Διαδικασία Δ.3: Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ και ένταξή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Προαπαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά και την ένταξη συνεχιζόμενων έργων
Έναρξη
Διαδικασίας

Ανήκουν στην ειδική
κατηγορία συνεχιζόμενων
έργων (επαναλαμβανόμενες
δράσεις);

Ορισμός των προτεινόμενων προς
μεταφορά έργων και ηλεκτρονική
αποστολή Πίνακα έργων στη
Δι.Δι.Ε.Π έως 12/7/2021

Ναι

Έχουν ομοειδή
υποέργα (εμπίπτουν
σε έναν ΑΠ του
ΤΠΑ/ΠΠΑ);

Όχι

Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ)

Όχι
Έχει αναληφθεί
ΝοΔε πριν από την
ημερομηνία
έναρξης της
πρώτης ΠΠ του
ΕΠΑ 2021-2025;

Όχι

Ναι

Για συνεχιζόμενα έργα που βρίσκονται
στη φάση κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Διαγωνισμού
(διαδικασία σε εξέλιξη), ή για τα οποία
τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική
διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου
περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης ή
ισοδύναμη πράξη, η μεταφορά στο ΠΣ
ΕΠΑ γίνεται βάσει του συνολικού π/υ
εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ ή του π/υ των Τευχών
Διακήρυξης 1/

Έχει αναληφθεί
τουλάχιστον μία
ΝοΔε, που δεν
αντιστοιχεί στον
συνολικό π/υ του
έργου (περιπτώσεις
έργων με πολλά
υποέργα);

Μεταφορά στο ΕΠΑ βάσει του
ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου
(συνολικό ποσό ΝοΔε μείον πληρωμές
έως και την 30ή Ιουνίου 2021) 2/

Το έργο εντάσσεται προς χρηματοδότηση
από το ΕΠΑ με π/υ ίσο με το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο των ΝοΔε και το υπόλοιπο
ποσό του μη συμβασιοποιημένου π/υ των
υπόλοιπων υποέργων. 3/

Αρμόδιο
Όργανο

Όχι

Ναι

Τροποποίηση του π/υ τους στο ΠΔΕ, ώστε να
ισούται με το συνολικό ποσό των ΝοΔε ή με το
συνολικό ποσό πληρωμών ΠΔΕ (εάν αυτό
είναι μεγαλύτερο).

Συνολικό ποσό ΝοΔε
μείον συνολικό ποσό
πληρωμών ΠΔΕ (έως και
30ή Ιουνίου 2021) ≤ 0;

Όχι

Το έργο εντάσσεται στον ΑΠ του
ΤΠΑ/ΠΠΑ που συνάδει με τη
στοχοθεσία του υποέργου με τον
μεγαλύτερο π/υ. 4/

Το έργο δεν εντάσσεται στο
ΕΠΑ, ενώ συνεχίζει να
πληρώνεται από τις
υφιστάμενες πληρωμές ΠΔΕ.

Ολοκληρώθηκαν οι
προ-απαιτούμενες
ενέργειες;

Όχι

Εξέταση ανάκλησης του έργου
από το ΕΠΑ

Όχι

Ναι

Ανάκληση του
έργου από το
ΕΠΑ;

Στο ΠΣ ΕΠΑ παράγονται:
1. Απόφαση ένταξης έργου
2. Οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο
Έργου

Ενημέρωση
αρμοδίου οργάνου
για έκδοση
απόφασης ένταξης
έργου

Ναι

Ολοκλήρωση προαπαιτούμενων
ενεργειών για έκδοση
απόφασης ένταξης

Ενημέρωση αρμοδίου
οργάνου

Η απόφαση ένταξης
αναρτάται στο
πρόγραμμα Διαύγεια.

Για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο
Πρόγραμμα ευθύνης της, ολοκλήρωση
προ-απαιτούμενων ενεργειών για την
έκδοση απόφασης ένταξης
(εντός 6 μηνών από την ημερομηνία
μεταφοράς κάθε έργου στο ΠΣ ΕΠΑ)

Ενημέρωση
Δικαιούχου για την
έκδοση απόφασης
ένταξης έργου

Ενημέρωση
Δικαιούχου για την
ανάκληση του έργου

Έκδοση απόφασης
ανάκλησης του έργου

Έκδοση απόφασης
ένταξης έργου

Δικαιούχος
Οδηγός

Εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑ το
υπόλοιπο του π/υ τους (συνολικός π/υ έργου
μείον συνολικές πληρωμές ΠΔΕ έως και την
30ή Ιουνίου 2021).

Ναι

Ναι

Σχετικό έντυπο

Ένταξη έργων

Σταδιακή συμπλήρωση και
υποβολή «Δελτίου
Υποέργου» για κάθε νέο
υποέργο.

1/ Περίπτωση Β, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3
2/ Περίπτωση Α, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3
3/ Περίπτωση Γ, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3

4/ Για την ένταξη των υποέργων που δεν εμπίπτουν στη μεταφορά, ενεργοποιείται η
διαδικασία πρόσκλησης/ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης διασφαλίζοντας
την αντιστοιχία έργων και υποέργων με στόχους και ΑΠ του ΤΠΑ/ΠΠΑ

Τέλος Διαδικασίας

