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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Ταχ. Κώδικας
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: Νίκης 5-7, Σύνταγμα
: 10180
: dde@mnec.gr

ΠΡΟΣ :

Αθήνα,

02-11-2021

Αριθ. Πρωτ. : 118560 - 02-11-2021
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος ΠΔΕ 2021: οδηγίες για την εγγραφή έργων ΕΠΑ σε ΣΑ του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024 (1η τροποποίηση ) με ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903
και αρ. πρωτ. 82119/21-7-2021
Η ενσωμάτωση, από 1/7/2021 και μετά, της μεταρρύθμισης του ΕΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση διαχειριστικών παρεμβάσεων του ΠΔΕ,
μία από τις οποίες είναι η μεταφορά των συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους που εντάσσονται
στο ΕΠΑ σε νέες, διακριτές συλλογικές αποφάσεις (ΣΑΝΑ). Με γνώμονα το συντονισμό των
απαιτούμενων ενεργειών δίδονται ακολούθως οδηγίες στους εμπλεκόμενους φορείς.
1. Διαδικασία μεταφοράς έργων ΕΠΑ σε ΣΑΝΑ του ΠΔΕ
Η ακολουθούμενη διαδικασία καθορίζεται ως εξής:
Α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες



Μετά την έγκριση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενός Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΠΑ, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (ΔιΔιΕΠ) κοινοποιεί το ΦΕΚ
έγκρισης και τον Πίνακα του άρθρου 2, παρ. 5 της «ΥΑ Μεταφοράς» υπ’αριθ. 64957/2021
(Β’ 2548) που έχει σταλεί από τον φορέα, ανά συλλογική απόφαση και ενάριθμο,
(σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 της ΥΑ Μεταφοράς) στην Διεύθυνση Δημοσίων
Επενδύσεων.



Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑ θα πρέπει να αποστείλει στη ΔΔΕ τα έργα
επαναλαμβανόμενων δράσεων με μη ομοειδές φυσικό αντικείμενο, τα οποία δεν
μεταφέρονται στο ΕΠΑ (εδ. 4 της παρ. 4, άρθρο 2 της ΥΑ Μεταφοράς).
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Β) Ενέργειες ένταξης έργων στις νέες ΣΑ και ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων εναρίθμων.


Η ΔΔΕ ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με τους κωδικούς των ΣΑΝΑ
που ανοίγονται για τα έργα ΕΠΑ, σε συνέχεια σχετικού μηνύματος/αιτήματος του φορέα
προς το Τμήμα Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).



Εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης στο ΤΠΑ/ΠΠΑ. Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του
άρθρου 6 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 62564/2021 (Β’ 2442) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (ΥΑ
ΣΔΕ ΕΠΑ), δημιουργείται αυτόματη πρόταση στο e-ΠΔΕ, η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη
πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ, σε νέο ενάριθμο, και παράγεται αυτόματα δεκατετραψήφιος
κωδικός ΠΔΕ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.



Κατά την εγγραφή του νέου έργου στο ΠΔΕ, προστίθεται στον τίτλο του και στα σχόλια του
Τεχνικού Δελτίου η αναφορά στον παλαιό δεκατετραψήφιο κωδικό. Επιπλέον ο
προϋπολογισμός του ισοδυναμεί με τον π/υ του έργου στο ΤΠΑ / ΠΠΑ, όπως αυτός
αναγράφεται στην απόφαση ένταξής του, μείον τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν
από τον παλαιό ενάριθμο από την 01/07/2021 και μετά.



Η απόφαση ένταξης του συνεχιζόμενου έργου σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑ) του ΕΠΑ
συνιστά ταυτόχρονα αυτοδίκαια πρόταση ολοκλήρωσης του παλαιού εναρίθμου στο
ύψος των πληρωμών ΠΔΕ με τη δημιουργία αντίστοιχης αυτόματης πρότασης στο e-pde,
και συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση από τους αρμόδιους φορείς τυχόν υπολοίπων
κατανομών στους λογαριασμούς των έργων, όπου απαιτείται.



Ο προϋπολογισμός (π/υ) των αποφάσεων ένταξης μεταφερόμενων έργων κατά την ένταξή
τους σε ΣΑΝΑ προβλέπει και τις τροποποιήσεις που τυχόν εγκρίθηκαν μετά την 1/7/2021,
με βάση τη Σύμφωνη Γνώμη - Βεβαίωση της παρ 5.13.2.2.β. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΔΑ
6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903).



Λαμβανομένων υπόψη των εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων εθνικού σκέλους ΠΔΕ του ΦΧ,
το μεταφερόμενο έργο κατά την εγγραφή του στο νέο ενάριθμο ΠΔΕ δύναται να λαμβάνει
ετήσια πίστωση ίση με την διαθέσιμη πίστωση του παλαιού εναρίθμου στο τρέχον έτος
2021, δηλαδή την ετήσια πίστωση του παλαιού εναρίθμου μειωμένη κατά τις
πραγματοποιηθείσες πληρωμές.



Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των εντάξεων που αφορούν στο ΠΑ δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 130% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του εν λόγω ΠΑ (ν. 4635/2019/ Α’
167).

1.α. Εξειδίκευση ενεργειών ολοκλήρωσης παλαιών και εγγραφής νέων εναρίθμων
Ειδικότερα για τη εγγραφή των «μεταφερόμενων» έργων στο ΕΠΑ στις νέες ΣΑΝΑ των φορέων
χρηματοδότησης ισχύουν τα ακόλουθα:
1.

Πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης, και τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία κατά την οποία θα αντλήσει τα στοιχεία για την καταγραφή σε αυτήν του ύψους
των πληρωμών του παλαιού εναρίθμου, η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης υποβάλει αίτημα
στην τεχνική υποστήριξη (help desk) της ΔΔΕ (www.epde.gr) στο οποίο περιλαμβάνεται
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κατάσταση με το/τα έργο/α που πρόκειται να περιληφθούν στην απόφαση ένταξης,
αναφέροντας στο τίτλο του αιτήματος την ένδειξη «φραγή πληρωμών για τη μεταφορά
έργων ΕΠΑ». Ο κωδικός του αιτήματος από το epde και η παραπάνω κατάσταση με το/τα
έργο/α που πρόκειται να περιληφθούν στην απόφαση ένταξης, κοινοποιείται στην αρμόδια
οικονομική υπηρεσία ή την ΔΙΑΠ του φορέα χρηματοδότησης και στα dde@mnec.gr,
didiep@mnec.gr. Η ΔΔΕ προβαίνει άμεσα στη φραγή των πληρωμών του/ των
συγκεκριμένου/ων έργου/ων. Διευκρινίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων εντολών
κατανομής/πληρωμής από τις ως άνω, κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, από την
ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος στο help desk.
2.

Μετά την πάροδο τριών εργάσιμων ημερών από το παραπάνω βήμα, η Υπηρεσία
Διαχείρισης μπορεί να οριστικοποιήσει τη διαδικασία έκδοσης της πράξης ένταξης καθώς θα
έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Η πράξη ένταξης, αφού ελεγχθεί
στο ΟΠΣ ΕΠΑ, δημιουργεί αυτόματη πρόταση εγγραφής για το νέο ενάριθμο και ταυτόχρονα
αυτόματη πρόταση κλεισίματος/ολοκλήρωσης του παλαιού εναρίθμου στο e-ΠΔΕ.

3.

Η ΔΔΕ προχωρά στην έκδοση απόφασης κλεισίματος του παλαιού εναρίθμου στο ύψος των
πληρωμών ΠΔΕ, όπως εμφανίζονται στο ΟΠΣ ΠΔΕ κατά το χρόνο φραγής και ενημερώνει
σχετικά το Φορέα Χρηματοδότησης και την ΤτΕ.

4.

Η ΔΔΕ εκδίδει την απόφαση ένταξης του έργου με το νέο ενάριθμο.

5.

Ακολουθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του Φορέα Χρηματοδότησης για την
ενεργοποίηση των λογαριασμών έργων ΣΑΝΑ ώστε να είναι δυνατή ή διενέργεια πληρωμών.
Ειδικότερα:
I. Ο Φορέας Χρηματοδότησης εκδίδει απόφαση ορισμού υπολόγου με αποδέκτη την ΤτΕ.
II. Η ΤτΕ σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης προβαίνει σε άνοιγμα λογαριασμού/ών στα
νέα ενάριθμα των έργων ΣΑΝΑ.
Συνιστάται οι αποφάσεις ορισμού υπολόγου να εκδίδονται άμεσα μετά την έγκριση των
έργων στις ΣΑΝΑ και να αναφέρονται σε λίστα έργων και όχι μεμονωμένα, προκειμένου η
ΤτΕ εγκαίρως να προβεί στα ανοίγματα των νέων λογαριασμών. Αυτό θα επιταχύνει τους
χρόνους εκτέλεσης των κατανομών που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και θα διευκολύνει
την απρόσκοπτη συνέχιση των πληρωμών.

6.

Ενέργειες ανάκλησης υπολοίπων και κλείσιμο λογαριασμών έργων που μεταφέρονται σε
ΣΑΝΑ
α) Στις περιπτώσεις όπου υπόλογος είναι Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου και ο
λογαριασμός που τηρείται στην ΤτΕ είναι εξουσιοδότησης πληρωμής (020), η ΤτΕ προβαίνει
σε ανάκληση τυχόν υπολοίπου από το λογαριασμό του παλαιού εναρίθμου με τον ίδιο
υπόλογο. Οι ενέργειες αυτές γίνονται την τελευταία εργάσιμη του ίδιου έτους (31-12) σε
εφαρμογή της οδηγιών που δίνονται με την ΚΥΑ Τακτοποίησης που εκδίδεται στο τέλος του
έτους, ενέργεια που εφαρμόζεται για το σύνολο των λογαριασμών της κατηγορίας 020.
Μετά την ανάκληση των υπολοίπων η ΤτΕ προβαίνει και στο κλείσιμο των λογαριασμών των
έργων που έχουν μεταφερθεί σε ΣΑΝΑ.
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β) Στις περιπτώσεις όπου υπόλογος είναι ΝΠ και ο λογαριασμός είναι της κατηγορίας 231 τα
τυχόν υπόλοιπα δεν ανακαλούνται και ο παλαιός λογαριασμός παραμένει ενεργός μέχρις
ανάλωσής τους. Νέες κατανομές στον παλαιό λογαριασμό δεν είναι δυνατόν να γίνουν
καθόσον το έργο έχει αντικατασταθεί με νέο ενάριθμο στη ΣΑΝΑ. Με την ολοκλήρωση του
έργου τα τυχόν υπόλοιπα με εντολή του Φορέα χρηματοδότησης μεταφέρονται στο
λογαριασμό Αδιαθέτων Υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών.
Με την παραπάνω διαδικασία διασφαλίζεται η συνέχεια των νομικών δεσμεύσεων του
φορέα χρηματοδότησης, οι οποίες έχουν αναληφθεί με βάση τον παλαιό κωδικό που κλείνει.
Ακολούθως απεικονίζεται η διαδικασία διαγραμματικά.

2. Ειδικά Προγράμματα / Ειδικό Πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Με αναλογική εφαρμογή της παρ. 5.13.2.1.α. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (ΑΔΑ 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903), τα
έργα του Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υπ’αριθ πρωτ. 77602/2021 (Β’
3391) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων) εγγράφονται σε διακριτή συλλογική
απόφαση ΣΑΝΑ 7…/.. του εθνικού σκέλους του οικείου φορέα χρηματοδότησης.
Αντίστοιχα, μεταφέρονται σε αντίστοιχες ΣΑΝΑ 7../.. των οικείων φορέων χρηματοδότησης, τα
συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα.
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3. Προγραμματισμός
Με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής συνέχειας της υλοποίησης, καθώς και της
απρόσκοπτης χρηματοδότησης – πληρωμής των έργων από το ΠΔΕ, ιδίως κατά την περίοδο της
λήξης του έτους, καλούνται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων ανάπτυξης του ΕΠΑ να
προγραμματίσουν την έκδοση/ στο ΟΠΣ ΕΠΑ των αποφάσεων ένταξης μεταφερόμενων έργων σε
δύο φάσεις, ως ακολούθως:
u

Α΄ Φάση: μέχρι 30/11/2021 για όσα ΠΑ μπορούν να ολοκληρώσουν την παραπάνω
περιγραφόμενη διαδικασία, και

u

Β΄ Φάση: Από 1/1/2022 και μετά για τα υπόλοιπα Προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι οι Φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν για το κλείσιμο στο ύψος των πληρωμών
ΠΔΕ των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ τομέων ευθύνης τους τα οποία δεν θα μεταφερθούν
στο ΕΠΑ.
Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εγκυκλίου
ΠΔΕ 2021 (ΑΔΑ 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903).

Ο Υφυπουργός
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ιωάννης Τσακίρης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-

Βουλή των Ελλήνων
Προεδρία της Κυβέρνησης
Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Γενικές Δ/νσεις Οικονομικού Υπουργείων
Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠΑ
Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειαρχών)
Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γρ. Υφυπουργού, κ. Ι. Τσακίρη
- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Γραμματεία, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
- Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ
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