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Προς:  Πίνακας Αποδεκτών
           

ΘΕΜΑ: Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης.

Από την 1η Ιουλίου μία σημαντική μεταρρύθμιση υλοποιείται: τίθεται σε εφαρμογή το 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 με την σταδιακή ενεργοποίηση των 
επιμέρους προγραμμάτων του, όπως προβλέφθηκε στον ν. 4635/2019 (Α’ 167) και 
εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 31ης-8-2020 (Α’ 174). Το 
ΕΠΑ 2021-2025 καθορίζει τους πόρους και τις προτεραιότητες για την χρηματοδότηση 
έργων από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔE). Οι 
εθνικοί πόροι του ΠΔΕ, για πρώτη φορά, μπαίνουν σε προγραμματικό πλαίσιο με στόχο 
την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων κονδυλίων και την επίτευξη 
συμπληρωματικότητας με τις άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως κυρίως το ΕΣΠΑ, το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. 
Το ΕΠΑ 2021-2025 είναι το εργαλείο για την χρηστή διαχείριση των εθνικών πόρων και 
την ενίσχυση της λογοδοσίας. 
Το νέο πλαίσιο διαχείρισης, εκτός από την συμπληρωματικότητα και τον 
αποτελεσματικότερο προγραμματισμό, επιτρέπει κυρίως την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της χρήσης των πόρων, με βάση συγκεκριμένη στοχοθεσία και 
χρονοδιάγραμμα ανά φορέα υλοποίησης και συνολικά. Σε αντιστοιχία με τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι πόροι έχουν υπολογιστεί ανά φορέα 
χρηματοδότησης, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το πρόγραμμά του, Τομεακό ή 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ, ΠΠΑ). Στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων υποστηριζόμενη από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Δι.Δι.Ε.Π.) λειτουργεί ως η 
Υπηρεσία Συντονισμού, αρμόδια για το σύστημα διαχείρισης και την συνολική πορεία του 
προγράμματος. 
Τα επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να εγκρίνονται. Τα εγκεκριμένα 
προγράμματα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που προβλέπεται στην Υπουργική 



Απόφαση 64957 της 16ης -6-2021 (Β’ 2548) ούτως ώστε να μεταφέρουν τα έργα τους στο 
ΕΠΑ. Σύμφωνα με την ΥΑ οι εγκρίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έργα που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ θα υλοποιούνται αποκλειστικά με βάση τα εγκεκριμένα Τομεακά και 
Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2025. Σημειώνουμε επίσης ότι 
από την 1η Ιουλίου 2021 οι πληρωμές των έργων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των 
ΤΠΑ και ΠΠΑ των φορέων, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία έγκρισής τους. 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εκδώσει την Υπουργική Απόφαση 62564 
της 7ης-6-2021 (Β’ 2442) με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
2021-2025», καθώς και εγχειρίδιο με αναλυτικότερες οδηγίες και τυποποιημένα έγγραφα. 
Έχει επίσης διαμορφώσει το Πληροφοριακό Σύστημα για το ΕΠΑ (ΠΣ ΕΠΑ), στο οποίο, 
σε αυτή τη φάση, γίνονται οι διαδικασίες έκδοσης πρόσκλησης, υποβολής  τεχνικών 
δελτίων, και ένταξης έργων. Σε επόμενη φάση το ΠΣ ΕΠΑ θα υποδέχεται το σύνολο των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο ΣΔΕ, όπως η αξιολόγηση και η παρακολούθηση, οι 
πληρωμές και οι έλεγχοι. 
Όλη η ανωτέρω νομοθεσία και το εγχειρίδιο διαδικασιών είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 
του ΕΠA: www.epa.gov.gr. 
Η έγκαιρη και επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΑ 2021-2025 αποτελεί ένα στοίχημα για όλους 
μας. Οι Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ βρίσκονται στην διάθεσή σας για την έγκαιρη 
ενεργοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων και για την παροχή περαιτέρω οδηγιών 
όπου απαιτείται. 

    
    Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 

      και Επενδύσεων

    Ιωάννης Τσακίρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

2. Όλες οι Περιφέρειες
-Γραφεία Περιφερειαρχών

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ. Α. Γεωργιάδη 
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλου
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

-  Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
-  Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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