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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025
Αφορά τα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ 2021-2025 τα οποία χρηματοδοτούνται από τους πόρους
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα το εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
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Εισαγωγή
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ του ΕΠΑ 2021-2025 υποστηρίζει την ορθή και
αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς
περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται από τις
διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, κατά την υλοποίηση των Τομεακών
και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ).
Οι Διαδικασίες συνοδεύονται από τυποποιημένα Έντυπα, Οδηγούς (όπου απαιτείται)
και Διαγράμματα Ροής, τα οποία περιγράφουν και προσδιορίζουν με λεπτομέρεια την
εφαρμογή των Διαδικασιών ή παρέχουν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη χρήση των
Εντύπων.
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ έχει σχεδιαστεί από την Υπηρεσία Συντονισμού του
ΕΠΑ (ΥΣ ΕΠΑ), δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, υποστηριζόμενη
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΔΙ.ΔΙ.Ε.Π.), με τη συνεισφορά εκπροσώπων των Υπουργείων και των Περιφερειών.
Ο σχεδιασμός στοχεύει στο να εφαρμόζονται Διαδικασίες που:
●

●
●

●
●

●
●

διασφαλίζουν οριζόντια τις βασικές απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα στο ν.
4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/ 30.10.2019), στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’
2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες
Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» και στην
με αρ. πρωτ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά
συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα
Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των
Προγραμμάτων».
είναι συμβατές με τις διαδικασίες του ΠΔΕ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
λαμβάνουν υπόψη τη συμβατότητα με τις αρχές και τους κανόνες της εθνικής
και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχει
κυρώσει η Ελλάδα, ιδίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωροταξικό
σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις ιδίως κατά των ευπαθών ομάδων όπως τα
άτομα με αναπηρία, την άρση και αποτροπή ανισοτήτων, τον ανταγωνισμό,
καθώς οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
λαμβάνουν υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων και των έργων
ανάλογα με τη φύση τους.
προωθούν και εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων και του αποτελέσματος,
σε όλο το φάσμα διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου, από την αξιολόγηση και
επιλογή των έργων, την παρακολούθηση της υλοποίησης έως και την
ολοκλήρωσή τους.
στηρίζονται σε ένα σαφές πλαίσιο κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των
Δικαιούχων.
υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ, του οποίου στόχος
είναι η κάλυψη των αναγκών του ΕΠΑ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της
συμβατότητας με τις λειτουργίες του ΠΔΕ αλλά και των προγραμμάτων.

Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται στο Έντυπο «Κατάλογος
εγγράφων εγχειριδίου ΣΔΕ», το οποίο τηρείται και ενημερώνεται από την ΥΣ ΕΠΑ.
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Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ δύναται να αναθεωρείται ή να συμπληρώνεται,
σύμφωνα με τη Διαδικασία «Παρακολούθηση εφαρμογής ΣΔΕ». Το Εγχειρίδιο, και κάθε
αναθεώρηση που γίνεται στα έγγραφα που περιλαμβάνει, εγκρίνεται από την ΥΣ ΕΠΑ.
Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο, αλλά και κάθε αναθεώρηση που γίνεται, κοινοποιείται σε
όλες τις εμπλεκόμενες αρχές/φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να υποστηριχθεί
η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων τους. Επίσης
αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΕΠΑ (www.epa.gov.gr).
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια (βλ. εικόνα 1), αποτυπώνεται διαγραμματικά το σύνολο
των Διαδικασιών του ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025, ωστόσο στην παρούσα, πρώτη έκδοση του
Εγχειριδίου περιγράφονται μόνο οι έξι (6) πρώτες Διαδικασίες με τα σχετικά Έντυπα,
Οδηγίες και τα Διαγράμματα Ροής.
Η ΥΣ ΕΠΑ προγραμματίζει να επικαιροποιήσει το παρόν Εγχειρίδιο και να εκδώσει νέες
οδηγίες για τις υπόλοιπες Διαδικασίες, καθώς και προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις στις
υφιστάμενες Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγίες, σε επόμενο στάδιο.
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Εικόνα 1. Οι διαδικασίες του ΣΔΕ
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