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1. Γενικά 

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2016 και τον προγραμματισμό 

δαπανών του Π∆Ε για τα έτη 2017-2019, 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 2016 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 2016 καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του 

Π∆Ε 2017 – 2019, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:   

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

Οικονομικής Πολιτικής και κάθε εφαρμοστικού αυτού νόμου όπως κάθε φορά ισχύει,  

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 2016-2019 

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. Η υλοποίηση του Π∆Ε 2016 – 2019 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική 

προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και ταυτόχρονα στη 

στήριξη της κοινωνικής συνοχής.  

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2016 – 2019 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς 

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

ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ 

2014 – 2020 ανέρχονται συνολικά σε 27 δισ. ευρώ. 

Βασικός στόχος του Π∆Ε 2016 είναι η 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 2016 είναι η 

επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 

περιόδου 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας κ.λπ.) για την εξασφάλιση της 

εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της παλαιάς περιόδου 2007 – 2013 ώστε 

να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο των προγραμμάτων αυτών δίχως την απώλεια πόρων. Σημαντική 

είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών 

στόχων των Φορέων του Π∆Ε, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.   
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3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την 

έκδοση και έγκριση του Π∆Ε 2016 

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του Π∆Ε 2016 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,  όπως αναλύεται ακολούθως. 

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

και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων (∆∆Ε) του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΙΑΤ) για το Π∆Ε 2016-2019 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη 

τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.  

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος 

εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του Π∆Ε ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Στον Πίνακα 9 

εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού Π∆Ε σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ που εκδόθηκε κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του ν.4270/2014 (ΥΑ με ΑΠ:12790/12.02.2016, Α∆Α: ΩΑΧΠ4653Ο7-ΚΗΙ, 

ΦΕΚ Β’ 327/2016). 

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων 2016 που θα διατεθεί για την 

εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), 

καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 με την Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 14904/09.02.2016 

(Α∆Α: Ψ6Α14653Ο7-ΓΕΕ, ΦΕΚ: Β’ 274/2016). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων 

έργων στο Π∆Ε.  

Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) όλων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών ΕΠ) για τα έργα που διαχειρίζονται θα πρέπει 

να συνεργαστούν με τους Φορείς χρηματοδότησης του Π∆Ε, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΤ να έχουν 

συνεκτιμηθεί η  χρηματοδοτική δυνατότητα του Π∆Ε, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές 

ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. 

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

ιδιαίτερη έμφαση στην έναρξη και επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της νέας περιόδου 

2014–2020, στην ολοκλήρωση των δράσεων των προγραμμάτων της περιόδου 2007–2013 (ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Αλιείας) και στην λειτουργική 

ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη. 
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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 Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την υπ’ αριθ. 213/04.01.2016 Απόφαση για την 

ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

δεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 2.025 δισ. ευρώ του εγκεκριμένου Π∆Ε 2016 (Α∆Α: ΩΒΞΟ4653Ο7-ΦΘΕ, 

ΦΕΚ Β’ 11). 

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά το α’ εξάμηνο του έτους αποφασίζει για το ύψος 

της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση του Π∆Ε, την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε 

Φορέα, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% συνολικά, τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των 

ΕΠ της περιόδου 2014–2020, καθώς και τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των δράσεων των ΕΠ της 

περιόδου 2007–2013. 

Ειδικότερα, ποσό ύψους 150 εκ. ευρώ από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2016 θα διατεθεί 

ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και 

για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών.  

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού 

ορίου πληρωμών του Π∆Ε 2016, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού 

Προϋπολογισμού 2016.   

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης  

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

προτάσεις τους στη ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΤ 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 2016-

2019 (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. 8.1).  

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. 8.1). 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 10 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο 

επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς Π∆Ε αρμοδιότητάς του (βλ. έγγραφο 

του ΥΠΟΙΑΤ με Α.Π126587/8.12.15).  

Για τις περιπτώσεις, όπου εντός του 2015 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή 

διάσπαση δομών Υπουργείων), ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που ίσχυσαν για την υποβολή 
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του Π∆Ε 2015 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 2016-2019 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για 

το 2016, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 

2017-2019 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 2015 (ακόμη και με μηδενική πίστωση), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Π∆Ε 

2014 κατά το έτος αυτό έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση του Π∆Ε από ανενεργά έργα. Συνεπώς, έργα που 

δεν προτάθηκαν το έτος 2015 στη συνολική αρχική πρόταση των Φορέων θεωρούνται οριστικά απενταγμένα 

από το Π∆Ε.   

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 2016.  

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

μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές αποφάσεις έργων ΣΑ.  

Η έκδοση τροποποιητικών ΣΑ από τη ∆∆Ε παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς 

και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.  

Μέχρι την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των 

προγραμμάτων να εκδίδεται επιμέρους απόφαση έγκρισης έργου ΣΑ (προέγκριση). 

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). 

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

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

δράσεων.  

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/03.06.2013, Α∆Α: 

ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με Α.Π.: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 

2656/Β’/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη 

δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του τηρώντας τα όρια των 

πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η 

διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 8.2).  

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. 
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3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και 
ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων 

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του 

Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για 

κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

∆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.  

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

σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2016-2019), πρέπει να συμβαδίζει με τις 

δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να 

είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε 

να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην 

δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του Π∆Ε.  

Ειδικότερα: 

► Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π∆Ε, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που 

παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥ∆) θα καταγράφονται στις ΣΑ με 

τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ. 

► Για τα έργα του εθνικού σκέλους του 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 

Η αξιολόγηση των Φορέων 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 2016 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 που χρηματοδοτούνται από αμιγώς 

εθνικούς πόρους. 
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Β: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Π∆Ε μέσω του 

Κεντρικού Λογαριασμού 

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 στην ΚΥΑ με ΑΠ 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2882) και τον 

Οδηγό Λειτουργίας του  Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με Α.Π. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-

Α∆Α:4Α95Φ-83). 

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 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (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 2016-2019 

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

χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: 

► Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του Π∆Ε. Για 

το 2016 η ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ. 14904/09.02.2016 (ΦΕΚ Β’ 247 και Α∆Α: Ψ6ΑΙ4653Ο7). 

► Η ∆∆Ε στην αρχή του 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. Τα όρια 

δαπανών ανά Φορέα του Π∆Ε 2016 – 2019 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα 

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

► 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 ΣΑ εγκρίνοντας το 

Πρόγραμμα.  
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► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ 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 ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς 

Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων 

πιστώσεών τους. 

► Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων: 

 ο συνολικός προϋπολογ ι σμός  για κάθε έργο της ΣΑ. 

 οι ετήσιες π ισ τώσε ι ς  σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2016 για κάθε έργο της ΣΑ. 

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 ΣΑ.  

 Ο Φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (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 2016 - 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) των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8,9. Επισημαίνεται 

ότι στις ΣΑ των κωδικών 1 και 6 εντάσσονται τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-

2020. 

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

(Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4337/2015) 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 2016, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης. 
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5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ 2000-2006 

Τα έργα Ταμείου Συνοχής 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, 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 (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα 

ανωτέρω.  

5.2. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ) 

5.2.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013  

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε 2016 έως 

την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013.  

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 στο Π∆Ε 2016, οι Φορείς χρηματοδότησης 

αποστέλλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του 

Παραρτήματος) με επικαιροποίηση των προϋπολογισμών των έργων στο ύψος των υπογεγραμμένων 

συμβάσεων. Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9, καθώς και σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4, όπως ισχύει μέχρι 

σήμερα. 

Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης όταν αυτές αφορούν 

αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που 

οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του 

Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες 

αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κ.λ.π.), αυτή θα εξετάζεται κατά 

περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της ΕΥΣΕ 

κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (∆Α/ΕΦ∆) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της 

αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ∆∆Ε από την ΕΥΣΕ. 

Οι ΕΥ∆ και οι ΕΦ∆ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης θα 

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

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

βοηθητικούς πίνακες.  

Κατά την προετοιμασία της πρότασης για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε, οι Φορείς 

χρηματοδότησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τυχόν έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

εν συνεχεία στο Π∆Ε 2015 με την προσθήκη ειδικών διατάξεων (ή ειδικών προβλέψεων στο Σύμφωνο 

Αποδοχής Όρων) ως προς την χρηματοδότησή τους που προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που τα έργα δεν 

ολοκληρωθούν έως 31/12/2015 ή δεν ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τότε ο δικαιούχος 

αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου αποκλειστικά με ιδίους πόρους ή/και εφαρμόζοντας τις 

προβλέψεις της εγκυκλίου για ένταξη του έργου στο εθνικό Π∆Ε με τη διαδικασία ένταξης νέου έργου με 

αντίστοιχη απένταξη/απομείωση Π/Υ (βλ. ενότητα 5.12.2.1.). 
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Για τα έργα της παραπάνω παραγράφου, προκειμένου να παραμείνουν σε ΣΑ/8 ή ΣΑ/9 και να 

χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε 2016, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της 

ΕΥΣΕ. Για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων, η ΕΥΣΕ αποστέλλει στη ∆∆Ε και επικαιροποιεί, όποτε 

απαιτείται, κατάλογο των υπόψη έργων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της απρόσκοπτης 

χρηματοδότησής τους από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε 2016. 

5.2.2. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές 
περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing) 

5.2.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την 
υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης ΠΠ 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 ΕΥ∆ θα προβούν στα ακόλουθα: 

 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης/πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο και 

απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του Π/Υ του έργου στο Π∆Ε στο ύψος του Π/Υ 

των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α’ φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με 

αναλυτική αναφορά στα ενάριθμα Π∆Ε (και τα επιμέρους ποσά ανά ενάριθμο Π∆Ε) της περιόδου 2007-

2013 που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο.  

 Με την ένταξη της Β΄ φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού 

θα συνεχισθεί μέσω νέου εναρίθμου στις ΣΑ, που θα εκδοθούν για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι εργασίες της 

Β’ φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας 

πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω νέων εναρίθμων Π∆Ε, μειούμενη 

κατά το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τους εναρίθμους Π∆Ε του ΕΣΠΑ 2007-2013.   

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

αριθ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 Εγκύκλιο για την Ολοκλήρωση των Πράξεων των ΕΠ 2007-2013 

καθώς και στα Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 2007-2013 και 2014-2020. 

5.2.2.2. Τμηματοποιημένα 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 ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο 

5.2.2.1 για τα Μεγάλα Έργα. Συνεπώς, οι ΕΥ∆ θα προβούν στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του 

έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε τα στοιχεία του έργου να προσαρμοστούν ως προς 

τα στοιχεία της Α΄ φάσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη).  Με 

την ένταξη της Β΄ φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα 

συνεχίσει μέσω νέου εναρίθμου των ΣΑ 2014-2020 (βλ. Πίνακα ενότητας 5.2.4.).  

5.2.2.3 Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους 
με αδυναμία άμεσης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing) 

Σε περιπτώσεις τμηματοποιημένων έργων: 

α)  των οποίων οι εργασίες της Α’ φάσης δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31/12/2015 ή 

β) τα οποία περιλαμβάνουν στο πλαίσιο της Α’ φάσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 μη αποσβεσθείσα 

προκαταβολή (για την δήλωση της οποίας θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες ισόποσης αξίας έως την 

ημερομηνία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος του αντίστοιχου ΕΠ) ή 
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γ) η Β΄ φάση των οποίων δεν μπορεί άμεσα να ενταχθεί σε ΕΠ υποδοχής 2014-2020 λόγω ύπαρξης 

αυτοδέσμευσης, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η 

ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020 

η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης θα γίνει ως έργο «phasing – μεταβατική περίοδος». Στο Π∆Ε η 

εγγραφή του έργου διατηρείται στην ίδια ΣΑ και στον ίδιο ενάριθμο με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου 

που αφορά στο κόστος της Α’ και Β’ φάσης (συνολική δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), μέχρι τη διευθέτηση 

των παραπάνω περιπτώσεων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η 

συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού. 

Η ΕΥΣΕ καταρτίζει και αποστέλλει στη ∆∆Ε κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας το λόγο της  

αδυναμίας άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά τη 

διευθέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων, οι ΕΥ∆ θα προβούν στην ένταξη της Β’ φάσης του έργου σε ΕΠ του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο Σ∆Ε. 

5.2.3.Έργα προς απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020  

Τα έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

διακρίνονται δυο κατηγορίες: 

A) Σε έργα τα οποία  άμεσα, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών, μπορούν να 

απενταχθούν από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Σ∆Ε για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά θα 

ενταχθούν σε ΣΑ/1 του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια (βλ Πίνακα 

ενότητας 5.2.4.) 

B) Σε έργα, τα οποία δεν μπορούν στην φάση αυτή να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω μη 

κάλυψης αυτοδέσμευσεων που δεν επιτρέπουν την πλήρη ενεργοποίηση των σχετιζόμενων ΕΠ 

υποδοχής, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση 

των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Εφόσον τα έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συναφθεί συμβάσεις) και απαιτείται η 

συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τον Κεντρικό Λογαριασμό, τα έργα δύνανται να παραμείνουν 

ενταγμένα στο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι την ημερομηνία κάλυψης της αυτοδέσμευσης. Η ΕΥΣΕ 

καταρτίζει και αποστέλλει στη ∆∆Ε κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας την αυτοδέσμευση με 

την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή τεκμηριώνοντας την 

περίπτωση  με την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Μετά την ένταξή τους μεταφέρονται σε νέες ΣΑ/1.  

5.2.4. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 

Τα ΕΠ της νέας περιόδου 2014-2020 εγκρίθηκαν και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

καθορίστηκε με την ψήφιση του Ν. 4314/2014 και την έκδοση του Σ∆Ε. 

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

αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε. Με την ένταξη της πράξης σε 

ΕΠ και την καταχώρηση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του 

Π∆Ε από το ΟΠΣ-Π∆Ε. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο 
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Π∆Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο Π∆Ε είναι η καταχώρηση της Απόφασης 

Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (με αναφορά του Α∆Α) και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.  

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

δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάριθμο της 

ίδιας ΣΑ.  

Οι ΣΑ δεν διακρίνονται πλέον σε συλλογικές αποφάσεις έργων (ΣΑΕ/ΣΑΕΠ) και μελετών (ΣΑΜ/ΣΑΜΠ). Η 

διάκριση μεταξύ έργων και μελετών δηλώνεται μέσω υποκατηγορίας στο σύστημα ΟΠΣ-Π∆Ε. 

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) η πρόταση της ΕΥ∆ για εγγραφή στη 

ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η 

οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων, ενώ για τις 

περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του 

Φορέα χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης 

ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.  

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

οικεία περιφέρεια.  

Για το Π∆Ε 2016, οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση 

ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /1) να δηλώνει 

το Τομεακό ΕΠ του Φορέα χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

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

Τομεακό ΕΠ Συλλογική Απόφαση 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΣΑ 1 - - /1 

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

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση ΣΑ 3 - - /1 

Μεταρρύθμιση ∆ημόσιου Τομέα ΣΑ 4 - - /1 

Τεχνική Βοήθεια ΣΑ 5 - - /1 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο Π∆Ε πράξεων 

για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, 

γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως: 

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

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ∆∆Ε για 

εγγραφή στο Π∆Ε των οικονομικών στοιχειών (Π/Υ κτλ) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της 

πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην 

Απόφαση Ένταξης της πράξης.  

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

την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥ∆. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης 

πράξης το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε και ο Φορέας 
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χρηματοδότησης υποβάλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε. Με βάση την 

απένταξη του έργου από το Π∆Ε: 

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

του Π∆Ε του Φορέα χρηματοδότησης, 

 οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Φορέα 

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

Π∆Ε. 

Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και 

δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους Π∆Ε υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις 

των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης. 

β) Εγγραφή στο Π∆Ε του συνολικού Π/Υ της πράξης 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του 

χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥ∆ 

τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο Π∆Ε (ως αύξηση του Π/Υ 

του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ∆∆Ε, και παράλληλα 

ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα χρηματοδότησης.  

5.2.5. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β) (ΣΑ/2) 

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 

2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση 

έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΟΙΑΤ.  

Για το τρέχον έτος τα έργα δεν εντάσσονται σε νέους κωδικούς ενάριθμους αλλά χρηματοδοτούνται από τους 

υπάρχοντες κωδικούς ενάριθμους στη ΣΑ/2. 

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο 

Π/Υ της ΤΒ που εκδίδεται από την ΕΥΣΣΑ. 

5.3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),  ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 
2007-2013 και 2014-2020 

∆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, όσο και για 

την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (αλλαγή Π/Υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) απαιτείται η αποστολή 

από την αρμόδια ΕΥ∆ στην ∆∆Ε:   

1. της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΕΠ ή  

2. της απόφασης έγκρισης τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης 

με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) ή 

3. της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛΘ ή 

4. της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Οι τροποποιήσεις και οι εντάξεις έργων δύναται να πραγματοποιούνται ύστερα από πρόταση του Φορέα 

χρηματοδότησης συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (απόφαση της αρμόδιας ΕΥ∆, ΚΥΑ/ΥΑ 

πρόσκλησης κτλ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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5.3.1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

5.3.1.1 Ένταξη έργων από ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013  

 
Τα έργα που αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020 

και εγγράφονται στο Π∆Ε με προϋπολογισμό που ισούται με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου 

αφαιρουμένων των εκτελεσμένων έως 31/12/2015 κατανομών από την ΤτΕ (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

134444/22.12.2015 ΚΥΑ). Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του έργου στο Π∆Ε ενδέχεται να είναι 

διαφορετικός από τον προϋπολογισμό της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠAA στην περίπτωση που οι 

κατανομές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές πληρωμές του ΠΑΑ 2007-2013 που θα έχουν υλοποιηθεί 

ως 31/12/2015.  

Για το λόγο αυτό, στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ θα πρέπει να αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

1. Νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 

2. Εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο Π∆Ε για το έτος 2015  

3. Πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015  

4. Προϋπολογισμός της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 

μείον πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015) 

5. Προϋπολογισμός του έργου στο Π∆Ε 2016 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον 

εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο Π∆Ε για το έτος 2015). 

6. Ο προηγούμενος κωδικός ενάριθμος του έργου στο Π∆Ε να αναφέρεται στον τίτλο της Απόφασης 

Ένταξης πράξης. Σε περίπτωση που πολλαπλές πράξεις εγγράφονται σε έναν κωδικό ενάριθμο (όπως 

στην περίπτωση των «Λοιπών Μικρών ∆ημόσιων Έργων») στην Απόφαση Ένταξης οι προηγούμενοι 

ενάριθμοι κωδικοί Π∆Ε θα εγγράφονται αναλυτικά για όλες τις πράξεις στο σώμα της απόφασης. 

Ειδικότερα, τα μεταφερόμενα έργα ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2007-2013 θα εγγράφονται στη ΣΑ 

082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως: 

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

σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς, 

- Πράξεις Άξονα 4 (LEADER): οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης και εγγράφονται σε 

έναν ενάριθμο κωδικό, 

- Μεγάλα ∆ημόσια Έργα του Μ125Α: εγγράφεται ένας ξεχωριστός ενάριθμος κωδικός ανά πράξη, 

- Λοιπά Μικρά ∆ημόσια έργα: οι πράξεις δύνανται να ομαδοποιούνται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά 

Μέτρο και Περιφέρεια και εγγράφονται στο Π∆Ε σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς  

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

έργου Π∆Ε, η ΕΥ∆ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ θα παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού 

και πληρωμών του Π∆Ε σε επίπεδο επιμέρους πράξης. Στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης 

πράξεων θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία 1 έως 6  ανωτέρω, για κάθε πράξη ξεχωριστά. 
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Στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την 

υλοποίησή τους (πρώην Π2 έργων για το ΠΑΑ 2007-2013) αυτές θα περιγράφονται διακριτά στην απόφαση 

ένταξης. 

5.3.1.2 Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο Π∆Ε 

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

εμπίπτουν ως ακολούθως:   

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

σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς, 

- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο Π∆Ε πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση 

έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο 

προϋπολογισμός εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών των τοπικών προγραμμάτων 

που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.  

- Μεγάλα ∆ημόσια Έργα του Μ4: εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη,  

- Λοιπά Μικρά ∆ημόσια έργα: οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση 

Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην 

περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός εγγραφής στο Π∆Ε αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών 

ένταξης των επιμέρους πράξεων.   

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

στο Π∆Ε, η ΕΥ∆ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και 

πληρωμών του Π∆Ε σε επίπεδο επιμέρους πράξης. 

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

πράξεων στο Π∆Ε θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των 

σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.  

5.3.2. Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 και 2014-2020 

5.3.2.1 Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΕΠΑΛ 2007-2013 στο Π∆Ε 

Τα έργα ΕΠΑΛ 2007-2013 που η χρηματοδότηση τους συνεχίζεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 κατά το έτος 2016 παραμένουν με τον ίδιο κωδικό έργου σε ΣΑ/8 μέχρι το 

τελικό κλείσιμό τους.   

5.3.2.2 Ένταξη νέων έργων του ΕΠΑΛ 2014-2020 στο Π∆Ε 

Τα νέα έργα του ΕΠΑΛ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 086/1.  

5.4 Έργα ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆∆Μ) 2007-2013 και Έργα 
μηχανισμού  «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility)2014-2020 

5.4.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ∆∆Μ 2007 - 2013  

Τα συνεχιζόμενα έργα των δράσεων ∆∆Μ 2007–2013 εγγράφονται στις υφιστάμενες ΣΑ. Για την ένταξη των 

έργων στο Π∆Ε 2016 απαιτείται:  
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 Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. 

 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ. 

5.4.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 
2007-2013  

Τα έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως προγραμματισμένα για υποβολή στο μηχανισμό 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έκδοση 

των προτάσεων χρηματοδότησης ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements)  

από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.  

5.4.3. Ένταξη Νέων Έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) 

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

χρηματοδότησης. (Π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων η συλλογική απόφαση είναι η 

ΣΑ 671/1). 

Για την ένταξη των έργων στο Π∆Ε 2016 απαιτείται:  

 Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. 

 Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.  

 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ. 

5.5. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και  2014-
2020 

5.5.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
διαχειριζόμενα από την ΕΥ∆ ΕΕΣ 

5.5.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9) 

Για την ένταξη στο Π∆Ε συνεχιζόμενων έργων των διμερών «∆ιασυνοριακών Προγραμμάτων» του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013,όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙ απαιτείται: 

 εισήγηση/σύμφωνη γνώμη της ΕΥ∆ των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥ∆ ΕΕΣ) 

 πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης.  

Τα έργα παραμένουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ∆ιμερή ∆ιασυνοριακά Προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
2007-2013 

Ελλάδα-Αλβανία (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016) 

Ελλάδα-Βουλγαρία  

Ελλάδα-Ιταλία  

Ελλάδα-Κύπρος  

Ελλάδα-πΓ∆Μ (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016) 

 

Για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο Π∆Ε απαιτείται πρόταση από την ΕΥ∆ ΕΕΣ. 
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5.5.1.2 Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) 

Για την ένταξη στο Π∆Ε νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή  Εδαφική 

Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΕΣ, καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται, 

μετά από την απόφαση επιλογής έργων της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης του οικείου 

Προγράμματος Συνεργασίας και την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και του συμφώνου εταιρικής 

συνεργασίας, εισήγηση της ΕΥ∆ ΕΕΣ και πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η ΕΥ∆ ΕΕΣ έχει την 

υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS. 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 
διαχειριζόμενα από την ΕΥ∆ ΕΕΣ 

Ελλάδα - Κύπρος ΣΑ 1 - - /6 

Ελλάδα - Βουλγαρία ΣΑ 2 - - /6 

Ελλάδα - Ιταλία  ΣΑ 3 - - /6 

Ελλάδα - πΓ∆Μ ΣΑ 4 - - /6 

Ελλάδα - Αλβανία ΣΑ 5 - - /6 

Βαλκανική - Μεσόγειος ΣΑ 6 - - /6 

 

5.5.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥ∆ ΕΕΣ (Πολυμερή 
∆ιασυνοριακά, ∆ιακρατικά, ∆ιαπεριφερειακά, ∆ίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4) 

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

διαχειρίζεται η ΕΥ∆ ΕΕΣ, το Π∆Ε δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, 

όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο της πράξης.  

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

ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, των ∆ιακρατικών 

Προγραμμάτων, των ∆ιαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των ∆ικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω 

πίνακα, απαιτείται: 

 Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης 

 Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥ∆ των ΕΠ του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»  ή της ΕΥΣΣΑ 

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

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

 ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
2007-2013 και 2014-2020 

Προγράμματα 2007-2013 2014-2020 

∆ιακρατικά 
Μεσογειακός Χώρος  (MED) MED 2014-2020  

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(South-East Europe/SEE) 

ADRION (Αδριατική – Ιόνιο) 

Πολυμερή 
∆ιασυνοριακά 

Αδριατική (Adriatic) 2007-2013 MED ΕΝΙ CBC  

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου  (MED 
ENPI) 

Black Sea Basin ENI CBC 

Μαύρη Θάλασσα (Black Sea – ENPI)  
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∆ιαπεριφερειακό INTERREG IV C INTERREG EUROPE  

∆ίκτυα 
Συνεργασίας 

URBACT URBACT 

ESPON ESPON 

INTERACT  INTERACT 
 

5.6. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/14 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 44 και τα οριζόμενα 

στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ, η Απόφαση Ένταξης της πράξης σε ΕΠ 

αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης.  

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 απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ καθώς και, 

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

που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ. 

5.6.1 Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων 

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 ∆∆Ε από τον αρμόδιο ∆ιαχειριστή Προγράμματος της Απόφασης 

Ένταξης 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 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 ∆∆Ε, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά εταίρο με 

εγγραφή κάθε τμήματος του Π/Υ στην αντίστοιχη ΣΑ των οικείων φορέων. 

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/8. 

5.7. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία 

5.7.1. Έργα Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ISF) 2014−2020. 

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

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

από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Π∆Ε. 
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Για την ένταξη νέων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής 

Ασφάλειας (ISF) απαιτείται : 

 Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης 

 Απόφαση Ένταξης δράσης ή έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα των Ταμείων 

Τα έργα εντάσσονται σε  ΣΑ/2 του Φορέα χρηματοδότησης. 

5.7.2. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών 
μεταναστευτικών προγραμμάτων 

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

πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες: 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους  

πράξεων  

2. Οι  τελικοί δικαιούχοι έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

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

αντικειμένου, κλπ. στοιχεία 

3. Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement) 

Για την ένταξη νέων έργων στο Π∆Ε απαιτείται : 

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης 

2. Το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε 

Τα έργα εντάσσονται σε  ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης. 

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο Π∆Ε απαιτείται: 

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϋπολογισμού των έργων  απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση 

του συμφώνου επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε. 

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

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των 

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

Συμπράξεων που επιλέγονται. Το Τ.Ε.Β.Α στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ΚΥΑ 604/30.4.2015 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται 

στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Π∆Ε. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της 

πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε. Η 

χρηματοδότηση των έργων του Τ.Ε.Β.Α. εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού. 

5.8.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι 

Για την ένταξη στο Π∆Ε συνεχιζόμενων έργων του Τ.Ε.Β.Α. απαιτείται πρόταση από τον Φορέα 

χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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5.8.2 Ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. Ι 

Για την ένταξη νέων πράξεων στο Π∆Ε απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ Ι. Τα έργα 

εντάσσονται στη ΣΑ 093/8. 

5.9. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 5.20263/5.15444/27.7.2015 που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εθνική και κοινοτική 

συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται 

από το Π∆Ε. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε του  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

5.9.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ 

Για την ένταξη στο Π∆Ε συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα 

χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

5.9.2 Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ 

Για την ένταξη νέων πράξεων στο Π∆Ε απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα 

εντάσσονται στη ΣΑ 034/2. 

5.10. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων  

5.10.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

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 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 ενωσιακές πολιτικές. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή. 

5.10.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται: 

 Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. 
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 Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. 

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

5.10.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται: 

 Υποβολή  πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. 

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

την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ). 

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

ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής). 

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

5.11. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων  

Σημειώνεται ότι, ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το 

τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2015 και μεταφέρθηκαν 

στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος. 

5.11.1 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο 
Π∆Ε 

Τα  νέα  έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται αυτοδίκαια στο Π∆Ε, πριν 

την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με 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.  

Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Π∆Ε με 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο 

όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των 

προκαταβολών (ΚΥΑ με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ Β’2877/29.12.2015). 

5.11.2 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής 
στο Π∆Ε 

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση 

εγγραφής στο Π∆Ε και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται 

υποβολή  πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ



 

 

 

- 24 - 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  
τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 

 

5.12. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους    

5.12.1 Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων    

Ο προγραμματισμός των δαπανών του Π∆Ε που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 

εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠ∆Σ 2016-2019,  

όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για 

χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.  

Για το έτος 2016 το Π∆Ε που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 750 

εκατ. ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα 

χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.  

Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

ακόλουθα:  

1. Μείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων 

Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα 

στο παρελθόν έργα και να επικαιροποιήσουν τους προϋπολογισμούς των έργων τους στο Π∆Ε 

στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό των 

προγραμμάτων τους.  

2. Απένταξη ανενεργών έργων 

Οι Φορείς, στο πλαίσιο της συνεχούς αποσυμφόρησης του προγράμματος από ανενεργά έργα, θα 

πρέπει να απεντάσσουν τα έργα για τα οποία δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία δημοπράτησής τους (δημοσίευση τεύχους προκήρυξης). Επίσης οι Φορείς θα πρέπει να 

απεντάσσουν τα έργα που δεν εμπίπτουν πλέον στις προτεραιότητες χρηματοδότησης τους με την 

προϋπόθεση ότι δεν απορρέουν από αυτά ανειλημμένες υποχρεώσεις.  

3. Ολοκληρωμένα έργα 

Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ∆∆Ε για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα 

σε ΣΑ ευθύνης τους, στο πλαίσιο της συνεχούς εκκαθάρισης του Προγράμματος από ανενεργά 

έργα. Για το λόγο αυτό η πρόταση του Φορέα για απένταξη του έργου από το Π∆Ε συνοδεύεται 

από το κατάλληλο έγγραφο ανά είδος έργου (π.χ. πρωτόκολλο παραλαβής, μηδενικός τελικός 

λογαριασμός έργου ή απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης), ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία 

εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του 

στο Π∆Ε. 

4. Ένταξη νέων έργων 

Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην ενότητα 5.12.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την 

κατηγορία του προτεινόμενου έργου.  

5. Εν εξελίξει έργα 

Οι Φορείς στην πρότασή τους πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία 

εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, 

απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το 
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έργο αυτό δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει δαπάνες στο τρέχον έτος. Τα έργα που δεν θα 

συμπεριληφθούν στην ετήσια αρχική συνολική πρόταση διαγράφονται οριστικά από το Π∆Ε και για τη 

χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών ισχύει η διαδικασία ένταξης νέου έργου.       

5.12.2 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο Π∆Ε 2016 

Τα ενάριθμα έργα του Π∆Ε που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις 

ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Π∆Ε  

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 για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών  

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο Π∆Ε 2016 ανά υποκατηγορία καθώς 

επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (α. έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που 

μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό Π∆Ε κατά το 2016, β. έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΕΑΠ) και γ. έργα συμπράξεων ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 

5.12.2.1 Νέα έργα  

Στην περίπτωση που 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 θα πρέπει να έχει απενταχθεί οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το Π∆Ε του 

Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. 

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

συνολικό όριο πιστώσεων του για τα έτη του ΜΠ∆Σ 2016-19 (όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 7 του 

Παραρτήματος) και εάν ο λόγος τους είναι: 

 από 0,5 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. 

 

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 νέων έργων που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα 

εντάσσονται στο Π∆Ε.  

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεσμευθεί 

ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, δύναται να συνυπολογίζεται και η 
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μείωση προϋπολογισμού συνεχιζομένου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο 

προϋπολογισμό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά. 

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να 

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

θεομηνίες, βλ. παρ. 5.12.2.4.), τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), 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 του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει 

ρητά ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος). 

► Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), 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. 

5.12.2.2 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, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για 

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

(όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).  

∆εδομένου ότι, με την κατάρτιση του 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 2016, εκτός από εξαιρετικές 

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

Επιπλέον, οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του Π∆Ε 2016, να 

υποβάλλουν και πίνακα των υποέργων που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ με αναφορά στο είδος της 

εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και 

αξία της σύμβασης, τον Φορέα υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα 

συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 15 του 

Παραρτήματος.  

5.12.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς 
δράσεις 

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

οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού, τίτλου ή φυσικού αντικειμένου επιβάλλεται να 

συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό ∆ελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).  
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5.12.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. 

σεισμός, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές) με σημαντικές επιπτώσεις για τις 

συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας απαιτείται η υποβολή 

πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. 

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού Π∆Ε, οι Φορείς στην πρότασή τους 

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

εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων 

βελτιωμένων υποδομών, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο 

εθνικό Π∆Ε σύμφωνα με το κεφ. 5.12.2.1.  

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ∆∆Ε και στην ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Η 

πρόταση του φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα: 

1) Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 

2) Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από Τεχνικό ∆ελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος, στον οποίο 

περιλαμβάνεται  πίνακας  κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που 

προτείνεται να χρηματοδοτηθούν). Απαραίτητα παραρτήματα στο Τ∆Ε αποτελούν:  

I. Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών 

II. Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις 

ζημίες     

III. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους άμεσης ζημίας (δεν θα περιλαμβάνεται η 

ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη) 

IV. Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Η πρόταση αποστέλλεται εντός [5] εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής 

καταστροφής. Η ∆∆Ε και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων 

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

συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η τελική πρόταση εντάσσεται στο Π∆Ε από τη ∆∆Ε.   

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

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

κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.  

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

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

που χορηγεί το ΤΑΕΕ. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην 

προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν 

δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.     

∆εδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) 

εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι φορείς 
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θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων ή απένταξης ανενεργών 

έργων από το Π∆Ε.  

Σε περίπτωση που άλλος Φορέας χρηματοδότησης (π.χ Υπουργείο) προτείνει την ένταξη στο Π∆Ε έργων 

αποκατάστασης φυσικών καταστροφών σε Περιφέρεια ή ∆ήμο, τότε ο Φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει 

αίτημα σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας παραγράφου, συνοδευόμενο από το  Τεχνικό ∆ελτίο 

του Πίνακα 6 Παραρτήματος ως προς τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων  

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης.  

5.12.2.5. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό Π∆Ε κατά 
το 2016 

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, 

μετά από την έκδοση πράξης απένταξης προτείνονται για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής 

τους από το εθνικό σκέλος του Π∆Ε. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει κατάλογο των σχετικών έργων, τον οποίο 

αποστέλλει στη ∆∆Ε. 

Αναλυτικότερα, για την ένταξη των έργων αυτών ισχύει η ακόλουθη ειδική διαδικασία:  

 οι  Φορείς  χρηματοδότησης  σε  συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  ΕΥ∆  θα συντάξουν 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 θα φέρει την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Φορέα υλοποίησης, του  

Φορέα  χρηματοδότησης  και  της  αρμόδιας  ΕΥ∆  και  θα  αποτελεί  τη διαβεβαίωση ότι τα 

οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.  

 το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων θα  περιοριστεί  στο  απολύτως  αναγκαίο  

για  την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.  

 οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον 

προϋπολογισμό  τους,  παραδίδοντας  λειτουργικά  ή  τουλάχιστον  αυτοπροστατευόμενα τμήματα 

του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι 

οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας.  

 Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι 

συμβάσεις (εργολαβίες) θα  ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός 

των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.  

 Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό για την 

υλοποίησή τους.  

 Για  την  ένταξη  των  έργων  στο  Π∆Ε 2016 θα πρέπει: α) να αναφέρεται στον προτεινόμενο τίτλο 

του έργου και ο παλαιός ενάριθμος και β) ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να είναι το υπόλοιπο 

ποσό που προκύπτει από το τεχνικό δελτίο (βλ. Πίνακα 5  του Παραρτήματος) ως «Υπόλοιπο προς 

αποπεράτωση εναρίθμου».    
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5.12.2.6. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) 

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι γενικότερες οδηγίες και οι 

περιορισμοί που αφορούν στην εκτέλεση του εθνικού προγράμματος και στην ένταξη νέων έργων (βλ. 

κεφ. 5.12.2.1.).  

5.12.2.7. 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 δημόσιων 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). 

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

φορείς και το ∆ημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

αποπληρωμής τους. 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 σκέλους του Π∆Ε του εκάστοτε Φορέα.  

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

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

Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.∆.Ι.Τ). 

5.12.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του Π∆Ε 
2016 

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του Π∆Ε 2016 πραγματοποιείται 

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

για:  

 την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,  

 την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,  

 την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και  

 την εξόφληση οφειλών έργων Σ∆ΙΤ (βλ. και ενότητα 5.12.2.7.) 

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

διαθέσιμους πόρους του Π∆Ε.  

5.12.4. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού Π∆Ε  

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού Π∆Ε γίνεται σε τριμηνιαία 

βάση. Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να 

συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί 

χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ 

Β’2877/29.12.2015). 
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5.13 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. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β΄/13.02.2013) 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 

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, 

 Την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β’/21.12.2015) Σύστημα 

∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων και ∆ιαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως 

Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 

του ν. 4314/2014. 

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2016 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ∆∆Ε για τις αποφάσεις 

∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και 30 

Ιουνίου 2016, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους 

των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 14 του Παραρτήματος. 

Η ∆∆Ε στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων για το 2017 θα λάβει υπόψη τα ποσά 

των ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων που θα αποσταλούν 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.  
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6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων Π∆Ε 2016 

Η χρηματοδότηση του Π∆Ε πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων χρηματοδότησης.  

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών. 

Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του Π∆Ε απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία 

της ∆∆Ε με τις αρμόδιες ∆/νσεις του ΓΛΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα.  

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 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 Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών 

πληρωμών μέσω του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 

Α. Έργα ΕΣΠΑ  

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν 

σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με 

την ΚΥΑ ΑΠ 135934/28-12-2015, ΦΕΚ Β’ 2882/30-12-2015 και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

1. Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους  γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος 

των υπολοίπων  των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους. 

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

ΕΥ∆ των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τους δικαιούχους σε 

συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ∆ΟΥ) του 

Φορέα χρηματοδότησης Π∆Ε. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν από υποβληθέντα 

παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, ή, ύστερα από σχετική ασφαλή 

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

Τα εν λόγω αιτήματα εγκρίνονται από την ΕΥΣΕ και στη συνέχεια προωθούνται στη ∆∆Ε για έγκριση 

και έκδοση απόφασης χρηματοδότησης ανά ΣΑ. 

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (βλ. 

5.12.2.5.) δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού με ευθύνη του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

που δεν θα επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων κατανομής για απενταγμένα έργα (MIS απενταγμένων 

έργων) στο σύστημα. Για τα έργα αυτά, θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.  

Β. Έργα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 

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 (παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 4314/2014), σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ – ΧΜ ΕΟΧ και το ΟΠΣ για τη ∆ιευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» και να ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ΟΠΣ–Π∆Ε, οι προτάσεις 
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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 για την εισαγωγή και διαβίβασή τους 

στο ΟΠΣ–Π∆Ε.  

Αντίστοιχα για το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων 

έργων θα υποβάλλονται από τους ∆ιαχειριστές Προγραμμάτων στην ΕΥΣΕ η οποία θα μεριμνά για την 

εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ–Π∆Ε. 

Γ. Έργα προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

Η χρηματοδότηση των έργων των Προγραμμάτων, ΠΑΑ 2007-2013, ΠΑΑ 2014-2020, ΕΠΑΛ 2007-2013, 

ΕΠΑΛΘ 2014-2020, πραγματοποιείται πλέον μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και ακολουθείται η 

διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθ. 135941 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2882/30-12-2015) και ειδικότερα τα 

οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 αυτής. 

∆. Έργα του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής  

Η χρηματοδότηση των έργων του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής θα γίνει από τον 

Κεντρικό Λογαριασμό με βάση τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ. 135934 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2882/30-12-2015) 

με την ακόλουθη  διαδικασία:  

 Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ∆ΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης υποβάλλει 

σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΤ. Το αίτημα χρηματοδότησης υποβάλλεται 

συνολικά ανά ΣΑ με συνημμένη λίστα έργων για ενημέρωση  

 Η ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΤ εγκρίνει το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης ανά 

ΣΑ. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλει αίτημα προς το ΓΛΚ για  πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού 

με το αναγκαίο ποσό για την εκτέλεση της απόφασης  χρηματοδότησης . 

 Η Γ∆ΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική  εντολή κατανομής προς την 

ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ. 

Στις εντολές κατανομών πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι οι πληρωμές των εν λόγω έργων 

χρεώνουν τον Κεντρικό Λογαριασμό. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για όποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτηθεί από τον Κεντρικό 

Λογαριασμό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων εκτός Κεντρικού Λογαριασμού 
και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος  

 
 Η  Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ∆ΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείου ή 

Περιφέρειας αντίστοιχα) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στη ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΤ.  

 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. Το αίτημα χρηματοδότησης συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο 

έργου προς ενημέρωση της ∆∆Ε.  

 Η  Γ∆ΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική  εντολή κατανομής προς την 

ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ 
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ή την απευθείας μεταφορά σε περιπτώσεις ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε εμπορικές 

τράπεζες.   

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος (e-pde) θα αυτοματοποιηθεί  η  

διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, και κατανομής μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.  

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 Π∆Ε. 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 για την 

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

υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal  του ΓΛΚ. 

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

 Η ∆∆Ε έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ-Π∆Ε για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 

παρακολούθηση των οφειλών του Π∆Ε. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου «e-pde» εντός του 2016 θα μηχανογραφηθεί η τήρηση του Μητρώου ∆εσμεύσεων ∆ημοσίων 

Επενδύσεων και θα απλοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ. 

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 παρέχεται από το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε η δυνατότητα της 

άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης για το χρόνο κατά τον οποίο τα καταχωρημένα στο σύστημα 

παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. 

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 αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε.  

8. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του Π∆Ε (e-pde) 

Με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-pde που ολοκληρώνεται εντός του 2016 

αναβαθμίζεται και ενοποιείται η αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών του Π∆Ε 

και προσφέρεται πλήρης πρόσβαση στους Φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Τα υποσυστήματα του ΟΠΣ-Π∆Ε που είναι ήδη διαθέσιμα σε παραγωγική λειτουργία είναι τα ακόλουθα:  
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► 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. 

To e-pde αναμένεται να συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όλα τα υποσυστήματα που 

βρίσκονται σε λειτουργία στην ∆∆Ε (πχ ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ κ.λ.π). 

8.1. 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». Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εν 

λόγω εφαρμογής. 

Οι κωδικοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή του Π∆Ε των δύο 

τελευταίων ετών ισχύουν και για την υποβολή του Π∆Ε 2016, 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 στην «Τεχνική Υποστήριξη Π∆Ε 

(HELPDESK)» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Π∆Ε. 

8.2. 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.  

8.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Οφειλών 

Η καταγραφή των οφειλών του Π∆Ε πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΠΣΥΠΠΟ∆Ε». 

Στις ακόλουθες αποφάσεις και έγγραφα έχουν περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, το πεδίο 

εφαρμογής και οι υπόχρεοι για διασύνδεση και χρήση: 

α. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Α.Π. 

51123/∆Ε8838 - 24/11/2011),  

β. ΚΥΑ 44009/15.10.2013 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’),  
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γ. Εγκύκλιος ∆ιευκρινήσεων και οδηγιών για τη διενέργεια πληρωμών έργων Π∆Ε ΝΠ∆∆/ΝΠΙ∆ μέσω 

ηλεκτρονικών εντολών (Α.Π. 45778 - 18/09/2014)  

δ. ΚΥΑ 134444/23.12.2015 ΦΕΚ Β’ 2877 «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 ΠΣΥΠΠΟ∆Ε είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε. 

Οι ∆ιαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών 

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

σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι/Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του Π∆Ε έχουν την ευθύνη καταχώρησης 

στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους καθώς και 

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

Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του Π∆Ε είναι και η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών 

τα οποία δεν έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά (π.χ. παλιές πληρωμές, εξαιρέσεις κ.α.) με τις αντίστοιχες 

επιταγές της ΤτΕ, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα. 

Σημειώνεται ότι από 01/01/2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, 

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

ΠΣΥΠΠΟ∆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, 

των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί, υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά προτεραιότητα.  

8.4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του Π∆Ε είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. Πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, 

έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών για μικροδαπάνες, για συγκεκριμένες 

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

(ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Υπογραμμίζεται ότι από 01/01/2016 βάσει του αρ. 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) η διαδικασία για την 

πληρωμή των έργων του Π∆Ε, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υπολόγου - φυσικού προσώπου 

από την Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα (ΚΥΑ 134453/23.12.2015 ΦΕΚ Β’ 2857) θα εφαρμοστεί και για τις 

πληρωμές έργων του εθνικού σκέλους του Π∆Ε και κατά συνέπεια, για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών πληρωμών, πρέπει να γίνει σειρά ενεργειών που προηγούνται της διαδικασίας πιστοποίησης 

χρηστών στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε.  

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

Μέσα στο 2016 αναμένεται ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμών να συμπεριλάβει και τις πληρωμές 

εξωτερικού.  
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8.5 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών Π∆Ε από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εκτός ΤτΕ 

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματορροών του Π∆Ε απαιτείται η παρακολούθηση των 

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

(εμπορικές/συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ’ αναλογία με την παρακολούθηση  λογαριασμών έργων 

του Π∆Ε στην ΤτΕ  που πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού.  

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.  

8.6. 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 επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη Π∆Ε (HELPDESK)» στην ηλεκτρονική πύλη του Π∆Ε 

(http://www.e-pde.gr). 

9. Ενέργειες - Προθεσμίες 

Οι προτάσεις για το Π∆Ε 2016 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2016, 

προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα. 

Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην ∆∆Ε, υποχρεωτικά 

μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ. 8.1). 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 υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται δεκτές 

και επιστρέφονται στους αποδέκτες.   

Για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης συνιστάται τα αιτήματα χρηματοδότησης να υποβάλλονται στη ∆∆Ε 

το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μήνα. 

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΤ 

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

Τα έγγραφα που απευθύνονται στη ∆∆Ε πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του 

ΥΠΟΙΑΤ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219).  

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του Π∆Ε 2016 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1α  : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού / Π∆Ε  2016 – 2019 

Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού / Π∆Ε  2016 - 2019  

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 2007 - 2013 

Πίνακας  6  : Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου έργων Φυσικών Καταστροφών 

Πίνακας  7 : Όρια Νέων Νομικών ∆εσμεύσεων 2016-2019 

Πίνακας  8 : ∆απάνες Π∆Ε 2016 – 2019 κατά φορέα   

Πίνακας  9  : Περιφερειακό Π∆Ε 2016 

Πίνακας 10 : Κωδικοί Φορέων – Ειδικών Φορέων  Π∆Ε 

Πίνακας 11   : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων Π∆Ε 

Πίνακας 12 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

Πίνακας 13 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων 2016 

Πίνακας 14 : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων 

Πίνακας 15 : Πίνακας Επαναλαμβανόμενων ∆ράσεων 

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

Πίνακας 17 : Γλωσσάρι – Συντομογραφίες 

ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………

…

…

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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 

31.12.2016

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ
ΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2016
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΩΣ 2019

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2016
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 2016 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 2016

(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 2016

(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 2016

(15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2016

(16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2016

(17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2016

(18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2016

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

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

(21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2019

(22) =(13)+(18)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων 2016 - 2019

(23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

(24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2016.

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

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

(30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2019 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2019 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2019. 

(31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΠ∆Σ (2016-2019).

(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 10 Παραρτήματος 

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές   

(τα ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α:  ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 -2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:…………………

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:…..

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
2016 2016

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΜΠ∆Σ        

(2016-2019)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΕΠΑΝΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………

…

…

2017 2018 2019 2017 2018 2019

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕ
Σ ΜΕΧΡΙ 

31.12.2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2016
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΩΣ 2019

Q1 Q2 Q3 Q4
ΣΥΝΟΛΟ 

2016

(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 2016 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 2015

(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 2015

(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 2016

(11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2016

(12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2016

(13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2016

(14) =(10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016

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

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

(17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2019

(18) =(9)+(14)+(15)+(16)+(17)= σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2016 - 2019

(19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(22) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

(23) =(19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2016.

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

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

(26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2019 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ εντός του 2019 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2019. 

(27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠ∆Σ (2016-2019).

(28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε πίνακα 10 Παραρτήματος 

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

(τα ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β:  ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 -2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……

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

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2016 2016

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΜΠ∆Σ          

(2016-2019)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ 
ΕΠΑΝΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 
 

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 10 του Παραρτήματος 

Ημερομηνία 
υποχρέωσης 
εξόφλησης 

Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών
Ληξιπρόθεσμες 
Οφειλές >90 
ημερών

Σχόλια  

Γενικές οδηγίες:

Αριθμός 
παραστατι

κού 
πληρωμής

Ποσό 
Πληρωμής 

Ημ/νία 
Εξόφλησης 

Ημερομ. 
Ανάληψης 

υποχρέωσης 
(έκδοση ΣΑ)

Κατανομή 
ΤτΕ

Αριθμός 
τιμολογίου ή 
ισοδύναμου 
εγγράφου

Αντικείμενο 
Τιμολογίου

Ημ/νία 
τιμολογίου

Υπολειπόμενη 
προς διάθεση 
πίστωση  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ανάληψη 
υποχρέωσης 
(εγκεκριμένη 
πίστωση 
έργου)

Συλλογική 
Απόφαση 
(Κωδικός)

Όριο 
πίστωσης 
Φορέα

Κωδικός 
έργου 

Τίτλος 
έργου

Εκκρεμείς 
∆εσμεύσεις 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

ΑΦΜ 
Αναδόχου

Ποσό 
τιμολογίου ή 

άλλου 
ισοδύναμου 
εγγράφου 

Εγκεκριμένος 
προϋπ/μός 
έργου 

Είδος 
παραστατικ

ού 
πληρωμής 

Αριθμός 
εγγράφου 

πιστοποίησης 
υποχρέωσης

Ημερ/νία 
εγγράφου 

πιστοποιημένης 
υποχρέωσης

Τίτλος εγγράφου 
πιστοποιημένης 
υποχρέωσης

Ποσό 
πιστοποιημένης 
υποχρεωσης
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 
 

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 2016 

από 1-1-2016  έως 
……

Σύνολο 
διαθεσίμων 
του φορέα

Πληρωμές έτους 
2016 

από 1-1-2016 
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 10 του Παραρτήματος

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εγκεκριμένο Όριο 
Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ     
- 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 31.12.20152 :  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ3: :  

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο 

Π∆Ε/ προτεινόμενος Π/Υ στο Π∆Ε 2016) 

:  

 

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  

 

ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ



 

 

 

- 44 - 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  
τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 

 

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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(9)  
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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 
2016 2017 2018 2019 2020 

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 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ Η 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

  (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που 
προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

 
 

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, 
Περιφερειακών ενοτήτων, ∆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) 

     

     

 

                                                           

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. 
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ΥΠΟΕΡΓΑ* 

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων 
 

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  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΙΤΛΟΣ   

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2 ΤΙΤΛΟΣ   

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

3 ΤΙΤΛΟΣ   

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 
                     - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013                   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-20136 :

Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013 :  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ../../20167 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Π∆Ε 20168 
: (συμπληρώνεται την πρώτη φορά που προτείνεται η ένταξη 

του έργου στο Εθνικό Π∆Ε και στη συνέχεια σε περίπτωση 
πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου στο Π∆Ε Π/Υ)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Π∆Ε : (συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος Π/Υ του τελευταίου έτους 
ένταξης στο Εθνικό Π∆Ε)  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ9 :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Α. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Π∆Ε :  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-201310 

 ΣΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΝΟΜΙΚΕΣ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

     

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ      

ΣΥΝΟΛΟ    

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (π/υ ένταξης στο Ε.Π./προτεινόμενος Π/Υ στο Π∆Ε 2016)  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π∆Ε :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :   

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ :   

  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :   

                                                           
6  Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται η εκτέλεση έργων, η προμήθεια προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του Ν.4281/2014. Ο Τίτλος παραμένει ο ίδιος με αυτόν στην ΠΠ 2007-2013 με αναφορά του 
προηγούμενου ενάριθμου. 

7  Συμπληρώνεται το συνολικό ύψος των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο από το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π∆Ε, έως την ημερομηνία πρότασης χρηματοδότησης του έργου από το Εθνικό 
Π∆Ε. 

8  Αφορά στον αναγκαίο προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση του έργου ή της αυτοτελούς λειτουργικής φάσης 
9  Προκύπτει από τη διαφορά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Π∆Ε μείον ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015.   
10 Αναφέρονται αναλυτικά οι ΣΑ, κωδικοί και Π/Υ επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση που το έργο 
προέρχεται και από παλαιότερη ΠΠ συμπληρώνονται αντίστοιχα τα πεδία. 
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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) 
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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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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 

 

 

 

 

 

 

……. 
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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  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

& ΚΟΣΤΟΣ 
2016 2017 2018 

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 

    

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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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 

    

  Συνημμένα:  

(1) Η Απόφαση ένταξης πράξης/(ή σε περίπτωση τροποποίησης) Η τελευταία εγκεκριμένη τροποποίηση 

της πράξης) (1 πρώτη σελίδα του εγγράφου που έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ με ευδιάκριτο το Α∆Α 

της πράξης) 

(2) Το τελευταίο εγκεκριμένο Τ∆ της πράξης την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

                                                                

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) για αποκατάσταση ζημιών από  
Φυσικές Καταστροφές  

 
Ημ/νία Συμπλήρωσης:  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Σ.Α.  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(o τίτλος περιλαμβάνει το είδος της φυσικής καταστροφής-τη γεωγραφική 
περιοχή-το έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ 11  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο 
της φυσικής καταστροφής)  

 

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 
    

 α/α Περιφερειακή Ενότητα ∆ήμος/∆ήμοι 

    
    
    
    
    
 

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσική καταστροφής για κάθε επιμέρους κατηγορία) 

3.1. Σε δημόσιες υποδομές (υποδομές ενέργειας, ύδρευσης/αποχέτευσης, μεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας κλπ) 

 

3.2. Στο φυσικό περιβάλλον (διάβρωση εδάφους, μόλυνση, καθαρισμός) 

 
 

3.3. Στον πληθυσμό (ανάγκες προσωρινής στέγασης, μη διαθεσιμότητα βασικών δημόσιων υποδομών) 

 
 
 

3.4. Στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα-συμπεριλαμβανομένου της γεωργίας 

 
 
 

                                                           
11  Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα ΙV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Π∆Ε 
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3.5. Λοιπές επιπτώσεις (π.χ. σε πολιτιστική κληρονομιά)   

 
 
 
 
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος 

αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)

 
Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής 

λειτουργιάς (€) (άμεση ζημιά, δεν περιλαμβάνονται 
ασφαλισμένες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη ) 

4.1 ∆ημόσιες Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότηση την 
Περιφέρεια 

 

Ενέργεια  

Ύδρευση/Αποχέτευση  

Τηλεπικοινωνίες  

Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια)  

Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών  

Υγεία   

Εκπαίδευση  

Άλλο (περιγραφή)  

Σύνολο 4.1  

4.2  Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργεία  

∆ημόσια Κτήρια  

Οικίες  

Επιχειρήσεις  

Άλλο (περιγραφή)  

Σύνολο  4.2  

4.3 Λοιπά Κόστη  

Προσωρινή στέγαση/φιλοξενία   

∆ιαφύλαξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς   

Λοιπά κόστη έκτακτων αναγκών  

Σύνολο 4.3  

Γενικό Σύνολο   

 
 

ΙΙΙ. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Π∆Ε   

Πόροι Περιφέρειας   

Πόροι ∆ήμου/∆ήμων   

Λοιποί Πόροι (περιγραφή)   

 

IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Π∆Ε  

 

Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα της κατηγορίας των ∆ημόσιων Υποδομών  που προτείνονται για 

χρηματοδότηση από το Π∆Ε. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των 

ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών, διαδικασία που θα 

πρέπει ακολουθεί τους περιορισμούς ένταξης νέου έργου στο εθνικό Π∆Ε, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο Π∆Ε, 

και το τεχνικό δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 του Παραρτήματος). 
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Υποέργο 1 

(Τίτλος υποέργου) 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης  

Προϊσταμένη Αρχή  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  

Περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου 

(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των 
μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).  
 

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, 
Έργο, Προμήθεια, 
Υπηρεσία, Άλλο - 
περιγραφή) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-Α∆ΕΙΕΣ 

∆εν 
Απαιτείται 

Απαιτείται  (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της 
απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
(αρ. απόφασης) 

Μελέτη Σκοπιμότητας    

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση 

   

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

   

Τεχνικές Προμελέτες    

Οριστικές    

Εφαρμογής    

Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων  

   

Τεύχη ∆ημοπράτησης    

Βεβαίωση ∆ασικής 
Υπηρεσίας 

   

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας 

   

Οικοδομική Άδεια    

Άλλες (περιγραφή)    

Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ 

Ο φορέας έχει στην 
ιδιοκτησία του την 
απαιτούμενη γη για την 
υλοποίηση του έργου 

 
ΝΑΙ           
       

□
 
Αρ. απόφασης…………………………………………. 
 

ΟΧΙ   □ Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, 
απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή: 

∆ΕΝ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ □  

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εκτιμώμενος Π/Υ 
(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 
του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ). 

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 
2016 2017 2018 

   

Ε.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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Υποέργο 2 

(Τίτλος υποέργου) 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης  

Προϊσταμένη Αρχή  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  

Περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων 
δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).  
 

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, 
Έργο, Προμήθεια, 
Υπηρεσία, Άλλο - 
περιγραφή) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-Α∆ΕΙΕΣ 

∆εν 
Απαιτείται 

Απαιτείται  (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της 
απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
(αρ. απόφασης) 

Μελέτη Σκοπιμότητας    

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική 
Αξιολόγηση 

   

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

   

Τεχνικές Προμελέτες    

Οριστικές    

Εφαρμογής    

Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων  

   

Τεύχη ∆ημοπράτησης    

Βεβαίωση ∆ασικής 
Υπηρεσίας 

   

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας 

   

Οικοδομική Άδεια    

Άλλες (περιγραφή)    

Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ 

Ο φορέας έχει στην 
ιδιοκτησία του την 
απαιτούμενη γη για την 
υλοποίηση του έργου 

 
ΝΑΙ           
       

□
 
Αρ. απόφασης…………………………………………. 
 

ΟΧΙ   □ Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, 
απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή: 

∆ΕΝ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ □  

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εκτιμώμενος Π/Υ 
Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 
του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 
2016 2017 2018 

   

Ε.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς 
χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Σε περίπτωση που αποσταλεί σχετικό αίτημα 
μελλοντικά αυτό κοινοποιείται και στη ∆∆Ε ) 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

VΙ. 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2016 - 2019 
    ποσά σε εκατ. ευρώ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε 

2016 - 2019* 

ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε  

2016-2019 
Βουλή των Ελλήνων     

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 80,00 90,00
Εσωτερικών 48,00 48,00

∆ιοικητικής  Μεταρρύθμισης & Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης   
∆ημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 28,00 28,00

Μακεδονίας & Θράκης 4,00 14,00
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 1.042,00 3.698,00

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  (Γενικές/Ειδικές 
Γραμματείες) 1.010,00 3.574,00
Τουρισμού 32,00 124,00

Εθνικής Άμυνας 14,00 38,00
Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων 465,00 1.039,00

Εξωτερικών 12,00 12,00
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων 

∆ικαιωμάτων 12,00 32,00
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 80,00 270,00
Υγείας 80,00 288,00

Πολιτισμού & Αθλητισμού 81,00 237,00
Οικονομικών 1,00 4,00

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 40,00 40,00
Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων 536,00 536,00
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 48,00 177,00
Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων 9,00 10,00

   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2.500,00 6.471,00

      
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 32,00 80,00

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 75,60 227,00
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 18,40 58,00

Περιφέρεια Ηπείρου 25,20 25,20
Περιφέρεια Θεσσαλίας 36,80 61,00

Περιφέερια Στερεάς Ελλάδας 38,00 38,00
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 12,40 12,40

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 31,60 31,60
Περιφέρεια Πελοποννήσου 32,40 32,40

Περιφέρεια Αττικής 105,60 192,00

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 25,60 83,00
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 32,00 69,00

Περιφέρεια Κρήτης 34,40 34,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 500,00 944,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 7.415,00
    

* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε 2016-19= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2016    + ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-19 
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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/μεν

ο 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 & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης 320,00 20,00 340,00 5,04% 300,00 21,00 321,00 4,76% 280,00 19,00 299,00 4,43% 280,00 20,00 300,00 4,44%

Εσωτερικών 100,00 12,00 112,00 1,66% 100,00 12,00 112,00 1,66% 90,00 12,00 102,00 1,51% 90,00 12,00 102,00 1,51%

∆ιοικητικής  Μεταρρύθμισης & Ηλ/κής 
∆ιακυβέρνησης 140,00 140,00 2,07% 140,00 140,00 2,07% 135,00 135,00 2,00% 135,00 135,00 2,00%

∆ημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη 79,00 7,00 86,00 1,27% 59,00 8,00 67,00 0,99% 54,00 6,00 60,00 0,89% 54,00 7,00 61,00 0,90%

Μακεδονίας & Θράκης 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03%

Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού 1.698,00 363,00 2.061,00 30,53% 1.754,00 392,00 2.146,00 31,79% 1.750,00 394,00 2.144,00 31,76% 1.750,00 393,00 2.143,00 31,75%

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  
(Γενικές/Ειδικές Γραμματείες) 650,00 230,00 880,00 13,04% 706,00 259,00 965,00 14,30% 702,00 261,00 963,00 14,27% 702,00 260,00 962,00 14,25%

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  
(Περιφέρειες) 1.020,00 125,00 1.145,00 16,96% 1.020,00 125,00 1.145,00 16,96% 1.020,00 125,00 1.145,00 16,96% 1.020,00 125,00 1.145,00 16,96%

Τουρισμού 28,00 8,00 36,00 0,53% 28,00 8,00 36,00 0,53% 28,00 8,00 36,00 0,53% 28,00 8,00 36,00 0,53%

Εθνικής Άμυνας 10,00 6,00 16,00 0,24% 10,00 4,00 14,00 0,21% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18%

Παιδείας , Ερευνας & 
Θρησκευμάτων 455,00 135,00 590,00 8,74% 305,00 110,00 415,00 6,15% 315,00 110,00 425,00 6,30% 305,00 110,00 415,00 6,15%

Εξωτερικών 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13%

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 9,00 3,00 12,00 0,18% 9,00 3,00 12,00 0,18% 8,00 3,00 11,00 0,16% 8,00 3,00 11,00 0,16%

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 360,00 20,00 380,00 5,63% 360,00 20,00 380,00 5,63% 350,00 20,00 370,00 5,48% 350,00 20,00 370,00 5,48%

Υγείας 60,00 20,00 80,00 1,19% 60,00 20,00 80,00 1,19% 55,00 20,00 75,00 1,11% 55,00 20,00 75,00 1,11%

Πολιτισμού & Αθλητισμού 81,00 21,00 102,00 1,51% 81,00 20,00 101,00 1,50% 81,00 20,00 101,00 1,50% 81,00 20,00 101,00 1,50%

Οικονομικών 14,00 1,00 15,00 0,22% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12%

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 400,00 10,00 410,00 6,07% 405,00 10,00 415,00 6,15% 405,00 10,00 415,00 6,15% 400,00 10,00 410,00 6,07%

Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων 1.960,00 133,00 2.093,00 31,01% 2.100,00 133,00 2.233,00 33,08% 2.034,00 135,00 2.169,00 32,13% 2.074,00 135,00 2.209,00 32,73%

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 25,00 12,00 37,00 0,55% 25,00 12,00 37,00 0,55% 26,00 12,00 38,00 0,56% 26,00 12,00 38,00 0,56%

Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων 600,00 3,00 603,00 8,93% 575,00 2,00 577,00 8,55% 670,00 2,00 672,00 9,96% 645,00 2,00 647,00 9,59%

Σύνολο 6.000,00 750,00 6.750,00 100,00% 6.000,00 750,00 6.750,00 100,00% 6.000,00 750,00 6.750,00 100,00% 6.000,00 750,00 6.750,00 100,00%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ∆ΑΠΑΝΕΣ Π∆Ε ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ -ΜΠ∆Σ 2016-2019 

Ονομασία φορέων

2016 2017 2018 2019
Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π∆Ε 2016 
ποσά σε ευρώ

Περιφέρεια 
Συγχρημ/μενο 

Π∆Ε 
Εθνικό  
Π∆Ε    

Σύνολο 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  
ΘΡΑΚΗ 80.000.000 8.000.000 88.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 170.000.000 18.900.000 188.900.000

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 80.000.000 4.600.000 84.600.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 50.000.000 6.300.000 56.300.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65.000.000 9.200.000 74.200.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 25.000.000 9.500.000 34.500.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 45.000.000 3.100.000 48.100.000

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 85.000.000 7.900.000 92.900.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 80.000.000 8.100.000 88.100.000

ΑΤΤΙΚΗ 195.000.000 26.400.000 221.400.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50.000.000 6.400.000 56.400.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 25.000.000 8.000.000 33.000.000

ΚΡΗΤΗ 70.000.000 8.600.000 78.600.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.020.000.000 125.000.000 1.145.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: 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 

1012900 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1012905 Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

1012907 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
1011200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1011252 
Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

1011269 
Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1512100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

10115002 Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
1010406 Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

10121001 Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
1010427 Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

1010405 
Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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 

10115068 Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
1012600 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

1011603 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
1011324 Γ.Γ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

1013202 Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 
1510100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

1010115 Γ.Γ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1010106 Γ.Γ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / 
ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΜΗ∆ 

1012502 Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

1012504 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1010107 Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
1010314 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
1011001 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

1010600 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1010615 

Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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1013100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1010106 

Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  & 
ΗΛΕΚTΡ. ∆ΙΑΚΥΒ. 

1010300 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

1010333 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/∆ΟΙ 

1010200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1010204 
Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1011400 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1011412 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1011411 
Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1010100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1010115 
Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

1011000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

1011001 
Γ.Γ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

1011700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1011706 Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
1010435 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1011705 Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

1012501 
AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

1010900 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1010940 
Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1010700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

10133001 Γ.Γ. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
10115004 Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1010718 Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
1012700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1010886 Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1012701 Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
1010500 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ 
1010534 

Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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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

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
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Α
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

Β
ΕΣΠΑ 2014- 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

4 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

18 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19 ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

8 ΗΠΕΙΡΟΣ

9 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
10 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
11 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
13 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
14 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
15 ΚΡΗΤΗ
16 ΑΤΤΙΚΗ
17 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020
21 ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ
22 ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
23 ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ
24 ΕΛΛΑ∆Α-FYROM
25 ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ
26 ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ                     

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ….. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                             ………...…….., …/..../2016   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ …..                                                                    Αρ. Πρωτ……… /…………      

Αρμόδιος: 

Τηλ: 

Ταχ. ∆/νση    :                                                        ΠΡΟΣ: ΥΠΟΙΑΤ 

Ταχ. Κώδικας:                                ∆/νση ∆ημοσίων Επενδύσεων 

Νίκης 5 – 7,  Πλατεία Συντάγματος,   ΤΚ:101 80, 

Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης Π∆Ε 2016 

ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………………………...  

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ’ αριθ. …………. που αφορά την κατάρτιση του Π∆Ε 2016, 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 

 

                                               …………………………      
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                               Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016  &  
τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 - 2019 

 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
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2019 

 

 
 
 
 
  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ : ……….

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ……….

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : ……….

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ : ……….

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ……….

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ : ……….

ΣΑ : ……….

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ : ……….

(ποσά σε Ευρώ)

Α) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΤΟΣ/ΕΤΗ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η 
ΣΥΜΒΑΣΗ(1)

Π/Υ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Α∆ΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 

31/12/2015
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Αναγράφεται το/τα έτη που αφορά η σύμβαση. 
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  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                  Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2016 &  τον 
προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2017 – 2019 

 

Αν. Προϊσταμένη: Καραμήτσα Φανή 210 3332931 fkaramitsa@mnec.gr

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

∆αββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@mnec.gr

ΠαντζαβέληΈφη 210 3332946 efipan@mnec.gr

Βινιεράτου Μαρία 210 3332969 mvinieratou@mnec.gr

∆αφνή Σοφία 210 3332659 s.dafni@mnec.gr

Τσουρλάκης Κώστας 210 3332970 ktsourl@mnec.gr

Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 Th.ladakakos@mnec.gr

Θεσμικό πλαισίο Κατσάγγελου Ειρήνη 210 3332967 e.katsagelou@mnec.gr

Αρχοντάκη Γλυκερία

Έσοδα Π∆Ε Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 Th.ladakakos@mnec.gr

Κατσάγγελου Ειρήνη 210 3332967 e.katsagelou@mnec.gr

∆αββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@mnec.gr

Βινιεράτου Μαρία 210 3332969 mvinieratou@mnec.gr

ΠαντζαβέληΈφη 210 3332946 efipan@mnec.gr

Μίχα Ξανθίππη

Αρχοντάκη Γλυκερία

Κιούση Γεωργία

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

Τομεακό Πρόγραμμα (Υπουργείων)

Βουλής των Ελλήνων Βαρβαρούση Φωτεινή 210 3332993 fvarvarousi@mnec.gr

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τζαχρήστα Βασιλική 210 3332236 vtzaxrista@mnec.gr

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρ. ∆ικαιωμάτων Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Εθνικής Αμυνας Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

Εξωτερικών ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης Μπαλωμένου 
Κ ύλ

210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Τομέας Εσωτερικών)

Μητροπία Ειρήνη
210 3332948 imitropia@mnec.gr

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Τομέας ∆ιοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. 

Μητροπία Ειρήνη
210 3332948 imitropia@mnec.gr

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Τομέας ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

∆ασκαλάκη Ειρήνη
210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

► ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

► ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ

► ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π∆Ε - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκτιμήσεις, προβλέψεις και όρια δαπανών φορέων

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

► ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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Υπουργείου  Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

∆ιαμαντοπούλου 
Βασιλική

210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής
(Γ.Γ Ναυτιλίας)

Πέττα Αναστασία
210 3332937 a.petta@mnec.gr

Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής
(Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής)

Μαρίνου Αναστασία 
210 3332926 amarinou@mnec.gr

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Παππά Βασιλικη
210 3332943 v.pappa@mnec.gr

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Τομέας Τουρισμού)

Πέττα Αναστασία
210 3332937 a.petta@mnec.gr

Οικονομικών Μπαλωμένου 
Κ ύλ

210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Παπαγεωργίου 
Μ ί

210 3332469 papageorgioum@mnec.gr

Τζαχρήστα Βασιλική 210 3332236 vtzaxrista@mnec.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Γ.Γ Έρευνας - Τεχνολογίας)

Μορφοπούλου Μαρία
210 3332920 m.morfopoulou@mnec.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στείρου Πανωραία 210 3332961 stirou@mnec.gr

Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Γ.Γ. Πολιτισμού)

Προσωπάρης Ματθαίος 
210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Γ.Γ. Αθλητισμού)

Τσιούγκου Παρασκευή
210 3332744 v.tsiougkou@mnec.gr

Υγείας ∆ασκαλάκη Ειρήνη 210 3332933 i.daskalaki@mnec.gr

Σαρρής Νίκος 210 3332897 n.sarris@mnec.gr

∆ιαμαντοπούλου 
Β λ ή

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

Κορδαλή Νικολέττα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Περιφερειακό Πρόγραμμα (Περιφερειών)
Αν. Μακεδονίας-Θράκης ∆ιαμαντοπούλου 

Β λ ή
210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Κεντρικής Μακεδονίας Κιούση Γεωργία 210 3332896 gkiousi@mnec.gr

∆υτικής Μακεδονίας Κορδαλή Νικολέττα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Ηπείρου Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Θεσσαλίας Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 i.zarafeta@mnec.gr

Στερεάς Ελλάδας Γιαννοπούλου Μαρία 210 3332943 mgiannopoulou@mnec.gr

∆υτικής Ελλάδας Ζαραφέτα Ιωάννα 210 3332864 i.zarafeta@mnec.gr

Ιονίων Νήσων Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Πελοποννήσου Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Βορείου Αιγαίου Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Νοτίου Αιγαίου Μαρίνου Αναστασία 210 3332926 amarinou@mnec.gr

Αττικής Προσωπάρης Ματθαίος 210 3332954 mprosoparis@mnec.gr

Κρήτης ∆ιαμαντοπούλου 
Β λ ή

210 3332733 v.diamantopoulou@mnec.gr

Θέματα κατάρτισης Προγράμματος ∆ημοσίων Γιαννοπούλου Μαρία 210 3332943 mgiannopoulou@mnec.gr

Λαντζανάκη Μαρία 210 3332867 m.latzanaki@mnec.gr

Μπαλωμένου 
Κ ύλ

210 3332972 k.mpalomenou@mnec.gr

Βαρβαρούση Φωτεινή 210-3332993 fvarvarousi@mnec.gr

Μορφοπούλου Μαρία 210-3332920 m.morfopoulou@mnec.gr

Κολοβού Ηλιάνα 210-3332965 i.kolovou@mnec.gr

Λοιπές Μορφές Χρηματοδότησης

Χρηματοδοτηση μέσω ΣΑ ∆εσποτίδης 
Κ ί

210 -3332977 k.despotidis@mnec.gr, 

Μορφοπούλου Μαρία 210-3332920 m.morfopoulou@mnec.gr

Χρηματοδοτηση έργων αεροδρομίων από 
έ

Κορδαλή Νικολέτα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Χρηματοδότηση έργων πυρόπληκτων περιοχών Μητροπία Ειρήνη 210 3332048 imitropia@mnec.gr

► ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Μέσω  Κεντρικού Λογαριασμού

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

Βαρβαρούση Φωτεινή 210 3332993 fvarvarousi@mnec.gr

Τσουρλάκης Κώστας 210 3332970 ktsourl@mnec.gr

Κολοβού Ηλιάνα 210-3332965 i.kolovou@mnec.gr

Μητροπία Ειρήνη 210 3332048 imitropia@mnec.gr

Κορδώση Ευαγγελία 210 3332939 e.kordosi@mnec.gr

Συντονιστής Λαδακάκος Θαλής 210 3332027 th.ladakakos@mnec.gr

Πέτρου Αικατερίνη 210 3332468 kpetrou@mnec.gr

Ζούμπα ∆ώρα 210 3332770 zd_kb@mnec.gr

Βινιεράτου Μαρία 210 3332969 mvinieratou@mnec.gr

Κολοβού Ηλιάνα 210 3332965 i.kolovou@mnec.gr

Μορφοπούλου Μαρία 210 3332920 m.morfopoulou@mnec.gr

ΠαντζαβέληΈφη 210 3332946 efipan@mnec.gr

Σουφλιά Ελευθερία 210 3332918 esouflia@mnec.gr

Κορδάλη Νικολέττα 210 3332973 kordali@mnec.gr

Μητροπία Ειρήνη 210 3332948 imitropia@mnec.gr

Λαντζανάκη Μαρία 210 3332867 m.latzanaki@mnec.gr

Σουφλιά Ελευθερία 210 3332918 esouflia@mnec.gr

Ρούτσης Ιωάννης 210 3332916

Μιλπάνης Γιάννης 210 3332916

► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

►ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΟΠΣ Π∆Ε)

Ομάδα ∆ιαχείρισης Πληρωμών

Ομάδα ∆ιαχείρισης Αιτήσεων

► ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 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 ΣΑ με την 

οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του ∆ημοσίου έναντι 

τρίτων. 

3.  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :  Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος 

πληρωμής. 

4.  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 

: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν 

προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 

σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της 

δαπάνης. 

5.  ∆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 ΣΑ 

αρμοδιότητάς του. 

9.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Π∆Ε :  Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό 

πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές 

του Π∆Ε. 
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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 ΣΑ. 

12.  ΕΘΝΙΚΟ Π∆Ε : Το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από 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 ΕΠ 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 

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 ΣΑ, στην οποία είναι ενταγμένο, 

και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάριθμος κωδικός 

χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη. 

17.  ΕΟΧ  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. 

18.  ΕΠ :  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

19.  ΕΠΑΛ :  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2007-2013. 

20.  ΕΠΑΛΘ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 

2014-2020. 

21.  ΕΣΠΑ 2007-2013 :  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013. 

22.  ΕΣΠΑ 2014-2010 : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης περιόδου 2014 - 2020. 
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23.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : Ο λογαριασμός 23/200850 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων 

πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–2013, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007–2013, του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-

2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014–2020, 

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των 

περιόδων, του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», καθώς και του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ)». 

24.  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. 

25.  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. 

26.  ΜΠ∆Σ :  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής. 

27.  ΝΕΟ ΕΡΓΟ :  Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο 

Π∆Ε τρέχοντος έτους. 

28.  ΝΟΜΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ :  Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, 

λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). 

29.  ΟΠΣ – Π∆Ε ή e-pde : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος ∆ημοσίων 

Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα 

δεδομένα του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων. 

30.  ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :  Όριο Πληρωμών. 

31.  ΠΑΑ :  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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32.  Π∆Ε :  Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων. 

33.  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. 

34.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :  Ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο Π∆Ε. 

35.  ΠΣΥΠΠΟ∆Ε : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών ∆ημοσίων 

Επενδύσεων (αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ – Π∆Ε). 

36.  ΣΑ :  Συλλογική Απόφαση: Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με 

την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή 

μελετών στο ετήσιο Π∆Ε.  

37.  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

Π∆Ε 

: Το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από 

επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων ∆ιεθνών Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών καθώς και άλλους εθνικούς πόρους. 

38.  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ 

ΕΡΓΟΥ 

:  Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές 

δεσμεύσεις. 

39.  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. 

40.  ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ : Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή 

προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής. 

41.  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης. 

42.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

: Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από το διαχειριστή έργου 

για να εκτελεί τις πληρωμές του Π∆Ε, μέσω λογαριασμού που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

43.  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

:  Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με 

ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).  

44.  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 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

- Βουλή των Ελλήνων 

- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών 

- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ,  Γ.∆. ∆ημοσιονομικής Πολιτικής 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. Γ. Σταθάκη            

- Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Χαρίτση                                      

- Γρ. Γ.Γ. ∆ημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή 

- Γρ. Γεν. ∆/ντή  ∆ημοσίων Επενδύσεων  

- ∆/νση ∆ημοσίων Επενδύσεων, τμήματα  Α, Β, Γ, ∆ 
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