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Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του 
άρθρου 139 του ν. 4635/2019  «Επενδύω 

στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 



Δι.Δι.Ε.Π. 

Μ.Ο.Δ. ΑΕ 

Υπουργεία  
Περιφέρειες 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το συντονισμένο σχεδιασμό, τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που 

χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 

Κινητήριες Δυνάμεις του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ) 



Υπουργική 
Απόφαση  



Υπουργική Απόφαση ΑΠ 4378/2020  
 

«Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής 
Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 

του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄167)» : 

Για την κατάρτιση του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των 
Προγραμμάτων του και την υποστήριξη 
έργων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
 
• με συνολικό προϋπολογισμό επτά 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
(7.500.000,00) ευρώ 

• με περίοδο εφαρμογής που ξεκινά 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας και λήγει ένα έτος μετά 
την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ.  

 



Θεματικοί 
Άξονες 



 
κατάρτιση, 

ενημέρωση, σχεδιασμό 
και έναρξη της 

υλοποίησης του ΕΠΑ & 
των Προγραμμάτων 

του  

2 
 

υποστήριξη της 
υλοποίησης των 

Ειδικών 
Προγραμμάτων του 

άρθρου 110 ν. 
4497/2017 (Α’ 171) 

1 3 
 

πραγματοποίηση των 
επιτόπιων 

επιθεωρήσεων της 
υποπαρ. 3 της παρ. Β 

του άρθρου 129, του ν. 
4635/2019 (Α΄167) 

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
ενέργειες που αφορούν:  

Υπουργική Απόφαση Τεχνικής Βοήθειας: 



Δικαιούχοι  



Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ)  

Υπουργεία και Περιφέρειες, ως φορείς  
κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ 

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Διεύθυνση Διαχείρισης 
Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.)  

Δικαιούχοι Προγράμματος τεχνικής βοήθειας: 



Άξονας Ενέργειών   

Ενέργειες που αφορούν 
την κατάρτιση, 

ενημέρωση, σχεδιασμό και 
έναρξη της υλοποίησης 

του ΕΠΑ & των 
Προγραμμάτων του.  

Υπουργεία & Περιφέρειες 

Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για κάθε 

φορέα κατάρτισης Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης - 

ΤΠΑ και Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης - 

ΠΠΑ (Υπουργείο / 
Περιφέρεια), είναι εκατόν 

τριάντα χιλιάδων 
(130.000,00) ευρώ. 



Επιλέξιμες 
Κατηγορίες Ενεργειών 



Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων  
       - σεμιναρίων – συσκέψεων  

Υπηρεσίες συμβούλων 

 
Εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυνών  
- ερευνών  
 

Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση,  
υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού  

 Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός  

Έξοδα μετακινήσεων  εσωτερικού – εξωτερικού  

 Έξοδα Δημοσιεύσεων- Ανακοινώσεων 

Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενεργειών 

Κατ’αναλογίαν 
εφαρμογή των 
ενεργειών της 
ΥΑ 23451/2017 
(τ.β. ΕΣΠΑ) 

 Εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή    
          σε ημερίδες, συνέδρια ή fora 



διοργάνωση / συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης  
- εκπαίδευσης - διαβούλευσης 

εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση νέων απαιτήσεων  
επιχειρησιακής επάρκειας 

 μελέτη – προετοιμασία - κατάρτιση του Τομεακού /  
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ)  

Ενδεικτική αξιοποίηση ενεργειών 

μέριμνα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας 
των ΟΤΑ  α΄και β΄ βαθμού 

Ανάγκες 
τ.β. για τη 
μεταβατική 
περίοδο 
του ΕΠΑ: 



Κατάλληλα 
συμπληρωμένο Τεχνικό 

Δελτίο Έργου ΠΔΕ  
 (ΤΔΕ- ΠΔΕ). 

Ο φορέας προσδιορίζει 
την υπηρεσία 

υλοποίησης καθώς και 
την αρμόδια υπηρεσία 
πληρωμής των έργων. 

 

Σύμφωνη γνώμη της 
Δι.Δι.ΕΠ. και ένταξη της 
πρότασης του φορέα ως 

νέου έργου σε 
Συλλογική Απόφαση 
(ΣΑ) του εθνικού ΠΔΕ 

του δικαιούχου & φορέα 
χρηματοδότησης. 

  
 

Ένταξη στο ΠΔΕ 
 

Το σύνολο των ενεργειών του δικαιούχου και φορέα 
χρηματοδότησης εντάσσεται σε ένα ενάριθμο,  

σε ΣΑΕ του εθνικού ΠΔΕ του φορέα 
  



 
 
Αναλογική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που  
εφαρμόζεται για την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ: 
 
- ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017)  
Για την υλοποίηση πρ/των και ενεργειών τ.β. ΕΣΠΑ 
(ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης μέσω  
καταλόγου) 
 
- ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ (ΦΕΚ 2943/Β/16.9.2016) για τις  
μετακινήσεις  στο πλαίσιο της τ.β. του ΕΣΠΑ. 
 
 

N. 4412/2016, ιδίως τα άρθρα 119 παρ 1-7, 200 παρ. 8 και 329 

 Για την εκτέλεση των ενεργειών, οι δικαιούχοι  
χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και  
παρόχων υπηρεσιών της ΕΑΣ, ν. 4314/14. 

Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: 

Για όλους 
τους 
δικαιούχους 



Παρέχει διευκρινίσεις και πληροφορίες στους φορείς σε  
κάθε στάδιο της κατάρτισης και υλοποίησης του πρ/τος 
ενεργειών τους 

Δύναται να  συγκεντρώνει από τους φορείς, στοιχεία  
παρακολούθησης της υλοποίησης των πρ/των τους 

Δύναται να ζητά διευκρινιστικά στοιχεία για τις  
ενέργειές τους, προκειμένου να δώσει τη σύμφωνη  
γνώμη της κατά την ένταξη του έργου τ.β. στο ΠΔΕ 

Διαθέτει στους φορείς δικαιούχους: 
- Κατάλληλα προσυμπληρωμένο ΤΔΕ – ΠΔΕ,  
- Τον επικαιροποιημένο κατάλογο προμηθευτών και  
     παρόχων  υπηρεσιών της ΕΑΣ  

Η ΔιΔιΕΠ 



Τεχνική Βοήθεια 
Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του 
άρθρου 139 του ν. 4635/2019  «Επενδύω 

στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Σας Ευχαριστούμε πολύ 
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