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Υπηρεσίες Διαχείρισης ΤΠΑ/ΠΠΑ
(με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

ΟΔΗΓΙΑ 1/2022
Οδηγίες για τη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα
Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική
Απόφαση, καταχώριση στοιχείων ΤΔΠ/ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ και έκδοση αποφάσεων ένταξης στο ΕΠΑ
Σχετικά:
1. Η 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»,
2. Η 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»,
3. Η με αρ. πρωτ. 142462/28.12.2021 (Β’ 6393) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-62021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548)»
4. Η με αριθμ. 126518/22.11.2021 (Β’ 5524) Υπουργική Απόφαση «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης».

--Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων, ήδη
εγγεγραμμένων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021 στις 30/6/20211, στα Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΑ) του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, βάσει της υπ’ αρ. Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά
συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και
ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», εφεξής «ΥΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ».
Επιπρόσθετα, η Οδηγία παρέχει τις απαραίτητες κατευθύνσεις προς τις Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΥΔ) για τις
διαδικασίες/ενέργειες που θα ακολουθηθούν για τα συνεχιζόμενα έργα ως προς τη δημιουργία στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΑ (ΠΣ ΕΠΑ) των προσκλήσεων, των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (ΤΔΠ), των
Αποφάσεων Ένταξης και των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ).
1

Σε περίπτωση που το έργο ήταν εγγεγραμμένο στο εθνικό ΠΔΕ 2020, αλλά δεν είχε εγγραφεί στο εθνικό ΠΔΕ 2021 στις
30/6/2021, τότε εξετάζεται από τη ΔιΔιΕΠ, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.
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Στη συνέχεια αποτυπώνεται συνοπτικά ο κατάλογος των προβλεπόμενων ενεργειών:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οριστικοποίηση Πίνακα Μεταφερόμενων Έργων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Άντληση στοιχείων μεταφερόμενων έργων από το Πληροφοριακό Σύστημα epde
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Προετοιμασία Προσκλήσεων στο ΠΣ ΕΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Κατάρτιση Πίνακα ΝοΔΕ & υποέργων μεταφερόμενων έργων
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.1: Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα τις ΣΤΗΛΕΣ 1-12 του ΠΙΝΑΚΑ Β για όλες
τις ΝοΔΕ & για όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.2: Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα κατ’ ελάχιστον τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 του
ΠΙΝΑΚΑ Β για όλες τις ΝοΔΕ & για όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.3:Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα κατ’ ελάχιστον τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 του
ΠΙΝΑΚΑ Β για όλες τις ΝοΔΕ αλλά όχι όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 : Δημιουργία ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Προετοιμασία Αποφάσεων Ένταξης μεταφερόμενων έργων στο ΠΣ ΕΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Έκδοση και δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης μεταφερόμενων έργων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8: Τακτοποίηση Στοιχείων ΤΔΠ και ΤΔΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οριστικοποίηση Πίνακα Μεταφερόμενων Έργων
Μετά την παραλαβή του Πίνακα Μεταφερόμενων Έργων της ΥΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, και κατόπιν
έγκρισης του ΠΑ από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΔιΕΠ) ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων του πίνακα και σε
συνεργασία με την ΥΔ προβαίνει σε τακτοποίηση της ορθής απεικόνισης των στοιχείων των έργων, εφόσον
απαιτείται.
Τα μεταφερόμενα έργα καταχωρούνται σε άξονες προτεραιότητας που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΠΑ.
Εφόσον, κατόπιν επεξεργασίας του Πίνακα Μεταφερόμενων Έργων, προκύπτει ανάγκη χρήσης του ορίου
υπερδέσμευσης του ΠΑ σε κάποιον άξονα προτεραιότητας, τότε η ΥΔ αποστέλλει στην ΔιΔιΕΠ, πριν την
Έκδοση της Απόφασης Ένταξης των μεταφερόμενων έργων, έγγραφο υπογεγραμμένο από το Νόμιμο
Εκπρόσωπο του ΠΑ (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα)
Ο οριστικοποιημένος Πίνακας Μεταφερόμενων Έργων συμπληρώνεται με επιπλέον στήλες σύμφωνα με τον
συνημμένο στη παρούσα παράρτημα ΠΙΝΑΚΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΔΠ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ. Τα επιπλέον στοιχεία που καλούνται να καταχωρήσουν οι φορείς ανά έργο, έχουν ως
ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιλογή κωδικού από λίστα σύμφωνα με τον Πίνακα Γ της παρούσας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Επιλογή κωδικού από λίστα σύμφωνα με τον Πίνακα Δ της παρούσας. Η επιλογή
γίνεται με βάση τον Αναπτυξιακό Στόχο και τον Αξονα Προτεραιότητας που έχει
καταταχθεί το μεταφερόμενο έργο.
Επιλέγεται ο δείκτης εκροών που αφορά το κύριο υποέργο.
Ο δείκτης εκροών που επιλέγεται, αφορά σε δείκτη:
α) που έχει υποδειχθεί κατά την έγκριση του ΠΑ και έχει καταχωρηθεί στο ΠΑ,
β) που περιλαμβάνεται στο αρχείο Δεικτών ΕΠΑ 2021-2025 (διαθέσιμο στο
epa.gov.gr).
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία νέου δείκτη, τότε η ΥΔ αποστέλλει
σχετικό αίτημα στην ΔιΔιΕΠ και εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου
δείκτη.
Η τιμή του δείκτη εκροών που προβλέπεται να επιτευχθεί με την υλοποίηση του
μεταφερόμενου έργου.
Σε περίπτωση που η ΥΔ δεν είναι σε θέση να καταχωρήσει τιμή στόχο για όλα ή
κάποια από τα έργα, τότε καταχωρεί τα στοιχεία για τα έργα που γνωρίζει και
για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Η ΥΔ καταχωρεί τα ζητούμενα στοιχεία ανά έργο και αποστέλλει τον ενημερωμένο πίνακα στη ΔιΔιΕΠ.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Άντληση στοιχείων μεταφερόμενων έργων από το Πληροφοριακό Σύστημα epde
Για τα έργα που περιλαμβάνονται στον οριστικοποιημένο Πίνακα Μεταφερόμενων Έργων, η ΔιΔιΕΠ μεριμνά
για τη συγκέντρωση στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα του e-pde (π.χ στο τεχνικό
δελτίο έργου). Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε:
-

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, επιπτώσεις, σκοπιμότητα, φορέας υλοποίησης (Δικαιούχος) του
μεταφερόμενου έργου («ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑ»)
χωροθέτηση του έργου («ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ»)
κατάλογο των ΝοΔΕ («ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΟΔΕ»)

Οι αναφορές που αντλούνται από το epde κοινοποιούνται στην ΥΔ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Προετοιμασία Προσκλήσεων στο ΠΣ ΕΠΑ
Η ΔιΔιΕΠ και η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ), σε συνεργασία με
την ΥΔ, δημιουργούν τις προσκλήσεις στο ΠΣ ΕΠΑ που θα υποδεχθούν τα μεταφερόμενα έργα. Οι
συγκεκριμένες προσκλήσεις δημιουργούνται στο ΠΣ ΕΠΑ για τεχνικούς λόγους και στο πλαίσιο αυτό δεν
αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα στοιχεία των προσκλήσεων επιβεβαιώνονται από την ΥΔ και οριστικοποιούνται.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Κατάρτιση Πίνακα ΝοΔΕ & υποέργων μεταφερόμενων έργων
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΟΔΕ που έχει παραχθεί από το epde κατά την ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 περιλαμβάνει τις καταχωρισμένες
ΝοΔΕ στο epde τη χρονική στιγμή άντλησης στοιχείων από το epde. Η ΥΔ ελέγχει την ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΟΔΕ και τη
διορθώνει/συμπληρώνει προκειμένου να παραχθεί ο συνημμένος στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΝΟΔΕ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β περιλαμβάνει, ανά ενάριθμο, το σύνολο των ΝοΔΕ και των υποέργων που
το καταρτίζουν καθώς και τα ελάχιστα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία.
Βασική παραδοχή της μετάπτωσης των υποέργων στο ΠΣ ΕΠΑ, αποτελεί το γεγονός ότι οι ΝοΔε που είναι
καταχωρημένες στο epde ή οι ΝοΔΕ που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στο epde, θα
εμφανίζονται στον κατάλογο ΝοΔΕ /υποέργων ως διακριτά υποέργα.
Ειδικότερα, η ΥΔ:
α) για τις ΝοΔΕ που περιλαμβάνονται στην αναφορά: διορθώνει/συμπληρώνει, όπου απαιτείται, τα πεδία
του ΠΙΝΑΚΑ Β, σύμφωνα με τις οδηγίες που αποτυπώνονται κατωτέρω.
β) για τα υποέργα που έχουν αναλάβει ΝοΔΕ αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά: συμπληρώνει τα
ζητούμενα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ Β, που αφορούν σε ΝοΔΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες που αποτυπώνονται
κατωτέρω.
γ) για τα υποέργα που έχουν προγραμματιστεί και συνθέτουν τον Π/Υ ΝΟΔΕ του ΠΙΝΑΚΑ Α: συμπληρώνει
τα ζητούμενα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ Β, που αφορούν σε Υποέργο, σύμφωνα με τις οδηγίες που
αποτυπώνονται κατωτέρω.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Β: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΔΕ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΛΗ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΤΗΛΗ 2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΗΛΗ 3

ΤΙΤΛΟΣ ΝοΔΕ
/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΛΗ 4

2

Για ΝοΔΕ
Για Υποέργο
Ο ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ στο ΠΔΕ.
Τα στοιχεία επαναλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ προκειμένου να προσμετρηθούν στον
ενάριθμο οι ΝοΔΕ/Υποέργα που συνδέονται με αυτόν
Τίτλος σύμβασης
Τίτλος Υποέργου
Επιβεβαιώνεται ο φ. υλοποίησης στην ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΟΔΕ ή καταχωρείται στην
περίπτωση προσθήκης ΝΟΔΕ ή ΥΠΟΕΡΓΟΥ ο φ. υλοποίησης σε επίπεδο
ΝοΔΕ/υποέργου2, όταν αυτός είναι διαφορετικός από τον κύριο Δικαιούχο στο
επίπεδο του μεταφερόμενου έργου.
Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που το έργο έχει διαφορετικούς/
πολλαπλούς φ. υλοποίησης, σύμφωνα με την κρίση της ΥΔ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί φ. υλοποίησης σε ένα ΤΔΠ, ειδικά ο φ. υλοποίησης/εταίρος έχει δικαίωμα ανάγνωσης στο ΤΔΠ,
μπορεί όμως να καταχωρεί και να επεξεργάζεται μόνο στοιχεία που αφορούν στο υποέργο/ΝοΔε (ΤΔΥ) που έχει οριστεί ως φ.
υλοποίησης.
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ΣΤΗΛΗ 5
ΣΤΗΛΗ 6
ΣΤΗΛΗ 7
ΣΤΗΛΗ 8
ΣΤΗΛΗ 9

ΕΙΔΟΣ ΝοΔΕ/
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟ
ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΗΜ.ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝοΔΕ

ΣΤΗΛΗ 10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝοΔΕ
ΕΩΣ 30/06/2021
ΣΤΗΛΗ 11 ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κωδικός υποέργου σύμφωνα με τον Πίνακα Ε της παρούσας
(π.χ. μελέτη, προμήθεια, τεχνικό έργο κλπ)
Αξία Σύμβασης
Π/Υ υποέργου
Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης σε μήνες
Ο ΑΔΑΜ ή ΑΔΑ ή
άλλο μοναδιαίο στοιχείο της σύμβασης
Πληρωμές Σύμβασης έως 30/6/2021*

Η εκτιμώμενη ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
Η εκτιμώμενη διάρκεια του
υποέργου σε μήνες
(ΚΕΝΟ)
(ΚΕΝΟ)

Το ΑΦΜ του αναδόχου.
(ΚΕΝΟ)
Με βάση το ΑΦΜ αντλούνται αυτόματα τα
στοιχεία του αναδόχου μέσω διασύνδεσης με το
ΤΑΧΙS
ΣΤΗΛΗ 12 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Χρησιμεύει ως στοιχείο επιβεβαίωσης. Στο ΠΣ
(ΚΕΝΟ)
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΑ η επωνυμία αντλείται από το TAXIS.
*Οι πληρωμές ΝοΔΕ έως 30/6/2021 είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ορθή αποτύπωση του προϋπολογισμού μιας
ΝοΔΕ ως προς το μέρος που μεταφέρεται στο ΕΠΑ (στο ΤΔΠ αποτυπώνεται στο επίπεδο του υποέργου ως επιλέξιμη
Δημόσια Δαπάνη ΕΠΑ).

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΟΔΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΠΧ ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΡΙΝ 1/7/2021
Προς διευκόλυνση των ΥΔ και των Δικαιούχων, στις περιπτώσεις μεταφερόμενων έργων με μεγάλο πλήθος
διακριτών υποέργων (πχ πάνω από 10 διακριτά υποέργα), των οποίων οι ΝοΔΕ έχουν ολοκληρωθεί έως την
30/6/2021 ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο και δεν προβλέπεται περαιτέρω χρηματοδότηση του
υποέργου από το ΕΠΑ, επαρκεί η συμπλήρωση από την ΥΔ των ΣΤΗΛΩΝ 1-6 του ΠΙΝΑΚΑ Β (δεν απαιτείται η
συμπλήρωση των ΣΤΗΛΩΝ 9-12).
Στην περίπτωση αυτή και για τις ανωτέρω ΝοΔΕ, η ΥΔ, επισυνάπτει υποχρεωτικά στο ΤΔΠ, το οποίο θα έχει
δημιουργηθεί στο ΠΣ ΕΠΑ, αρχείο xls με την αποτύπωση των ΣΤΗΛΩΝ 1-6.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.1: Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα τις ΣΤΗΛΕΣ 1-12 του ΠΙΝΑΚΑ Β για όλες τις
ΝοΔΕ & για όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
Στην περίπτωση αυτή η ΥΔ είναι σε θέση να συμπληρώνει για όλα τα μεταφερόμενα έργα, τις στήλες ΣΤΗΛΕΣ
1-12 του ΠΙΝΑΚΑ Β, για όλες τις ΝοΔΕ ή/και υποέργα που αφορούν ένα μεταφερόμενο έργο.
Έφοσον συμπληρωθούν αναλυτικά για κάθε μεταφερόμενο έργο (ενάριθμο) όλες οι ΝοΔΕ ή/και τα υποέργα
που το αποτελούν, τότε θα ισχύει:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΗΣ 6: ΠΟΣΟ ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΠΙΝΑΚΑ Β)
για έναν ενάριθμο

=
και

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΗΣ 10: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝοΔΕ ΕΩΣ 30/06/2021
(ΠΙΝΑΚΑ Β) για έναν ενάριθμο

=

ΣΤΗΛΗ 4: Π/Υ ΝΟΔΕ (ΠΙΝΑΚΑ Α)
για τον ίδιο ενάριθμο
ΣΤΗΛΗ 5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 30/6/2021 (ΠΙΝΑΚΑ Α)
για τον ίδιο ενάριθμο

Σε αυτή την περίπτωση η ΔιΔιΕΠ έχει στη διάθεσή της το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται για τη
δημιουργία στο ΠΣ ΕΠΑ, τόσο των ΤΔΠ, όσο και των ΤΔΥ.
Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (βλ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7), θα υπάρχει ορθή και πλήρης εικόνα ενός έργου
και των υποέργων του/ΝοΔΕ στο ΠΣ ΕΠΑ, ενώ μέσω της αυτόματης προ-καταχώρησης των στοιχείων των
ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, υπάρχει ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου των Δικαιούχων/ΥΔ καθώς δεν θα
υφίσταται η υποχρέωση τακτοποίησης των στοιχείων των ΤΔΠ ή των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, παρά μόνο για τις
ΝοΔΕ των υποέργων που θα αναληφθούν μετά την ένταξη του κάθε μεταφερόμενου έργου.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.2: Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα κατ’ ελάχιστον τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 του ΠΙΝΑΚΑ Β
για όλες τις ΝοΔΕ & για όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
Η ΥΔ συμπληρώνει αναλυτικά, για κάθε μεταφερόμενο έργο (ενάριθμο), όλες οι ΝοΔΕ ή/και τα υποέργα που
το αποτελούν τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 του ΠΙΝΑΚΑ Β, και θα ισχύει:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΗΣ 6: ΠΟΣΟ ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΠΙΝΑΚΑ Β)
για έναν ενάριθμο

=

ΣΤΗΛΗ 4: Π/Υ ΝΟΔΕ (ΠΙΝΑΚΑ Α)
για τον ίδιο ενάριθμο

Σε αυτή την περίπτωση:
-

-

ως προς τα ΤΔΠ: η ΔιΔιΕΠ έχει στη διάθεσή της την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία που
απαιτείται για τη δημιουργία των ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ (βλ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5). Εντός του χρονικού διαστήματος
που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8, η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν να τακτοποιήσουν την εικόνα του
κάθε ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ και ειδικότερα να συμπληρώσουν για κάθε ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ (στο Τμήμα ΣΤΚατάλογος Υποέργων) τα αντίστοιχα στοιχεία που αποτυπώνονται στις ΣΤΗΛΕΣ 7-10 για τα υποέργα
και τις ΝοΔΕ του μεταφερόμενου έργου.
ως προς τα ΤΔΥ: η ΔιΔιΕΠ δεν έχει στη διάθεσή της την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία για τη
δημιουργία των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, και στο πλαίσιο αυτό:
α) η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν δημιουργήσουν τα ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ εντός του χρονικού διαστήματος
που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ή εναλλακτικά
β) Η ΥΔ επιλέγει να καταχωρήσει τη ΣΤΗΛΗ 9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝοΔΕ για τις ΝοΔΕ. Η ΔιΔιΕΠ θα διαθέτει
την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία για τη δημιουργία των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ. Εντός του χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8, η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν να τακτοποιήσουν τα
ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα ζητούμενα πεδία

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4.3: Η ΥΔ καταχωρεί για τα μεταφερόμενα έργα κατ’ ελάχιστον τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 του ΠΙΝΑΚΑ Β
για όλες τις ΝοΔΕ αλλά όχι όλα τα ΥΠΟΕΡΓΑ
Η ΥΔ συμπληρώνει τις ΣΤΗΛΕΣ 1-6 για όλες τις ΝοΔΕ των μεταφερόμενων έργων, αλλά για κάποια από τα
μεταφερόμενα έργα η ΥΔ αδυνατεί να προσδιορίσει αναλυτικά τα υποέργα. Για τα ενάριθμα που δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστούν αναλυτικά τα υποέργα, η ΔιΔιΕΠ καταχωρεί στο ΤΔΠ του ΠΣ ΕΠΑ υποέργο με
τίτλο «Υποέργο τακτοποίησης προϋπολογισμού».
Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΗΣ 6: ΠΟΣΟ ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΠΙΝΑΚΑ Β)
για έναν ενάριθμο
+
π/υ Υποέργου τακτοποίησης προϋπολογισμού

=

ΣΤΗΛΗ 4: Π/Υ ΝΟΔΕ (ΠΙΝΑΚΑ Α)
για τον ίδιο ενάριθμο

Σε αυτή την περίπτωση:
-

-

ως προς τα ΤΔΠ: η ΔιΔιΕΠ έχει στη διάθεσή της την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία που
απαιτείται για τη δημιουργία των ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ (βλ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5). Εντός του χρονικού διαστήματος
που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8, η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν να τακτοποιήσουν την εικόνα του
κάθε ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ (στο Τμήμα ΣΤ- Κατάλογος Υποέργων) και ειδικότερα α) να περιγράψουν
αναλυτικά τα υποέργα που περιλαμβάνονται στο «Υποέργο τακτοποίησης προϋπολογισμού» και β)
να συμπληρώσουν τις ΣΤΗΛΕΣ 7-10 για τα υποέργα και τις ΝοΔΕ του μεταφερόμενου έργου.
ως προς τα ΤΔΥ: η ΔιΔιΕΠ δεν έχει στη διάθεσή της την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία για τη
δημιουργία των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, και στο πλαίσιο αυτό:
α) η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν δημιουργήσουν τα ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, εντός του χρονικού διαστήματος
που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ή εναλλακτικά
β) Η ΥΔ επιλέγει να καταχωρήσει τη ΣΤΗΛΗ 9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝοΔΕ για τις ΝοΔΕ. Η ΔιΔιΕΠ θα διαθέτει
την ελάχιστη απαραίτητη πληροφορία για τη δημιουργία των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ. Εντός του χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8, η ΥΔ/Δικαιούχος οφείλουν να τακτοποιήσουν τα
ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ, συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα ζητούμενα πεδία.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 : Δημιουργία ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ
Λαμβάνοντας υπόψη τα αντληθέντα στοιχεία από την ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑ και την ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ,
καθώς και τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί για τον ΠΙΝΑΚΑ Α και τον ΠΙΝΑΚΑ Β, και τις περιπτώσεις 4.1,
4.2 και 4.3 ανωτέρω, δημιουργούνται αυτόματα στο ΠΣ ΕΠΑ τα ΤΔΠ για τα μεταφερόμενα έργα από τη
ΔιΔιΕΠ και την ΕΥ ΟΠΣ.
Τα ΤΔΠ επιβεβαιώνονται από την ΥΔ ως προς την ορθή καταχώρηση και οριστικοποιούνται.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Προετοιμασία Αποφάσεων Ένταξης μεταφερόμενων έργων στο ΠΣ ΕΠΑ
Η ΥΔ μεριμνά για το άνοιγμα των νέων Συλλογικών Αποφάσεων του ΠΔΕ για το ΠΑ και για τη φραγή
πληρωμών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΠΔΕ.
Τα απαιτούμενα στο ΠΣ ΕΠΑ στάδια αξιολόγησης, για κάθε μεταφερόμενο έργο, συμπληρώνονται αυτόματα
με την ένδειξη ότι η ΥΔ έχει αξιολογήσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Η ΔιΔιΕΠ/ΕΥ ΟΠΣ προετοιμάζουν για κάθε έργο την Απόφαση Ένταξης στο ΠΣ ΕΠΑ. Συγκεντρωτικά στοιχεία
για τα οικονομικά στοιχεία των Αποφάσεων Ένταξης των μεταφερόμενων έργων, όπως έχουν καταχωρηθεί
στο ΠΣ ΕΠΑ, αποστέλλονται στην ΥΔ.
Η ΥΔ ελέγχει τα συγκεντρωτικά και ανά έργο οικονομικά στοιχεία των Αποφάσεων Ένταξης και ενημερώνει
την ΔιΔιΕΠ σε περίπτωση που απαιτείται κάποια διόρθωση.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Έκδοση και δημοσιοποίηση Οριζόντιας Απόφασης Ένταξης μεταφερόμενων έργων
Τα οριστικοποιημένα οικονομικά στοιχεία των Αποφάσεων Ένταξης ενσωματώνονται στο σχέδιο της
Οριζόντιας Απόφασης Ένταξης (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα).
Η απόφαση ένταξης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο.
Η Οριζόντια Απόφαση Ένταξης αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΑΔΑ καταχωρείται στο ΠΣ ΕΠΑ
στην απόφαση ένταξης του κάθε έργου.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται με την αποστολή της Απόφασης Ένταξης.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8: Τακτοποίηση Στοιχείων ΤΔΠ και ΤΔΥ
Α) Τακτοποίηση στοιχείων ΤΔΠ
Η αρμόδια ΥΔ του ΠΑ, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ευθύνης της, το αργότερο εντός έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς κάθε έργου στο ΠΣ ΕΠΑ, ή σε περίπτωση τροποποίησης του
έργου που επιφέρει τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, μεριμνά για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης [Έντυπο Δ1 Ε2, Οδηγός Δ1 Οδ1], τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί κατά την ένταξη.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ορθή συμπλήρωση/απεικόνιση των πεδίων που
αφορούν:
-

-

στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, καθώς σύμφωνα με το ΣΔΕ αποτελεί μέρος της
απόφασης ένταξης/τροποποίησης που αναρτάται σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, παραδοτέα πράξης, μεθοδολογία
υλοποίησης κ.ο.κ.
στο Τμήμα ΣΤ-Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης-Ωριμότητα Πράξης (Κατάλογος Υποέργων) και
συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των υποέργων (ή των ΝοΔΕ σε περίπτωση που είχαν αναληφθεί
ΝοΔΕ κατά την ένταξη του έργου στο ΠΣ ΕΠΑ) προκειμένου να τεκμηριώνεται αναλυτικά ο π/υ του
έργου που έχει προταθεί για εγγραφή στο ΠΔΕ με την ένταξη του έργου στο ΕΠΑ. Για κάθε υποέργο,
συμπληρώνονται τα ζητούμενα στοιχεία.

Προβλέψεις για τη συμπλήρωση πεδίων στα τμήματα Δ και Ε2 του ΤΔΠ
Λαμβάνοντας υπόψη τον διοικητικό φόρτο που επιβαρύνονται οι ΥΔ και οι Δικαιούχοι από την μεταφορά
συνεχιζόμενων έργων στο ΠΣ ΕΠΑ καθώς και την ανάγκη αναζήτησης και συμπλήρωσης στοιχείων που δεν
ήταν εξοικειωμένοι με αυτά κατά την ενεργοποίηση του ΕΠΑ, ειδικά για τα μεταφερόμενα έργα της ΥΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ θα προ-καταχωρείται κατά τη δημιουργία του ΤΔΠ από τη ΔιΔιΕΠ/ΕΥ ΟΠΣ στο ΠΣ
ΕΠΑ, , το λεκτικό “μεταφερόμενο έργο” στα ακόλουθα πεδία των Τμημάτων Δ και Ε2 του ΤΔΠ:
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- Λειτουργικότητα πράξης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
- Περιγραφή Προτεινόμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενημέρωση του
κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το
Ταμείο
- Πληροφορίες για την ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών από την πράξη.
- Καινοτομία πράξης
- Αιτιολόγηση της συμβολής της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και
δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση
- Αναμενόμενα οφέλη / ωφελούμενος πληθυσμός
Στη συνέχεια, στα πεδία αυτά:
Α) θα καταχωρούνται από τον Δικαιούχο οι σχετικές περιγραφές υποχρεωτικά για τα έργα που έχουν
ενταχθεί στο ΠΔΕ πρώτη φορά το έτος 2020 και 2021.
Β) θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου να καταχωρήσει τις σχετικές περιγραφές για τα
έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ πρώτη φορά πριν το έτος 2019 και νωρίτερα.
Β) Δημιουργία/Τακτοποίηση στοιχείων ΤΔΥ
Η αρμόδια ΥΔ του ΠΑ, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ευθύνης της, το αργότερο εντός έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς κάθε έργου στο ΠΣ ΕΠΑ μεριμνά για τη συμπλήρωση και την
υποβολή ΤΔΥ:
-

για τις αναληφθείσες ΝοΔΕ έως την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης,
για όσα εκ των υποέργων έχει αναληφθεί ΝοΔΕ. Για τη συμπλήρωση των ΤΔΥ ακολουθούνται όσα
προβλέπονται στη Διαδικασία Δ.4. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων.

Γ) Συγκέντρωση λοιπών εγγράφων που κατά την κρίση της ΥΔ απαιτούνται για την απρόσκοπτη και ομαλή
παρακολούθηση του συνεχιζόμενου έργου στην ΠΠ 2021-2025.
Η Οδηγία με όλα τα συνημμένα έντυπα θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epa.gov.gr. Ο
διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για το ΕΠΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε
σχετική πληροφορία.
Συνημμένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΔΠ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝοΔΕ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων
Δ. Ιακωβίδης
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Πίνακας Αποδεκτών:
Υπηρεσίες Διαχείρισης ΤΠΑ/ΠΠΑ (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Κοινοποίηση:
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ)
Εσωτερική διανομή:
-

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων κ. Δ. Ιακωβίδη
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΔΠ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

Ο 14ψηφιος
κωδικός
αριθμός του
έργου στο ΠΔΕ

Ο τίτλος
του
έργου
στο ΠΔΕ
2021

Ο εγκεκριμένος
π/υ του έργου
στο ΠΔΕ στις
30/6/2021

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Συνεχιζόμενο έργο, για το οποίο
έχει αναληφθεί νομική δέσμευση
(ΝοΔε) πριν την 30/6/2021
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2(3)
Συνεχιζόμενο έργο, για το οποίο
δεν έχει αναληφθεί ΝοΔε πριν
από την 30/6/2021, αλλά
βρίσκεται:
Α) στη φάση κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Διαγωνισμού
(διαγωνιστική διαδικασία σε
εξέλιξη), ή τουλάχιστον

Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ

(2)

Π/Υ ΝΟΔΕ

(3)

ΣΤΗΛΗ 4
Το ποσό της ΝοΔΕ που είχε
αναληφθεί μέχρι τις
30/6/2021

Συνεχιζόμενο έργο με πολλά
υποέργα, όπου έχει αναληφθεί
τουλάχιστον μία ΝοΔΕ πριν την
30/6/2021, που δεν αντιστοιχεί
στον συνολικό προϋπολογισμό
του έργου

Π/Υ ΣΤΟ ΕΠΑ

ΑΠ

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΣΤΗΛΗ 7

Το συνολικό
ποσό των
πληρωμών ΠΔΕ
μέχρι τις
30/6/2021

Το ποσό που
προκύπτει εάν
αφαιρέσουμε
από τον Π/Υ
ΝΟΔΕ τις
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΕΩΣ 30/6/2021

Επιλογή
άξονα
προτεραιότητας
(ΑΠ) από το
εγκεκριμένο
ΠΑ του
φορέα.

Το ποσό
αποτελεί την
μη επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη ΕΠΑ
στο ΤΔΠ

Το ποσό
αποτελεί την
επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη ΕΠΑ
στο ΤΔΠ

Είτε ο συνολικός
προϋπολογισμός εγγραφής
του έργου στο ΠΔΕ μέχρι τις
30/6/2021
Είτε ο προϋπολογισμός των
Τευχών Διακήρυξης

Β) έχει εκδοθεί η σχετική
διοικητική πράξη του αρμοδίου
οργάνου περί έγκρισης των
Τευχών Διακήρυξης ή ισοδύναμη
πράξη
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3(3)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΕΩΣ
30/6/2021

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑ
ΠΑΡΑΤΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΡΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΚΡΟΩΝ

ΣΤΗΛΗ 8

ΣΤΗΛΗ 10

ΣΤΗΛΗ 11

ΣΤΗΛΗ 9

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ (1)
ΣΤΗΛΗ 12

Ο ΑΠ
συνάδει με
το φυσικό
αντικείμενο
του έργου

Το συνολικό ποσό των ΝοΔε
και
το υπόλοιπο ποσό του μη
συμβασιοποιημένου
προϋπολογισμού των
υπόλοιπων υποέργων

Παρατηρήσεις:
Η ΥΔ μπορεί να παραλείψει τη ΣΤΉΛΗ 12 «ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ», για όσα από τα μεταφερόμενα έργα δεν έχει άμεσα τη διαθέσιμη πληροφορία. Η συμπλήρωση του πεδίου, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη εικόνα του ΤΔΠ, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8.
(2) Στην περίπτωση που ο π/υ του έργου στο ΠΔΕ έχει τροποποιηθεί μετά την 30/6/2021, τότε η ΥΔ το αναφέρει/επισημαίνει την τροποποίηση του π/υ στη ΣΤΗΛΗ 8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
(3) Εάν που το ποσό που εγγράφεται στη στήλη Π/Υ ΝΟΔΕ αφορά στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (2) ή στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (3), τότε η ΥΔ το αναφέρει στη ΣΤΗΛΗ 8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της
πληροφορίας στις περιπτώσεις όπου το μεταφερόμενο έργο δεν έχει πραγματοποιήσει ΝοΔΕ ή πληρωμές έως 30/6/2021.
(1)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝοΔΕ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

ΝοΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΝοΔΕ/
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΚΑ έργου στο
ΠΔΕ

Τίτλος έργου
(ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)
στο ΠΔΕ

Τίτλος
σύμβασης

Καταχωρείται ο
φ. υλοποίησης
σε επίπεδο
ΝοΔΕ ή υποέργου,
όταν αυτός είναι
διαφορετικός από
τον κύριο
Δικαιούχο στο ΤΔΠ

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΝοΔΕ/
ΝοΔΕ/
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜ.ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΝοΔΕ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝοΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝοΔΕ
ΕΩΣ 30/06/2021

ΑΦΜ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΣΤΗΛΗ 7

ΣΤΗΛΗ 8

ΣΤΗΛΗ 9

ΣΤΗΛΗ 10

ΣΤΗΛΗ 11

ΣΤΗΛΗ 12

Κωδικός
σύμφωνα με
τη λίστα του
Πίνακα Ε

Αξία
Σύμβασης

Ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης

Η διάρκεια της
σύμβασης σε
μήνες

ΑΔΑΜ
ή
ΑΔΑ
ή
άλλο
μοναδιαίο
στοιχείο της
σύμβασης

Πληρωμές
Σύμβασης έως
30/6/2021*

Το ΑΦΜ του
αναδόχου(*).

Χρησιμεύει ως
στοιχείο
επιβεβαίωσης, σε
περίπτωση που
δεν έχει
καταχωρηθεί
ορθά το ΑΦΜ
αναδόχου

Η εκτιμώμενη
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης

Η εκτιμώμενη
διάρκεια του
υποέργου σε
μήνες

(αναγράφεται ΜΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟ)

(ΚΕΝΟ)

Συμπληρώνεται
μόνο στις
περιπτώσεις
που το έργο
έχει
διαφορετικούς/
πολλαπλούς φ.
υλοποίησης
ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΑ έργου στο
ΠΔΕ

Τίτλος έργου
(ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)
στο ΠΔΕ

Τίτλος
Υποέργου

Κωδικός
σύμφωνα
με τη λίστα
του
Πίνακα Ε

Π/Υ
υποέργου

Με βάση το
ΑΦΜ
αντλούνται
αυτόματα τα
στοιχεία του
αναδόχου μέσω
διασύνδεσης με
το ΤΑΧΙS

(ΚΕΝΟ)

(ΚΕΝΟ)

Παρατηρήσεις:
ΣΤΗΛΕΣ 1-6:

Η καταχώρηση των στοιχείων ανά υποέργο/ΝοΔΕ είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ. Είναι υποχρεωτικά πεδία για υποέργα που έχουν αναληφθεί ΝοΔΕ. Για τα υποέργα
που δεν έχουν αναληφθεί ΝοΔΕ δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 (Περιπτώσεις 4.2 και 4.3.).
ΣΤΗΛΕΣ 1-10:
Η καταχώρηση των στοιχείων ανά υποέργο/ΝοΔΕ είναι απαραίτητη για την πληρότητα των ΤΔΠ στο ΠΣ ΕΠΑ (βλ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8).
ΣΤΗΛΕΣ 1-6 & 9: Η καταχώρηση των στοιχείων ανά ΝοΔΕ είναι η ελάχιστη απαραίτητη για τη δημιουργία των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ. Για την πληρότητα και υποβολή των ΤΔΥ, δείτε ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8.
ΣΤΗΛΕΣ 1-12:
Η καταχώρηση των στοιχείων ανά υποέργο/ΝοΔΕ είναι απαραίτητη για την πληρότητα των ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ (βλ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8).
* Αν το ΑΦΜ ξεκινάει με "0" τότε θα πρέπει να εμφανίζεται το ψηφίο αυτό, συνεπώς η μορφοποίηση του κελιού πρέπει να παραμείνει "ΚΕΙΜΕΝΟ" και όχι "ΑΡΙΘΜΟΣ" ή αλλο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔ.
ΟΙΚ.ΔΡΑΣΤΗΡ.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γεωργία και δάση
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Άλλες μη προσδιοριζόμενες κατασκευαστικές βιομηχανίες
Κατασκευές
Ορυχεία και λατομεία (συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης υλικών παραγωγής ενέργειας)
Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
Μεταφορές και αποθήκευση
Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προγραμματισμός ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
Δραστηριότητες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών στέγασης και εστίασης
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, παροχή κοινωνικών και ατομικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
Τέχνες, ψυχαγωγία, βιομηχανίες της δημιουργίας και αναψυχή
Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔιΔΙΕΠ – ΕΠΑ Οδηγία 1/2022

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

1 . ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1Α

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1 . ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1Β

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 . ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1Γ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2Α

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2Β

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2Γ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3Α

ΥΓΕΙΑ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3Β

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3Γ

ΠΑΙΔΕΙΑ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3Δ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3Ε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4Α

ΔΙΚΤΥΑ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4Β

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4Γ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

5Α

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

5Β

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

5Γ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

5Δ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

6Α

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ
5001
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5002

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

5003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5004

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5005

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ

5006

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ

5007

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

5008

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

5009

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.

5010

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

5012

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5013

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.:

Ημερομηνία…..

…………………………

Α.Π.:

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
Email :
Προς:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων &
ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Θέμα:

Χρήση ορίου υπερδέσμευσης στο ΠΑ «ΤΠΑ/ΠΠΑ …..»/ Υποπρόγραμμα …. (ΚΩΔ. …) του
Υπουργείου / της Περιφέρειας ….. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

Σχετ.:

1. Το ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30-10-19), άρθρο άρθρο 129 (παρ. 4),
2. [….ΦΕΚ έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025],
3. [αναφορά σε προηγούμενα εγκεκριμένα αιτήματα για χρήση ορίου υπερδέσμευσης, πχ Το
έγγραφο μας με αρ. πρωτ. ………/…….. σύμφωνα με το οποίο έγινε χρήση ορίου υπερδέσμευσης
ποσού € …….. στο Πρόγραμμα / Υποπρόγραμμα].
4. ….

Το ΠΑ «….» [Υποπρόγραμμα …..] έχει εγκεκριμένο π/υ ύψους € ………...., ο οποίος έχει κατανεμηθεί σε άξονες
προτεραιότητας σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση έγκρισης
του ΠΑ, ανωτέρω [2] σχετικό.
Στο πλαίσιο [σύντομη αιτιολόγηση πχ. μεταφοράς στο ΠΣ ΕΠΑ των έργων του Εθνικού ΠΔΕ που πληρούν τις
προϋποθέσεις μεταφοράς σύμφωνα με την αριθμ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά
συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις
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χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»], προκύπτει ανάγκη χρήσης του ορίου υπερδέσμευσης κατ’
εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 129 (παρ. 4) του Ν.4635/2019, ως ακολούθως:

ΚΩΔ ΤΠΑ/ΠΠΑ ΠΣ ΕΠΑ
Πρόγραμμα/Υποπρόγραμμα
Εγκεκριμένος π/υ Προγράμματος/
Υποπρογράμματος

€ ……..

Όριο Υπερδέσμευσης

€ …….. [30% * εγκεκριμένος π/υ ΠΑ)

Προηγούμενη χρήση ορίου
υπερδέσμευσης

€ …….. [το συνολικό ποσό της υπερδέσμευσης που έχει
ήδη γίνει χρήση]

Άξονας
Προτεραιό-τητας
(ΑΠ)

Υφιστάμενος Εγκεκριμένος

Αιτούμενος νέος

π/υ ΑΠ

π/υ ΑΠ

ΣΥΝΟΛΟ

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη χρήση ορίου υπερδέσμευσης συνολικού ποσού € ……….... του
προϋπολογισμού του «ΤΠΑ/ΠΠΑ …..», σε άξονες προτεραιότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα:
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο/Η ……... [το αρμόδιο όργανο]

ΔιΔΙΕΠ – ΕΠΑ Οδηγία 1/2022

15

ΑΔΑ: 6Β0Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΚΛ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ …/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…
Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

…………………………
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :

<Τόπος>, <Ημερομηνία>

Πληροφορίες:

Α.Π.:

Τηλέφωνο :
Email :
Προς: Ως συνημμένη λίστα

ΘΕΜΑ:
Ένταξη …..(πλήθος έργων)… μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021-2025 του Υπουργείου/Περιφέρειας ….. με τίτλο «ΤΠΑ/ΠΠΑ ……………», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
64957/2021 (Β’ 2548/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»,
όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το αρμόδιο όργανο
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
2. το π.δ 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. τον ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
6. την υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β’ 2548) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των
Προγραμμάτων», όπως ισχύει.
7. …..
[Είναι ενδεικτικά και προσαρμόζονται από την ΥΔ]
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Αποφασίζουμε
την ένταξη των έργων του ΠΙΝΑΚΑ 1 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΤΠΑ/ΠΠΑ ……», σύμφωνα με την αριθμ.
64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»,
όπως ισχύει, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ (MIS)
ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑ

700.000 (παράδειγμα)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
….
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης των έργων ορίζεται η 01/07/2021
Η ημερομηνία λήξης των έργων ορίζεται η 31/12/2025
Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) του κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως ….... (18 μήνες
από την ένταξη του έργου).

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ
Η δημόσια δαπάνη των έργων που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε …………………€.
Η δημόσια δαπάνη των έργων που προτείνονται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε ………………....€.
Η δημόσια δαπάνη των έργων επιμερίζεται ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ
Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
(MIS) ΣΤΟ
ΠΣ ΕΠΑ

ΚΩΔ. ΣΑ

1

ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ ΣΑ (ΚΩΔ.
Εναρίθμου)*

ΠΑΛΙΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

Ενεργός
Ενάριθμος
(που
συνεχίζει να
πληρώνει το
έργο)
(1=ΝΑΙ,
0=ΌΧΙ)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΔΕ

400.000
600.000
1.000.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Π/Υ ΕΠΑ

100.000
600.000
700.000
(παράδειγμα)

2
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΣΥΝΟΛΟ
4
ΣΥΝΟΛΟ
5
ΣΥΝΟΛΟ
6
ΣΥΝΟΛΟ
7
ΣΥΝΟΛΟ
8
ΣΥΝΟΛΟ
9
ΣΥΝΟΛΟ
10
ΣΥΝΟΛΟ
….
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:
* Ο κωδικός νέου εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τα έργα,
σύμφωνα με τους όρους και το χρονικό προγραμματισμό αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που
παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
ΔιΔΙΕΠ – ΕΠΑ Οδηγία 1/2022
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Σε περίπτωση που η υλοποίηση ενός έργου του Πίνακα 1 ανωτέρω αποκλίνει από τους όρους της απόφασης
ένταξης, η ΥΔ επανεξετάζει το έργο και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής του.
Το αρμόδιο όργανο

Πίνακας Αποδεκτών:
●

(Δικαιούχος ….)

●

(Δικαιούχος ….)

●

….

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης
Ένταξης.
Κοινοποίηση (με ηλεκτρονική αποστολή):
1. …..
2. ….
3. ….
Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονική αποστολή):
1. …..
2. ….
3. ….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος του έργου «
παρακάτω υποχρεώσεις:
1.

…..(βλ. έργο του Πίνακα 1 της απόφασης ένταξης)….» αναλαμβάνει να τηρήσει τις

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Να τηρεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες
συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

i) Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης (η κύρια νομική δέσμευση αφορά το κυρίως φυσικό αντικείμενο
του έργου, η υλοποίηση του οποίου συμβάλλει στους δείκτες εκροής του έργου) δεν μπορεί να υπερβεί το
18μηνο από την ημερομηνία ένταξης. Παράταση μπορεί να δοθεί με έγκριση της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΕΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δι.ΔΙ.Ε.Π.) σε σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε διαφορετική
περίπτωση ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης μετά την υπέρβαση του 18μηνου και τη μη ενεργοποίηση του κυρίου
υποέργου. Σημειώνεται ότι στην προθεσμία του 18μηνου συμπεριλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα
ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών.
ii) Να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με
βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του έργου και των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης του έργου δεν ταυτίζεται με τον
φορέα υλοποίησης αυτού.
iii) Να τηρεί τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις έργων/υποέργων που εκτελούνται με
ίδια μέσα, ο Φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης στην περίπτωση τροποποίησης της
απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
iv) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣ ΕΠΑ σχετικά με την πορεία του
έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή του, τα δεδομένα και
έγγραφα που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση και γενικότερα τη
διαδρομή ελέγχου αυτού.
v) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΠΑ.
vi) Να ενημερώνει έγκαιρα την ΥΔ του ΠΑ σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση του έργου έως και την
ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ ΕΠΑ.
vii) Να παρακολουθεί τους δείκτες του έργου.
viii)
Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου
αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
ix) Στις περιπτώσεις των έργων με έμμεσες πληρωμές - επιχορηγήσεις ειδικών ταμείων/λογαριασμών και
Νομικών Προσώπων, να καταγράφει τις δαπάνες του έργου στο σύστημα του φορέα και να είναι άμεσες
διαθέσιμες σε περίπτωση που ζητηθούν από την ΥΔ.
x) Για έργα για τα οποία απαιτείται η συλλογή δεδομένων για τους ωφελούμενους (microdata), ο δικαιούχος
υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση
των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

3.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

i) Να θέτει στη διάθεση της ΥΔ του ΠΑ, της ΔΙ.ΔΙ.Ε.Π. και των ad hoc ελεγκτικών οργάνων όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή ελέγχων.
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ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και
στους χώρους υλοποίησης του έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που
αφορά την εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.
4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των έργων του ΠΑ που δημοσιοποιεί η ΥΔ του ΠΑ.
ii) Να λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση μέτρα δημοσιότητας.
5.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως την
ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία του. Για τις ανάγκες του ΕΠΑ, στο φάκελο του έργου να
τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους για διάστημα τριών (3) ετών,
από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή της τελικής δαπάνης του ολοκληρωμένου έργου. Για τις
δράσεις κρατικών ενισχύσεων το χρονικό διάστημα επεκτείνεται στην δεκαετία, και συνοδεύεται από τις
ενδεδειγμένες δράσεις δημοσιότητας και διαθεσιμότητας. Η ΥΔ ενημερώνει το δικαιούχο για το χρονικό
διάστημα διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση του έργου.
Η ανωτέρω χρονική περίοδος διακόπτεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών, είτε κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένης αίτησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή.
ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α. το έντυπο Δ1 Ε3 «Κατάσταση τήρησης φακέλου
Έργου», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους
οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την
υποβολή της πρώτης Δαπάνης.
iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του
έργου ή που τίθενται από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.
iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, όπου προβλέπονται, για έργα υποδομής ή παραγωγικής
επένδυσης, και για το διάστημα που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων δύναται να επιβεβαιώνεται από την Υ.Δ.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται
από την αρμόδια ΥΔ και τους οποίους υποχρεούται να τηρήσει ο δικαιούχος του έργου).
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