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Άρθρα 118 – 141 ν. 4635/2019 (Α’ 167)



Βασική αρχή του ΕΠΑ αποτελεί:

✓ ο αυτόνομος σχεδιασμός,

✓ ο μεσοπρόθεσμος προγραμματικός σχεδιασμός,

που θα συνδυάζονται παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας σχέσης συνέργειας / συμπληρωματικότητας με τις

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και το

συντονισμό του, το ΕΠΑ περιλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης και έχει σημαντικά αποκεντρωτικό

χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται ότι οι φορείς θα διαχειρίζονται οι ίδιοι την εφαρμογή και τους πόρους του δικού

τους επιμέρους τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος.

Το ΕΠΑ εγκαινιάζει για το εθνικό ΠΔΕ:

✓ τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και

ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,

✓ την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για το Εθνικό ΠΔΕ, μέσα από το οποίο τα

έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη

των αποτελεσμάτων τους.

Διατάξεις ν. 4635/2019,
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ΕΠΑ

Έγγραφο μεσοπρόθεσμου προγραμματικού 

σχεδιασμού με 5ετή διάρκεια

Κατευθύνσεις ενός σχεδίου 
ανάπτυξης της χώρας για την 

οικονομική ανάταξη, την ισόρροπη 
περιφερειακή ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή 

Διαβούλευση

Εθνικοί Πόροι  
ΠΔΕ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ

Καταρτίζεται από τη Δ/νση Διαχείρισης 

Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Αναρτάται σε ανοικτή ψηφιακή 

πλατφόρμα, με στόχο τη διαβούλευση

Εγκρίνεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο

Περιλαμβάνει: 

• ειδικούς τομεακούς και περιφερειακούς στόχους και 
ενδεικτικές προτεραιότητες,

• τα Επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά 
Προγράμματα Ανάπτυξης ή και Ειδικά Αναπτυξιακά

• τη συνολική και την ετήσια κατανομή του 
προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και 

• τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους μετρήσιμους 
προς επίτευξη στόχους.
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Επιμέρους Τομεακά & Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης  (ΤΠΑ & ΠΠΑ) που 
αντιστοιχούν στους φορείς χρηματοδότησης

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠ)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  (εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)

Το ΕΠΑ αποτελείται από:

Το ΕΠΑ διαθέτει:

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες ενεργοποίησης και εφαρμογής του,

την παρακολούθηση της πορείας του και τον έλεγχο των έργων.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις 

Περιφέρειες. 

Αναρτώνται σε ανοικτή ψηφιακή 

πλατφόρμα, με στόχο τη διαβούλευση

Εγκρίνονται από τον Υπουργό 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Περιλαμβάνουν: 

• την «καταγραφή» της υπάρχουσας κατάστασης, των 
προβλημάτων  

• τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του 
Προγράμματος

• δείκτες εκροών και δυνητικούς δικαιούχους

• αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες, 
• τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη 

προτεινόμενων έργων,

• τον προσδιορισμό της /των Υπηρεσίας /ών
Διαχείρισης του προγράμματος

Στα Προγράμματα περιλαμβάνονται τα έργα του φορέα 
ή της περιφέρειας που έχουν ήδη ενταχθεί σε 
συλλογικές  αποφάσεις του ΠΔΕ, ή που πρόκειται να 
ξεκινήσουν μέσα στην προβλεπόμενη προγραμματική 
περίοδο.
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Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ) : Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η οποία υποστηρίζεται από την Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) που έχει την

αρμοδιότητα κυρίως να:

 συντονίζει θέματα που αφορούν  την κατάρτιση των προγραμμάτων ΕΠΑ, μεριμνώντας για τη βέλτιστη συνέργεια 

μεταξύ αυτών και των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων,  καθώς  και για τη συμβατότητά τους με 

τις εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες, όπως έχουν προσδιοριστεί στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, με 

στόχο την οικονομική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή 

 θέτει διαχειριστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, κατευθύνει/παρακολουθεί την υλοποίησή τους, 

 συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων

 παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίως ως προς επίτευξη των στόχων τους, προτείνει διορθωτικές

παρεμβάσεις,

 προετοιμάζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τις πιθανές αναθεωρήσεις του

 παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων

 συντάσσει προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Υπηρεσίες Διαχείρισης ΤΠΑ/ΠΠΑ:
Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται από το κάθε Υπουργείο ή την Περιφέρεια, κατά την υποβολή του οικείου
προγράμματος έχουν τις επιμέρους αρμοδιότητες που αφορούν:
• στη διαχείριση,
• στην παρακολούθηση και
• στον έλεγχο του κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και το συντονισμό του
ΕΠΑ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΠΑ/ΠΠΑ

Οι φορείς θα διαχειρίζονται οι ίδιοι την εφαρμογή και τους πόρους του δικού τους επιμέρους Τομεακού ή

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ).

Με την απόφαση έγκρισης του Προγράμματος από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

✓ εκχωρείται στον φορέα, ο προϋπολογισμός του οικείου προγράμματος, και

✓ ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης στις οποίες ανατίθεται η διαχείριση και ο έλεγχος των αντίστοιχων πόρων.

Οι διαδικασίες διαχείρισης για τα προγράμματα/έργα, αναφέρονται:

Α) στην ενεργοποίηση:

•με  την έκδοση προσκλήσεων, 

•την αξιολόγηση των προτάσεων 
και 

•την έκδοση αποφάσεων 

ένταξης, που αποτελούν η 
καθεμία αυτοδίκαια πρόταση 

εγγραφής στο εθνικό σκέλος 
του ΠΔΕ.

Β) στην παρακολούθηση:

•μέσω στοιχείων 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
και 

•μέσω περιοδικών εκθέσεων 

προόδου.

Γ) στον έλεγχο:

•διοικητικές επαληθεύσεις, 

•επιτόπιες επιθεωρήσεις και

•έκτακτους, κατά περίπτωση, 
ελέγχους. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η μεταβατική περίοδος έως την 1η/1/2021, θα εστιάσει:

1. Στην «εκκαθάριση» του εθνικού ΠΔΕ από έργα λιμνάζοντα ή / και μη επενδυτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε

να διευρυνθεί η δυνατότητά του να υπηρετήσει νέους αναπτυξιακούς στόχους.

2. Στην προετοιμασία Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και Πληροφοριακού Συστήματος.

3. Έγκριση Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την κατάρτιση του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων

του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους.

4. Στο συντονισμό φορέων και ενεργειών για την κατάρτιση του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.

5. Στην προετοιμασία των φορέων για την έναρξη υλοποίησης από 1-1-2021.
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