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Διαδικασία Δ 3: Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα 
στο ΠΔΕ και ένταξή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων, ήδη εγγεγραμμένων 
στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021, στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025. 
2. Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται για τα έργα, τα οποία την 30η Ιουνίου 2021 πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ 2021  
● έχει αναληφθεί νομική δέσμευση («ΝοΔε» - σύμβαση ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα) ή βρίσκονται στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού 
(διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του 
αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025. 

Σημειώνεται πώς εφόσον η υλοποίηση ενός ενταγμένου έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ πραγματοποιείται 
με ένα ή περισσότερα υποέργα, τότε αρκεί να έχει αναληφθεί νομική δέσμευση ή να βρίσκεται στη φάση 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή τουλάχιστον να 
έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης ή 
ισοδύναμη πράξη, πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-
2025, για ένα υποέργο. 

● αντιστοιχούν στην περιγραφή ενός Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑ (ΤΠΑ/ΠΠΑ). 

Τα έργα αυτά μεταφέρονται στο ΕΠΑ ως συνεχιζόμενα έργα, χωρίς την έκδοση Πρόσκλησης ή Ανακοίνωσης 
Πρόθεσης Χρηματοδότησης, και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του φορέα 
χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκρίσεις του ΠΔΕ 2021.  

Πλην των ανωτέρω έργων, μέσω της παρούσας διαδικασίας, μεταφέρονται στο ΕΠΑ και εν εξελίξει 
(συνεχιζόμενα) έργα τα οποία αφορούν σε επαναλαμβανόμενες δράσεις με ομοειδές αντικείμενο, δηλαδή 
που εμπίπτουν στον ίδιο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), ανεξαρτήτως της κατάστασης προόδου των υποέργων 
τους. 

3. Θεσμικό Πλαίσιο 
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
● 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».  
● 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». 

4. Περιγραφή 
4.1 Προαπαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά και την ένταξη συνεχιζόμενων έργων 
Οι ΥΔ ορίζουν τα προτεινόμενα για μεταφορά έργα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, 
και αποστέλλουν, μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(Δι.Δι.Ε.Π.) μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (στις διευθύνσεις: ddepde@mnec.gr, και protokollo@mnec.gr), 
τον Πίνακα του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) 
«Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-
2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», με αναλυτικά στοιχεία ανά έργο που 
περιλαμβάνουν: 
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● τον τίτλο του έργου και τον ενάριθμο κωδικό εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 
● το συνολικό προϋπολογισμό εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 
● τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης ή το ποσό της/ των ΝοΔε. 
● το ποσό πληρωμών ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο, έως και την 30η Ιουνίου 2021  
● τον προϋπολογισμό του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑ 
● τον Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος Ανάπτυξης, στον οποίο δύναται να ενταχθεί το έργο. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί ΝοΔε πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025, η μεταφορά θα γίνει βάσει του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων (συνολικό ποσό ΝοΔε μείον πληρωμές μέχρι και 30η Ιουνίου 2021). 

Β) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία δεν έχει αναληφθεί ΝοΔε πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025, αλλά βρίσκονται στη φάση 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική 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 θα γίνει βάσει του συνολικού προϋπολογισμού 
εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ή του προϋπολογισμού των Τευχών Διακήρυξης. 

Γ) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων με πολλά υποέργα, όπου έχει αναληφθεί τουλάχιστον  μία ΝοΔΕ, 
που δεν αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, το έργο εντάσσεται προς χρηματοδότηση από 
το ΕΠΑ με προϋπολογισμό ίσο με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ΝοΔε και το υπόλοιπο ποσό του μη 
συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των υπόλοιπων υποέργων. 

Ειδική Περίπτωση 

Ειδική κατηγορία συνεχιζόμενων έργων αποτελούν έργα, τα οποία αφορούν επαναλαμβανόμενες 
δράσεις, με μεγάλο πλήθος υποέργων (όπως έργα συντηρήσεων οδικού – δασικού δικτύου, έργα σχολικών 
υποδομών, έργα καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, καθαρισμός ρεμάτων 
κ.ο.κ.), που υλοποιούνται από πολλούς δικαιούχους και συχνά αφορούν ετερόκλητο θεματικό αντικείμενο. 

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο ένταξης έργων στο ΕΠΑ θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια του φυσικού 
αντικειμένου του έργου/υποέργων με τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΠΑ, η διαδικασία 
μεταφοράς και ένταξης των υφιστάμενων επαναλαμβανόμενων έργων στο ΕΠΑ θα έχει ως εξής: 

Δ) Για τα υφιστάμενα επαναλαμβανόμενα έργα με ομοειδή υποέργα που εμπίπτουν σε ένα Άξονα 
Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑ το υπόλοιπο του 
προϋπολογισμού τους, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός έργου μείον τις συνολικές πληρωμές ΠΔΕ έως και 
την 30η Ιουνίου 2021. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός ένταξης των έργων αυτών στο ΕΠΑ δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των ΝοΔε και του συνολικού ποσού 
πληρωμών ΠΔΕ. 

Ε) Για τα υφιστάμενα επαναλαμβανόμενα έργα με υποέργα που εμπίπτουν σε παραπάνω από ένα Άξονα 
Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ, τροποποιείται ο προϋπολογισμός, ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό των 
ΝοΔε ή με το συνολικό ποσό πληρωμών ΠΔΕ. Στο ΕΠΑ εντάσσεται προς χρηματοδότηση έργο με 
προϋπολογισμό ίσο με το άθροισμα των ΝοΔε μείον τις πληρωμές του ΠΔΕ, που έλαβαν χώρα το αργότερο 
έως και την 30η Ιουνίου 2021. Στην περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι μηδενική ή αρνητική, το έργο δεν 
εντάσσεται στο ΕΠΑ, ενώ συνεχίζει να πληρώνεται από τις υφιστάμενες πληρωμές ΠΔΕ. Το έργο θα ενταχθεί 
στον ΑΠ του ΤΠΑ/ΠΠΑ που συνάδει με τη στοχοθεσία του Υποέργου με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 
Για την ένταξη των υποέργων που δεν εμπίπτουν στην μεταφορά, οι ΥΔ ενεργοποιούν τη διαδικασία 
πρόσκλησης / ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης για ένταξη νέων έργων, μεριμνώντας για τη 
διασφάλιση της αντιστοιχίας έργων και υποέργων με στόχους και Άξονες Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.  
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Μετά την παραλαβή του Πίνακα με τα προτεινόμενα έργα προς μεταφορά, η Δι.Δι.Ε.Π. επιβεβαιώνει τα 
στοιχεία, και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων ολοκληρώνει τη μεταφορά των έργων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ και ενημερώνει την αρμόδια ΥΔ. 
Η αρμόδια ΥΔ του Προγράμματος Ανάπτυξης, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ευθύνης της, 
προκειμένου να εκδώσει αποφάσεις ένταξης, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
μεταφοράς κάθε έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ, μεριμνά για τη: 

● Συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Έργου [Έντυπο Δ1 Ε2, Οδηγός Δ1 
Οδ1] και υφιστάμενων Υποέργων. 

● Συγκέντρωση λοιπών εγγράφων που κατά την κρίση της ΥΔ απαιτούνται για την απρόσκοπτη και 
ομαλή παρακολούθηση του συνεχιζόμενου έργου στην ΠΠ 2021-2025.  

4.2 Ένταξη έργων 
Μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών της Ενότητας 4.1, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ θα 
παράγονται:  

● η Απόφαση Ένταξης Έργου [΄Εντυπο Δ2 Ε4], η οποία περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τον τίτλο, τον 
προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 
του έργου, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου  και άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται. Η απόφαση 
εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο. Ο δικαιούχος ενημερώνεται με την αποστολή της Απόφασης 
Ένταξης. 

● το οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (που περιλαμβάνει και το/τα Δελτίο/α Υποέργου/ων).  

Εφόσον, δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών της Ενότητας 4.1, η ΥΔ 
εξετάζει την ανάκληση του έργου από το ΕΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος και ο φορέας πρότασης 
ενημερώνονται εγγράφως.  

4.3 Δημοσιοποίηση απόφασης ένταξης 

Η Απόφαση Ένταξης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

4.4 Συμπλήρωση στοιχείων Υποέργων 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, ο δικαιούχος συμπληρώνει σταδιακά και υποβάλει για 
κάθε νέο υποέργο το «Δελτίο Υποέργου». 

4.5. Έργα που δεν μεταφέρονται αυτοδικαίως στο ΕΠΑ 

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης Διαδικασίας, 
δεν μεταφέρονται στο ΕΠΑ.  

Για τα έργα αυτά, οι ΥΔ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, 
οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να προβούν σε αξιολόγηση της πραγματικής ανάγκης υλοποίησης του 
έργου, σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που ο φορέας αποφασίσει την ένταξη των έργων αυτών στο ΤΠΑ/ΠΠΑ, τότε πρέπει να 
ακολουθήσει την Διαδικασία Δ1 «Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή 
προτάσεων», μέσω της έκδοσης πρόσκλησης ή ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης.  

5. Σχετικά έντυπα 
Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται και τυποποιημένα έντυπα/οδηγοί της Διαδικασίας 1: 

«Ενεργοποίηση Προγράμματος και Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης» 

 
Κωδικός Περιγραφή 

Δ1 Ε2 Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) 

Δ1 Οδ1 Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Έργου 
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Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται και το τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας 2: «Επιλογή και έγκριση 
έργου» 

 
Δ2 Ε4 Απόφαση Ένταξης 

 

6. Διάγραμμα Ροής 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ3. 
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