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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ – ΔΠΑ 

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην έναπξη ςλοποίηζηρ ηων ΔΠ ηος ΔΠΑ 2014-2020  

1. Διζαγωγή  

Σην εγθεθξηκέλν Σχκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο (Δηαηξηθφ Σχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο –

ΔΣΞΑ 2014-2020), δηαηππψλεηαη σο ζηνηρείν ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ε φζν ην δπλαηφλ πην 

έγθαηξε έλαξμε ησλ δξάζεσλ / έξγσλ ηνπ, έηζη ψζηε, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηφλσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο 

πεξηφδνπ.  

Ζ άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΞΑ 2014-2020, ηδηαίηεξα θαηά ηα έηε 2014-2015, 

καδί κε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΣΞΑ 2007-2013, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζε ζηαζεξφ 

επίπεδν αιιά θαη λα απμήζεη ηελ έληαζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Κε ην παξαπάλσ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, θαη ηεο 

ζπλερνχο, επί πεληαεηία, χθεζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη πφξνη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεληαη νη παξνχζεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε έξγσλ πνπ επελεξγνχλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δ.Ξ. ηνπ ΔΣΞΑ 2014-2020 θαη ε έλαξμε ηεο πινπνίεζήο ηνπο κπνξεί 

λα μεθηλήζεη θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ Δ.Ξ.  

Νη παξνχζεο νδεγίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξνέληαμε ησλ 

έξγσλ, ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ λέσλ 

Θαλνληζκψλ θαη ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο 

- Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο  

- Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο  

ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ  

- Δηδηθή Υπεξεζία Σηξαηεγηθήο, Σρεδηαζκνχ θαη  
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ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ λέσλ Δ.Ξ., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

εθ ησλ πζηέξσλ απξφζθνπηε έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ Δ.Ξ. 

2. Πεδίο Δθαπμογήρ - Δμπποζθοβαπή έπγα  

Νη δξάζεηο / έξγα πνπ είλαη δπλαηφλ λα  ραξαθηεξηζηνχλ σο εκπξνζζνβαξή, πξνθεηκέλνπ λα 

επηδησρζεί ε πξνέληαμή ηνπο, πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηνπ ΔΣΞΑ 

2014-2020 θαη κε ηελ πινπνίεζή ηνπο λα επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Τα έξγα πνπ κπνξνχλ λα πξνεπηιεγνχλ είλαη απηά πνπ θαιχπηνπλ ζσξξεπηηθά ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο : 

α) ζπλάδνπλ κε ηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηνπ ΔΣΞΑ 2014-2020 θαη ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ ελίζρπζε :  

 ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνθαηαξηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS3) 

 ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 ησλ Τερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηινγψλ γηα 

επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο 

 ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζην ΔΣΞΑ 2014-2020 

 ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ην “ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΨ” 

 ηεο απαζρφιεζεο, ηεο κείσζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ δξάζεσλ θαη έξγσλ πγείαο, θαζψο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο 

β) είλαη ψξηκα πξνο πινπνίεζε, δειαδή έξγα πνπ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ή βξίζθνληαη ήδε 

ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ή είλαη ψξηκα πξνο δεκνπξάηεζε ή ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ΔΘΤ είλαη ψξηκα γηα δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο. 

Έξγα ηερληθήο βνήζεηαο είλαη δπλαηφλ λα πξνεπηιεγνχλ, εθφζνλ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ ή ηεο εμεηδίθεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ έγθαηξε ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ Δ.Ξ. 

3. Γιαδικαζίερπποεπιλογήρ, αξιολόγηζηρ και πποένηαξηρηων έπγων για 

σπημαηοδόηηζη από ηα νέα Δ.Π. ηος ΔΠΑ 2014-2020. 

Ζ επηινγή θαη έγθξηζε ησλ εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο θαηά ηελ πξνεληαμηαθή θάζε, ζα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Σπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΔΣΞΑ 2007-2013. 

3.1 Γιαδικαζία πποεπιλογήρ  

Ξξνηάζεηο γηα εκπξνζζνβαξή έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δ.Ξ. ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020 κπνξεί λα γίλνπλ κε πξσηνβνπιία ησλ Γ.Α θαη ΔΦΓ αιιά θαη ησλ δηθαηνχρσλ θνξέσλ. 

Τα ελ ιφγσ έξγα, κπνξεί λα απνηεινχλ λέεο πξνηάζεηο ή θαη λα πξνέξρνληαη απφ πξνηάζεηο 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην δεκνζίεπζεο πξνζθιήζεσλ ησλ Δ.Ξ. ηνπ ΔΣΞΑ 2007-2013, νη 

νπνίεο σζηφζν δελ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δ.Ξ., εμαηηίαο έιιεηςεο δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, ή/θαη κε επάξθεηαο ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξφλνπ. 
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Νη πξνηάζεηο ησλ έξγσλ ζα ππνβάιινληαη, κε ην έληππν ηνπ Τερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο 

Ξξάμεο – ΤΓΞΞ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, ζηηο ΔΥΓ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηα Δ.Ξ. ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2020 (βιέπε πίλαθα θαησηέξσ), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ πξνεπηινγή θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ. 

Γηα ηελ νξζή απνηχπσζε ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, θπξίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, απαηηνχληαη νη παξαθάησ πξνζαξκνγέο ζην 

ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ ΤΓΞΞ. Σπγθεθξηκέλα:  

 ζην Ξεδίν 71 «Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξάμεο» ζα ζπκπιεξψλεηαη εκεξνκελία έσο ην 

2020, θαη 

 ζηα Ξεδία 144-148 «Δλδεηθηηθή εηήζηα θαηαλνκή δεκφζηαο δαπάλεο πξάμεο» ε θαηαλνκή 

ζα μεθηλά απφ ην 2014 θαη κεηά. 

Δπίζεο, ην ΤΓΞΞ ζα θέξεη, ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ έλδεημε «ΔΡΓΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ 

ΣΟ ΔΠΑ 2014-2020», πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε απφ ηα ππφινηπα έξγα 

ησλ Δ.Ξ. ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 2007-2013, θαη λα είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε 

δηαθξηηή πεξηνρή ηνπ ΝΞΣ εληφο ησλ πθηζηάκελσλ Δ.Ξ. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ έρνπλ ήδε γίλεη νη απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα. Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζα απνζηαινχλ 

απφ ηελ ΔΥ ΝΞΣ. 

Τν ΤΓΞΞ αλάινγα κε ην Δ.Ξ., ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην έξγν ζα εμεηάδεηαη απφ ηηο παξαθάησ Δ.Υ.Γ.: 

 

Δ.Π. 2014-2020 Απμόδια Διδική Τπηπεζία 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Θαηλνηνκία  

ΔΥΓ Δ.Ξ. Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα* 

Υπνδνκέο Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

ΔΥΓ ΔΞ Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο 

ΔΓΑ Κεηαθνξψλ 

ΔΥΓ ΔΞ Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε  

Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ Κάζεζε  

ΔΥΓ ΔΞ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ΔΥΓ ΔΞ Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Κάζεζε  

Κεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Τνκέα ΔΥΓ ΔΞ Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε* 

Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ΔΓΑ αληίζηνηρνπ ΔΞ 

*  Γηα έξγα/δξάζεηο ΤΠΕ νη αξκόδηεο ΕΥΔ ΕΠΑΕ θαη ΕΥΔ ΕΠΔΜ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΕΥΔ ΕΠΨΣ 2007-

2013, ε νπνία θαη εθδίδεη ηελ απόθαζε έληαμεο. 

 

Νη ΔΥΓ ησλ Δ.Ξ., ζηα νπνία πξνηείλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ, πξνβαίλνπλ ζηελ 

πξνεπηινγή ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εκπξνζζνβαξή, βάζεη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ α) θαη β) ηεο παξ. 2. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην ΤΓΞΞ 

ππνβάιιεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.2. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ έλα έξγν δελ πξνεπηιεγεί, ε Γ.Α ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηθαηνχρν ηνπ 

έξγνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ην επαλππνβάιεη κε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία, φηαλ 

ην Δ.Ξ ζα έρεη εγθξηζεί θαη ε αληίζηνηρε δξάζε ζα ελεξγνπνηεζεί. 
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Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ – πποϋποθέζειρ επιλεξιμόηηηαρ 

Νη ΔΥΓ ησλ Δ.Ξ., ζηα νπνία πξνηείλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ, πξνβαίλνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1, βάζεη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Ξ. ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηεγνξία πξάμεο πνπ εληάζζεηαη ην 

πξνηεηλφκελν έξγν. 

Ξέξαλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 2007-2013, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πξνυπνζέζεηο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ απφ ηα Δ.Ξ. ηεο πεξηφδνπ 2014-2020,ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Νη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ Θαλ. 1303/2013, ζηνπο εηδηθνχο 

θαλνληζκνχο ησλ Τακείσλ, αιιά θαη ζηα λέα Δ.Ξ, είλαη νη παξαθάησ:  

 Τα έξγα ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεηηνπξγηθή «απηνηέιεηα». 

 Τα έξγα ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκα, σο πξνο ηε θχζε, ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 

επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Δ.Ξ. ηνπ λένπ ΔΣΞΑ, ζηα νπνία ζα 

εληαρζνχλ. 

 Τν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο επηιέμηκεο 

πεξηφδνπ ησλ Δ.Ξ. ηνπ λένπ ΔΣΞΑ, δειαδή απφ 1.1.2014 θαη κεηά (Σηνλ Γελ. Καλνληζκό 

ζην άξζξν 65 «επηιεμηκόηεηα», παξ. 2 νξίδεηαη όηη «Μία δαπάλε είλαη επηιέμηκε γηα 

ρξεκαηνδόηεζε από ηα ΕΔΕΤ εθόζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από έλαλ δηθαηνύρν θαη έρεη 

πιεξωζεί ην δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ Ε.Π. ζηελ Επηηξνπή, ή από ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2014, αλαιόγωο ηνπ πνηα εκεξνκελία πξνεγείηαη, έωο ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 

2023»). 

 Τα έξγα, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην θπζηθφ ηνπο αληηθείκελν, πξηλ λα 

ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο ζηε Γ.Α. ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζην πιαίζην ησλ λέσλ ΔΞ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ αξθεί ην λα κελ έρεη νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν.(Σηνλ 

Γελ. Καλνληζκό ζην άξζξν 65, παξ. 6 νξίδεηαη όηη «νη πξάμεηο δελ επηιέγνληαη γηα 

ρξεκαηνδόηεζε από ηα ΕΔΕΤ ζε πεξίπηωζε πνπ έρνπλ πεξαηωζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί 

πιήξωο πξηλ λα ππνβάιιεη ν δηθαηνύρνο ζηε Δ.Α. ηελ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο, βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ν δηθαηνύρνο έρεη εθηειέζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξωκέο»). 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ ηήξεζε ησλ θαηαλνκψλ αλά 

Θεκαηηθφ Σηφρν θαη Θαηεγνξία Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζε απηά ηα 

επίπεδα ζηελ θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα λέα 

Δ.Ξ., ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα έξγα phasing. 

Νη ΔΥΓ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, πέξαλ ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηνπ ΔΣΞΑ 2007-2013 θαη ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ 

επηιεμηκφηεηαο θαη άιια θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο λένπο Θαλνληζκνχο ή απνξξένπλ 

απφ ηα λέα Δ.Ξ. (π.ρ. ζπκβνιή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θξηηήξην πνπ δχλαηαη λα απνξξέεη ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θαλ.1303/2013). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ έλα έξγν δελ αμηνινγεζεί ζεηηθά, ε Γ.Α ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηθαηνχρν 

ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ην επαλππνβάιεη κε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία, φηαλ 

ην Δ.Ξ ζα έρεη εγθξηζεί θαη ε αληίζηνηρε δξάζε ζα ελεξγνπνηεζεί. 

3.2 Γιαδικαζία πποένηαξηρ ηων έπγων  

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, γηα ηα ζεηηθά αμηνινγεζέληα έξγα νη Γ.Α. 

πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Ξξάμεο, ζην νηθείν ΔΞ 2007 -2013. Γηα φζα 
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εμ απηψλ είλαη ήδε εγγεγξακκέλα ζην ΞΓΔ, ε εγγξαθή κεηαθέξεηαη ζε μερσξηζηή ελφηεηα ζηε 

ΣΑ 8/9 ηνπ ΔΣΞΑ (έξγα εκπξνζζνβαξή) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεηαη κέζσ θεληξηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ρσξίο λα δειψλνληαη νη δαπάλεο ζην ΔΣΞΑ 2007-2013. Γηα ηα έξγα εθείλα πνπ 

δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζην ΞΓΔ, ε εγγξαθή ηνπο ζην ΞΓΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά ηελ 

έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηηο νηθείεο ΔΥΓ. 0Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηα Κεγάια 

Έξγα, ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πεξηιακβάλεη φξν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε έθδνζε 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξάηεζεο (άξζξν 

30, Λ 3669/2008) ζα γίλεηαη κφλν αθνχ πξνεγνπκέλσο ην έξγν έρεη εληαρζεί ζε Δ.Ξ. 2014 – 

2020 θαη ππνβιεζεί επηηπρψο ν Φάθεινο Κεγάινπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 

1303/13.  

Ζ Απφθαζε Έληαμεο, επίζεο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΡΓΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ 

ΔΠΑ 2014-2020», ελψ θαη ε εγγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζην Ξ.Γ.Δ. ζα θέξεη 

ηελ ίδηα έλδεημε. 

Νη δηαδηθαζίεο πξνέληαμεο ησλ εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ, φπσο θαζνξίζηεθε αλσηέξσ, 

εθαξκφδνληαη κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ΔΥ. Ζ ηήξεζή ηνπο ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ ΔΑΣ, ε 

νπνία εθφζνλ δηαπηζηψζεη παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα εηζήγεζεο γηα κε εγγξαθή ηνπ έξγνπ ζην Ξ.Γ.Δ. 

Σε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη Γ.Α. ηφζν θαηά ηελ πξνέληαμε ησλ 

πξάμεσλ φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Θαλ. 

1303/2013 (Ξαξάξηεκα XIII), αθελφο γηα λα κελ απαηηεζεί ε αλάιεςε πξφζζεησλ ελεξγεηψλ 

πιεξνθφξεζεο, ζε ρξφλνπο κεηαγελέζηεξνπο απφ ηνπο απαηηνχκελνπο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ, 

αθεηέξνπ δε λα κελ ακθηζβεηεζεί ε επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, νη Γ.Α. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξάμεσλ, θπξίσο σο πξνο 

ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπο, ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηνπ Δ.Ξ. θαη 

ηε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζήο ηνπο, αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημήο ηνπο, έσο θαη ηελ 

νξηζηηθνπνίεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη δηθαηνχρνη λα κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θαη λα ζπιιέμνπλ, ηα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα επαξθψο. 

4. Οπιζηική ένηαξη πποενηαγμένων έπγων 

Κεηά ηελ έγθξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ Δ.Ξ. ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, ζα αθνινπζήζεη ε 

ηππηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, επηινγήο θαη έληαμεο ησλ πξνεληαρζέλησλ έξγσλ ζηα λέα ΔΞ, 

ζηε βάζε ηνπ Σ.Γ.Δ. ηεο λέαο πεξηφδνπ θαη ησλ λέσλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ ζα εγθξηζνχλ 

απφ ηηο νηθείεο Δπ. Ξαξαθνινχζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Δ.Ξ.. Ζ φιε δηαδηθαζία πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εγθχθιηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ πξνέληαμε νξηζκέλσλ 

έξγσλ, παχεη λα ηζρχεη κεηά ηελ έγθξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ΔΞ ηνπ λένπ ΔΣΞΑ.      

Νη ππεξεζίεο ηεο ΔΑΣ (ΔΥΣ, ΔΥΣΣΑΑΞ, ΔΥΘΥ, ΔΥ ΝΞΣ) ζα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απαηηεζεί θαηά ηελ πξνεπηινγή θαη πξνέληαμε ησλ 

εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ. 
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5. Δπιζήμανζη 

Κε βάζε ηελ θαηάιεμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνέληαμεο εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ άκεζσλ απεληάμεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα εμπγίαλζεο θαη ηα 

έξγα/δξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη εκπξνζζνβαξή δελ κπνξνχλ λα είλαη έξγα phasing . 

 

 

Ο  Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 

 

 

Γ. Γιαννούζηρ 

 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

 Γξαθείν Υπνπξγνχ θ. Λ. Γέλδηα 

 Γξαθείν Υθππνπξγνχ θ. Ν. Θσλζηαληηλφπνπινπ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΣΞΑ, θ. Γ. Γηαλλνχζε (ειεθηξνληθά) 

 Δ.Υ. Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δ. Ξ. (ειεθηξνληθά) 

 Δ.Υ.Θ.Υ. 

 Δ.Υ. Αξρή Ξηζηνπνίεζεο (ειεθηξνληθά) 

 Δ.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Ξ (ειεθηξνληθά) 

 Δ.Υ. ΝΞΣ (ειεθηξνληθά) 

 ΓΓΔ (ειεθηξνληθά) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

 
Τποςπγείο Δξωηεπικών 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία ςνηονιζμού και Δθαπμογήρ Υπημαηοδοηικών και Δπενδςηικών 

Ππογπαμμάηων (ΔΤΥΔΠ) 
Ξξντζηάκελν Δ.Υ., θ. Φξήζην Τζίξν 
Βαζ. Σνθίαο 1, 106 71 Αζήλα  
 
Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη 2007-2013»,  

Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θα Θαξθνχιε – Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία 
Κελαίρκνπ & Θενθηινπνχινπ 18, 117 43 Αζήλα  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων – 

ΤΠ.Γ.Μ. & Η.Γ. 
Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
 
Τποςπγείο Δζωηεπικών 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ 2000-2006, ηος ΔΠΑ και λοιπών 

ςγσπημαηοδοηούμενων ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζωηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ)  
Ξξντζηακέλε Δ.Υ., θα Σηακαηία Θαθαηζάθε 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
 
Τποςπγείο Ανάπηςξηρ & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηφρνπ Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζία 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ., θ. Δκκαλνπήι Γεψξγην 
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Σρνιήο 65  
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο 
  
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ. 
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, 115 27 Αζήλα  

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλωηή 
Ξξντζηακέλε Δ.Υ., θα Θαιιηφπε Σακαπάλε  
Ξιαηεία Θάληγγνο 20, 106 77 Αζήλα  
 

Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θα Ξαπαζηψπε Εσή 

Θφληαξε 15, 114 71 Αζήλα 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Φηθιακή ύγκλιζη 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ. θ. Γηακπνπξά Δκκαλνπήι 
Ιέθθα 23-25, 105 62 Αζήλα 
 
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Μεηαθοπών 

Ξξντζηάκελε Δ.Υ, θ. Νηθνλφκνπ Καξία  
Αγίαο Σνθίαο 10, 154 51 Λέν Χπρηθφ  
 

Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ, θ. Ληθ. Κακαινχγθα 
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Aεξνπφξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Ακπειφθεπνη, Αζήλα 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΥΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Ξξντζηάκελν Δ.Υ.  
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα  

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΤΠΔΓ) 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ. θα Θνχξηειε Φξπζνχια 
Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, 115 23 Αζήλα  

 
Τποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ , θ. Γψγν Σνθνθιή 
Θσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, 118 55 Αζήλα  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ , θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν 
Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, 151 80 Καξνχζη 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα 

Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ) 
Ξξντζηακέλε Δ.Υ., θα Φξπζάθε Σνθία 
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18,  115 27 Αζήλα 

 
Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σομέα Πολιηιζμού  

Ξξντζηάκελν θ. Ληαή Ξαλαγηψηε 
Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζψλεο, 106 81 Αζήλα  
 
Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ 
Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ, θ. Νηθνλνκάθν Ξαλαγηψηε 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
  
Δηδηθή Υπεξεζία Γνκή Σρεδηαζκνχ θαη Νξγάλσζεο ηεο Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Ξ. Ανάπηςξη Ανθπώπινος 
Γςναμικού 
Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θα Θνκλελνχ Κπξφπε 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
 
Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ & Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δςπωπαϊκού Κοινωνικού 

Σαμείος (ΔΤΔΚΣ) 
Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θα Ξαπνχιηα Σηακαηία 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο ΔΚΣ 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ., θα Ξαπατσάλλνπ Ησάλλα 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία για ηην Κοινωνική ένηαξη και ηην Κοινωνική οικονομία 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ., θα Νηθνλφκνπ Νπξαλία 
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα 
 
Τποςπγείο Τγείαρ  
 Δηδηθή Υπεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ, θ. Εεξβφ Γεψξγην 
Γιάδζησλνο 1Α, 106 77 Αζήλα  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ, θ. Γαιαβέξε Φσηεηλή 
Αβέξσθ 12Α, 104 33 Αζήλα  
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Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 
Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2007-2013 

Ξξντζηάκελν Δ.Υ.  
Ιεσθ. Αζελψλ 58, 104 41 Αζήλα 
 
Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ. θα Ξπξηνβνιή Ξαλαγηψηα 
Ιεσθ. Αζελψλ 54-56, 104 41 Αζήλα 
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αλιεία  

Ξξντζηάκελν Δ.Υ. θ. Κεηξφπνπιν Γεκήηξην 
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα  
 
 Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Ξ. Αλιείαρ  

Ξξντζηακέλε Δ.Υ. θα Ξνιχδνπ Ξνιπμέλε 
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα  

 

Τποςπγείο Σοςπιζμού 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Υπ. Τνπξηζκνχ 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ. θα Καθξπληψηε Καξία - Αλαζηαζία 
Θεκηζηνθιένπο 87, 10681 Αζήλα 

 

Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Αιγαίος 

 
 Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γξάζεσλ 

Ξξντζηακέλε Δ.Υ. θα Κπεξδεκπέ Βαζηιηθή 
Αθηή Βαζηιεηάδε, Ξχιε Δ1-Δ2, Ξεηξαηάο
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Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ  
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν  

Ζξνδφηνπ 28, 691 00 Θνκνηελή  
 
Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 
 Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Ψξαηνπνχινπ Αγγειηθή  

Ιεσθ. Γεσξγηθήο Σρνιήο 65  
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο  
 
Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θηνπξηζίδε Φαξάιακπν 

Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, 501 00 Θνδάλε  
 
Πεπιθέπεια Ηπείπος 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Σηακφπνπιν Γξεγφξην 

Ξι. Ξχξξνπ 1, Γηνηθεηήξην, 45 2 21 Ησάλληλα  
 
Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 
 Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Σαξαθίδνπ Κειπνκέλε  

Σσθξάηνπο 111, 413 36 Ιάξηζα  
 
Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλφµνπ Ξέηξν  

Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνχ, 491 00 Θέξθπξα  
 
Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 
 Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Σηαζνπνχινπ Άιθεζηε   

ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28, 264 41 Ξάηξα  
 
Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 
 Ξξντζηακέλε ΔΓΑ θα Ξαπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα 

Υςειάληνπ 12, 351 00 Ιαµία  
 
Πεπιθέπεια Αηηικήρ 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν  

Ιεσθ. Σπγγξνχ 98-100, 117 41 Αζήλα  
 
Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Σθνχξα Αλαζηάζην  

Ξιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, 221 00 Τξίπνιε 
 
Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ξιαθσηάξε Γεσξγίνπ  

1ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξψλ, 811 00 Κπηηιήλε  
 
Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 
 Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληψλην  

Σ. Θαξάγησξγα 22, 841 00 Δξκνχπνιε  
 
Πεπιθέπεια Κπήηηρ 
 Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζσηάθε Καξία 

Γνπθφο Κπνθψξ 7, 712 02 Ζξάθιεην 
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