Διαδικασία Δ.6: Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές
1. Σκοπός
Σκοπός της Διαδικασίας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής χρηματοδότησης των έργων που είναι
ενταγμένα στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με βάση την πρόοδο υλοποίησής τους, και η ομαλή
και χωρίς καθυστερήσεις διεξαγωγή των πληρωμών των εν λόγω έργων.

2. Πεδίο εφαρμογής
Η Διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ.

3. Θεσμικό Πλαίσιο
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
● Νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
● 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»
● ΚΥΑ 134453 (ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ»
● Ετήσια εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ & τον προγραμματισμό δαπανών
ΠΔΕ

4. Περιγραφή
Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, καθορίζεται από το θεσμικό
πλαίσιο του ΠΔΕ και την 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». Οι σχετικοί
κανόνες, λεπτομέρειες και προθεσμίες ορίζονται στην ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση,
χρηματοδότηση και προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ που εκδίδει η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
(ΔΔΕ) στις αρχές του έτους. Επιπρόσθετα, στην παρούσα διαδικασία, όπως προβλέπεται στο ΣΔΕ, η
Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται να εκφράσει γνώμη επί του αιτήματος χρηματοδότησης.

4.1. Εγγραφή νέων έργων ΕΠΑ στο ΠΔΕ
Η εγγραφή νέων έργων σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης έργου
σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, η οποία και αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Κάθε έργο
που εντάσσεται σε ένα ΤΠΑ/ΠΠΑ, εγγράφεται σε ΣΑ του αρμόδιου για το έργο Φορέα Χρηματοδότησης.
Τα νέα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ, εγγράφονται με πίστωση για το έτος της
ένταξης, έως 10% του προϋπολογισμού τους. Εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα,
τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια
εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.2 Γνώμη της ΥΔ επί των αιτημάτων χρηματοδότησης (κατανομής)
Ο Φορέας Υλοποίησης (δικαιούχος) υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης του
έργου/υποέργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, με κοινοποίηση του αιτήματος στην εμπλεκόμενη ΥΔ.
Το αίτημα χρηματοδότησης του δικαιούχου αξιολογείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα
Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας αντίστοιχα).
Ειδικότερα, στα Υπουργεία, και τις Περιφέρειες στις οποίες ως ΥΔ αναλαμβάνουν οι Ειδικές Υπηρεσίες του
άρθρου 7 του ν. 4314/2014, η έγκριση των αιτημάτων χρηματοδότησης του έργου (κατανομή) των
δικαιούχων γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, ύστερα από γνώμη της
αρμόδιας ΥΔ [Έντυπο Δ6 Ε1]. Η γνωμοδότηση της ΥΔ εκδίδεται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του
αιτήματος του δικαιούχου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, η αρμόδια Υπηρεσία
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εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα χρηματοδότησης χωρίς την γνώμη της ΥΔ. Στην περίπτωση διόρθωσης του
ποσού χρηματοδότησης ή αρνητικής γνώμης, η ΥΔ τεκμηριώνει τους λόγους.

4.3 Διακοπή χρηματοδότησης
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρηματοδότησης έργων της ΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025», ή του ΠΔΕ ή τους γενικούς ή ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης,
η ΥΔ με έγγραφη ειδοποίησή της προς τον δικαιούχο δύναται να διακόπτει τη χρηματοδότηση και να θέτει
αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να προβεί σε όλες τις ενέργειες που
επιβάλλονται για τη συμμόρφωσή του.
Η προθεσμία συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Μετά το πέρας της τασσόμενης
προθεσμίας η ΥΔ οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, και εφόσον απαιτείται εφαρμόζεται αναλογικά
η ΚΥΑ 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα
με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014».

5. Σχετικά έντυπα
Κωδικός

Περιγραφή

Δ6 Ε1

Γνώμη της ΥΔ για τη χρηματοδότηση των έργων

6. Διάγραμμα Ροής
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ6.
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