώνεται από 
την ΕΥΣ και τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες 
ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆. 
 
Για όσα έργα της κατηγορίας αυτής έχουν εκδοθεί εντολές κατανοµών πρέπει να 
γίνουν ανακλήσεις µετά από συνεργασία της ΕΥΣ και της ∆∆Ε και διατύπωση 
σχετικής εισήγησης. 
 



 

 

 Η πρώτη ανάκληση θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως τις 29/10/2012, µε την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων στη βάση της σχετικής λίστας έργων που θα 
διαµορφωθεί, 
 
2.2.) Αυτόµατη ανάκληση του 50% των ετήσιων πιστώσεων των έργων για τα οποία, 
κατά το µήνα Οκτώβριο, η διαφορά µεταξύ εγκεκριµένων πιστώσεων και 
πραγµατοποιηµένων πληρωµών είναι µεγαλύτερη του 75%. 
 
Για την έκδοση των αποφάσεων ανάκλησης θα λαµβάνονται υπόψη οι ήδη 
εκτελεσθείσες από την ΤτΕ κατανοµές. 
 
Για το σύνολο των ανωτέρω ανακλήσεων, στην περίπτωση που οι αρµόδιοι φορείς 
εκτιµήσουν ότι για συγκεκριµένα έργα θα υπάρξουν νέες δαπάνες µέχρι το τέλος του 
έτους, για τις οποίες απαιτείται νέα αυξηµένη πίστωση, οφείλουν να αποστείλουν 
σχετικό αίτηµα για τα έργα αυτά, συνοδευόµενο από επαρκή αιτιολόγηση, στην ΕΥΣ 
και στη ∆∆Ε (ειδικότερα εάν αφορά Ν+3), το αργότερα έως τις 10 Νοεµβρίου 2012. 
 
Η ίδια διαδικασία ανακλήσεων θα επαναληφθεί και κατά το µήνα Νοέµβριο µε στόχο 
την βέλτιστη ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Π/Υ ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2012 κατά 
το µήνα ∆εκέµβριο 2012. 
 
Τέλος, οι πιστώσεις που θα αποδεσµευτούν από τις παραπάνω διαδικασίες θα 
κατανεµηθούν στους Φορείς Χρηµατοδότησης που έχουν αποδεδειγµένα ανάγκη 
κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων (Πίνακας 1 εγκυκλίου µόνο µε τα έργα που 
τροποποιούνται οι πιστώσεις), µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣ. 
 
Η αποστολή των αιτηµάτων τροποποίησης πιστώσεων θα πρέπει να αποστέλλονται 
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική δ/νση 
esubpde1@mnec.gr. 
 
3) Τήρηση προβλεπόµενων προθεσµιών καταγραφής δαπανών στο ΟΠΣ 
 
Οι αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές οφείλουν να µεριµνούν για την καταχώρηση και 
την επιβεβαίωση των δαπανών των έργων ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, εντός των 
προβλεποµένων προθεσµιών (το πρώτο δεκαήµερο του µήνα) 
 
Οι υπηρεσίες µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω υποστήριξη. 
 
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή οποιοδήποτε πρόβληµα σχετικά µε την υλοποίηση 
(έγκριση πιστώσεων και χρηµατοδότηση) του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων αρµοδιότητάς σας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ερώτηµα 
στην εφαρµογή help desk του ΟΠΣ - Π∆Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-
pde.gr. 
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 
http://www.taxheaven.gr  


