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Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται  ιδίως 

στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών 

στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των δράσεων της περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής 

πορείας της περιφέρειας. 

 

Την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

1. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής με έδρα τη Σύρο και τοπική 

αρμοδιότητα στην ΠΕ Κυκλάδων. 

2. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων με έδρα τη Σύρο και τοπική 

αρμοδιότητα στην ΠΕ Κυκλάδων. 

3. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα τη Σύρο και τοπική 

αρμοδιότητα στην ΠΕ Κυκλάδων. 

4. Τμήμα Τεκμηρίωσης με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ 

Κυκλάδων. 

5. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών με έδρα τη Σύρο και τοπική 

αρμοδιότητα στην ΠΕ Κυκλάδων. 

 

Προΐσταται ο ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κατανέμονται στα 

υπαγόμενα σ’ αυτήν τμήματα ως εξής: 
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Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής 

Αρμοδιότητες  
 Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής 

πολιτικής στο επίπεδο της περιφέρειας. 

 Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των 

υπηρεσιών της περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης. 

 Η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της 

περιφέρειας και των νομικών της προσώπων για την σύνταξη του σχεδίου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου 

στρατηγικού σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού καθώς 

επίσης και του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο 

εξειδικεύει το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατ’ έτος. 

 Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής 

πολιτικής. Για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σχετικά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

της Περιφέρειας. 

 Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. 

 Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 2007−2013 και 

τις επόμενες προγραμματικές περιόδους, όπως αυτές οριοθετούνται από το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαμβανομένης και της 

υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης. 

 Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που 

χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 

 Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων 

και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. 

 Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας 

εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που 

χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 

 Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων 

για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την 

Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα. 

 

Στελέχωση 
Στο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής είναι τοποθετημένα δυο (2) 

Στελέχη : 

Η Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού και ο Ελευθέριος Σταυρόπουλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο 

οποίος είναι αποσπασμένος στην Ε.Ε. 
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Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων 

Αρμοδιότητες 
 Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και 

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νομικά της πρόσωπα 

για τη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

και των νομικών της προσώπων, όπως διαδικασίες και δείκτες. 

 Η διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

και των νομικών της προσώπων. 

 Η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη 

των σχετικών περιοδικών τους στόχων, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, 

η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών. 

 Η διατύπωση ετησίως των εκθέσεων αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. 

 Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη 

χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 

 Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της 

εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων 

περιφερειακού επιπέδου. 

 Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους 

φορείς υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους για την 

τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών 

στοιχείων. 

 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με 

εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους 

και η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσής τους από 

τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, 

όπου αυτό απαιτείται. 

 Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

όλων των αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική 

αρμοδιότητά της. 

 

Στελέχωση 
Στο Τμήμα Προϊσταμένη είναι η Έφη Κατραμάδου, ενώ παρέχει τις υπηρεσίες 

της η Άννα Σιγάλα η οποία είναι Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΔ για το ΠΔΕ. 

 

Άλλες Αρμοδιότητες 
Ηλεκτρονική Εφαρμογή Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.). 
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Ηλεκτρονική Καταγραφή Οφειλών Πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, από 59 Υπολόγους Φορέων που συντονίζει ο Διαχειριστής του 

Προγράμματος ο οποίος είναι Στέλεχος της ΔΙΑΠ. 

Διαχειριστής του ΠΣΥΠΠΟΔΕ είναι ο Αλέξανδρος Σπόντης που είναι υπεύθυνος 

για να: 

 Επιλύει τα προβλήματα των Υπολόγων στο σύνολο των Φορέων της ΠΝΑ. 

 Ενεργοποιεί στους Λογαριασμούς των Υπολόγων τα έργα ευθύνης της ΠΝΑ. 

 Επικοινωνεί με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΥΠΟΑNΤ). 
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Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Αρμοδιότητες 
 Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή 

προτάσεων υλοποίησης έργων, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα στο 

πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. 

 Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για 

τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε 

επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η 

αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η 

έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η 

παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης 

υπαγωγής και ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των 

επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των 

εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και η ολοκλήρωση και 

πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. 

 Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την 

υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων. 

 Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο. 

 Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε 

κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 

 Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που 

αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου 

ζωής των πολιτών. 

 Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το 

οποίο ζητείται η παροχή γνώμης.  

 

Στελέχωση 
 Το Τμήμα Κινήτρων είναι στελεχωμένο από τον Προϊστάμενό του Αλέξανδρο 

Σπόντη καθώς και τα στελέχη της ΔΙΑΠ, Μαρία Ζώη, Έφη Κατραμάδου και 

Γεωργία Σκοκάκη που εκτελούν παράλληλα καθήκοντα. 

 Το Τμήμα είναι επιφορτισμένο και με την λειτουργία του Αυτοτελούς 

Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί από 

το έτος 2011 μετά την έκδοση του ΠΔ 33/2011. 
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Τμήμα Τεκμηρίωσης 

Αρμοδιότητες 
 Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια. 

 Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και 

τομείς της οικονομίας. 

 Η παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων 

επενδύσεων σε βάση δεδομένων του αρμόδιου κρατικού φορέα. 

 Η ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) 

της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.3882/2010 (Α΄166). 

 

Στελέχωση 
Το Τμήμα Τεκμηρίωσης Κυκλάδων είναι στελεχωμένο από την Προϊσταμένη 

του Γεωργία Σκοκάκη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
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Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

Αρμοδιότητες 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων 

(ΓΡΕΞΕΠ) , έχει στην ευθύνη του τα παρακάτω : 

 

 Υποδοχή αιτημάτων/προτάσεων για χρηματοδότηση (στις περιπτώσεις που 

βρίσκεται σε ισχύ αναπτυξιακός/επενδυτικός Νόμος). 

 Έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών των υποβληθέντων 

αιτημάτων/προτάσεων (στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε ισχύ 

αναπτυξιακός/επενδυτικός Νόμος). 

 Υποδοχή αιτημάτων των εγκεκριμένων προτάσεων των φορέων των 

επενδυτικών Σχεδίων. 

 Υποδοχή ερωτημάτων/αιτημάτων (τηλεφωνικών ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) υποψήφιων επενδυτών για την χρηματοδότηση επενδυτικών 

προτάσεων. 

  Εξατομικευμένη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών που κατά καιρούς 

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

 

Στελέχωση 
Μαρία Ζώη (Παράλληλα Καθήκοντα) 

Έφη Κατραμάδου (Παράλληλα Καθήκοντα) 

Γεωργία Σκοκάκη (Παράλληλα Καθήκοντα)
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Τμήμα Γραμματείας 

Αρμοδιότητες 
Είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων και γραφείων 

της διεύθυνσης. 

 

Στελέχωση 
Κατερίνα Κορρέ, Προϊσταμένη (παράλληλα Καθήκοντα στο Τμήμα Γραμματείας της 

ΔΤΕ). 
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Η ΔΙΑΠ στο διαδίκτυο 

Η ΔΙΑΠ σε συνεργασία με τα Στελέχη της Περιφέρειας, δημιούργησε χώρο στην Ιστοσελίδα της 

ΠΝΑ, ώστε να αναρτά το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στους πολίτες και Φορείς που 

σχετίζονται με τα αντικείμενά της.  

 Διεύθυνση Ιστοσελίδας ΠΝΑ : http://www. pnai.gov.gr 

 Επιλογή : Αναπτυξιακός Προγραμματισμός (Αριστερά) 

Αναρτήσεις  

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 
 Α. Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Περιόδου 

  (2012)2013 - (2014)2015, 

 Ετήσια Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

  Έτους 2013 (προσχέδιο) 

 Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

 Νοτίου Αιγαίου Περιόδου (2012) 2013 - (2014) 2015 

 Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού  

 Προγράμματος περιόδου (2012)2013 – (2014)2015 

 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για  

 την διαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΠΝΑ. 

 

 Β. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών  

Οδηγίες & βοηθητικά εργαλεία για υλοποίηση Επενδύσεων 

μέσω Αναπτυξιακού Νόμου & Πληροφορίες για 

Προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑ & 

προσκλήσεων που αφορούν στην ΠΝΑ. 

 

 Γ. Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΝΑ 

 

 Δ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ ΠΝΑ, Προγραμματισμός ΠΔΕ. 

 

 Ε. Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα / Προγράμματα 

 / Προσκλήσεις / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου 

 

 ΣΤ. Πληροφορίες της ΔΙΑΠ 

Γνωστοποίηση Στοιχείων (Ηλ. Δ/νσεων, Τ/Φ), Στελεχών ΔΙΑΠ,  
 για επικοινωνία με Φορείς & Φυσικά πρόσωπα 

 

 Ζ. Παλαιότερες Αναρτήσεις – Ανακοινώσεις - Δελτία 

       Τύπου 
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Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο διαδίκτυο 

 
Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

δημιούργησε νέα ιστοσελίδα στη διεύθυνση 

http://www.2890.syzefxis.gov.gr/ 

 

Στον νέο ιστότοπο, αναρτάται πληροφοριακό υλικό για: 

  

 όλους τους αναπτυξιακούς νόμους,  

 τα προγράμματα  χρηματοδότησης επιχειρηματικών  

σχεδίων που είναι σε ισχύ για την περιοχή των  

Κυκλάδων  

 βοηθητικά έγγραφα ή αρχεία για την διευκόλυνση 

των επενδυτών που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια 

στο νομό και έχουν δημιουργηθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

 

Επίσης, δημιουργήθηκε σελίδα στο facebook 

στη διεύθυνση:  

www.facebook.com/Γραφείο-Εξυπηρέτησης- 

Επενδυτών-της-Περιφέρειας-Νοτίου-Αιγαίου. 
 

Για κάθε δημοσίευση στην ιστοσελίδα υπάρχει  

ανάλογη ενημέρωση και στο μέσο κοινωνικής  

δικτύωσης. 
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Παραρτήματα 

Διαγράμματα Ροής με τις βασικές 

αρμοδιότητες των Τμημάτων της 

ΔΙΑΠ 
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  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΠΠ..ΝΝ..ΑΑ  

Διαπίστωση του παραλήπτη του εγγράφου & απλή 

διαβίβαση στη ΔΙΑΠ 

Πρωτοκόλληση από Γραμματεία στο Ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο Π.Ν.Α./ΔΙΑΠ 

 

Χρεώσεις Εγγράφων σε επίπεδο Στελέχους ΔΙ.Α.Π.  

Χρονολογικό Αρχείο Εισερχομένων 

(1
η
 Σελίδα με τα Πρωτόκολλα Π.Ν.Α./ΔΙ.Α.Π). 

Διανομή Εγγράφων στα Στελέχη της ΔΙ.Α.Π για 

Ενημέρωση ή Ενέργεια 

Προετοιμασία Σχεδίου Εγγράφου από καθ’ 

ύλην αρμόδιο Στέλεχος της ΔΙ.Α.Π 

Προώθηση για υπογραφή προς ΑΙΡΕΤΟ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ, ή Πρ/νο ΔΙ.Α.Π (τίθενται 

ανάλογα μονογραφές αρμόδιων Στελεχών). 

Διεκπεραίωση Εγγράφου από ΔΙ.Α.Π, (Παραλαβή 

αλληλογραφίας 2 φορές την εβδομάδα, από αρμόδιο 

αλληλογραφίας της ΠΝΑ) 

Επιστροφή από διεκπεραίωση για αρχειοθέτηση σε : 

1.Φάκελο Σχεδίων Εγγράφων (πρωτότυπα) 

2.Φάκελο Έργου (αντίγραφο) 

3.Φάκελο Χρονολογικού Αρχείου (Ηλεκτρονικό αντίγραφο) 

Η ΔΙ.Α.Π, έχει 

εγκαταστήσει & 

λειτουργεί εσωτερικά 

μέσω τοπικού δικτύου, 

Ηλεκτρ. Αρχείο με το 

σύνολο των φακέλων, 

σε επίπεδο 

Αντικειμένου για 

πρόσβαση στα 

Έγγραφα από το σύνολο 

των στελεχών της 

Λειτουργία 

Διεύθυνσης 
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ΑΠΟ ΔΙ.Α.Π 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΝΑ 

ΕΛΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ  
Φ.Υ.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙ.Α.Π. ΣΤΟ Π.Δ.Ε. ΤΩΝ 
ΕΓΕΓΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 

ΕΧΤRAIT TΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΠΟ ΔΙ.ΑΠ 
KATANOMH ΠΟΣΟΥ 

 

ΑΠΟ ΔΙ.Α.Π. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΥΔΕ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΔΑ 

 

Τμήμα 
Εφαρμογής 

Προγραμμάτων 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΝΑ   
 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 

 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤEBA, ΚΕΔ, ΚΑΠ, ΤΕΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) 

ΠΔΕ ΠΝΑ 
 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 
 

 Αξιολόγηση & ιεράρχηση των προτάσεων 

 Ένταξη στο ΕΠ, ανάλογα με την «Ωριμότητα» & τους 
διαθέσιμους πόρους μετά από Αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων 

ρηματοδοτούμενα από αμιγώς Εθνικούς Πόρους 
Μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων: 
 ΣΑΕΠ 067 / ΣΑΕΠ 167 / ΣΑΕΠ 767 /ΣΑΕΠ 567 /ΣΑΜΠ 067 

ΠΔΕ ΠΝΑ 
ΛΟΙΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ  
Χρηματοδοτούμενα μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων ΕΣΠΑ & 
INTERREG / Λοιπών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών  που στην παρούσα φάση δεν 
συγχρηματοδοτούνται (Μη επιλέξιμα)  
 ΣΑΕΠ 067/2, ΣΑΕΠ 367/2   

ΠΔΕ ΕΣΠΑ 
ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ Δ ΄ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. (ΕΣΠΑ 2007-2013)  

Χρηματοδοτούμενα μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων: ΣΑΕΠ  067/8,  
ΣΑΕΠ 367/8,  ΣΑΝΑ 009/8, ΣΑΝΑ 028/8 

ΠΔΕ ΕΣΠΑ 
ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ  Ε΄ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
Χρηματοδοτούμενα μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 /1 

 

Τμήμα 
Εφαρμογής 

Προγραμμάτων 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
τι περιλαμβάνει 
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Συνεργασία Ε.Ε. με Δήμους για 
διασφάλιση συντονισμού των 
δράσεων και προώθηση τυχόν 
Διαβ. Συνεργασιών.   

Η κατάρτιση του 
Πενταετούς Ε.Π. 
της Περιφέρειας 
πραγματοποιείτα
ι μέσα στους 
πρώτους 9 μήνες 
της 
περιφερειακής 
περιόδου. 

Συντάσσεται Σχέδιο του 1ου Τμήματος του 5ετούς ΕΠ, 
το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) 

Υποβάλλεται το Σ.Σ στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

Εισήγηση (Ε.Ε.) του Σ.Σ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) για 
συζήτηση και ψήφιση 

Το εγκεκριμένο κείμενο Σ.Σ. τίθεται προς συζήτηση στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης & παράλληλα 

δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί 2 εβδομάδες, 
στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς και σε κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο. 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι Επιτροπές κτλ προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους, κατ’ 
αντιστοιχία προς τους στόχους του ΣΣ, τους άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.), 

τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και δράσεις επίτευξης των στόχων αυτών. 
Το ΔΣ κάθε Νομικού 
Προσώπου της Περιφέρειας 
λαμβάνει απόφαση για τους 
στόχους και τις δράσεις που το 
αφορούν. 

Γίνεται επεξεργασία των προτάσεων των Υπηρεσιών, του Π.Τ.Α, των αποφάσεων των Ν.Π. της Περιφέρειας 
και των προτάσεων που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης & συντάσσεται το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο το οποίο συνοδεύεται από το 5ετές Πρόγραμμα Δράσεων, το Οικονομικό Πρόγραμμα & τους Δείκτες 
Αξιολόγησης. 

 

Υποβάλλονται τα ανωτέρω στην Εκτελεστική Επιτροπή 
(Ε.Ε.). 

Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην 
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη 
του Περιφερειάρχη, έκθεση με τις διαδικασίες 

κατάρτισης του 5ετούς Επιχειρησιακού 
Προγράμματος εγκεκριμένη από το Π.Σ. 

Καταχώριση του εγκεκριμένου 5ετούς Ε.Π. 
(μετά τον έλεγχο νομιμότητας) στην 

ιστοσελίδα της ΠΝΑ και δημοσιοποίησή του 
με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Γίνεται Εισήγηση (Ε.Ε.) των ανωτέρω στο Π.Σ. για συζήτηση και 
ψήφιση επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Ν.Π. της Περιφέρειας. 

 

Τμήμα 
Σχεδιασμού 

Περιφ. Πολιτικής 
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Καταρτίζεται από τον 
Πρόεδρο 

Τροποποίηση του Ε.Π.Δ. της 
Περιφέρειας επιτρέπεται ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Ετήσια προγράμματα δράσης 
των Νομικών Προσώπων της 

Περιφέρειας 

Στα ΕΠΔ προσδιορίζονται οι 
δράσεις ή τμήματα πολυετών 
δράσεων του 5ετούς 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
που θα υλοποιηθούν από τις 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
των Νομικών της Προσώπων 
κάθε έτος. 

Οι διαδικασίες σύνταξης 
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. 
και οι διαδικασίες 
Διαβούλευσης 
ολοκληρώνονται έως 30 
Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους.    

Η Ο. Ε. υποβάλλει το σχέδιο ΕΠΔ για 
έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
(Π.Σ.) 

Η Ε.Ε. υποβάλλει το σχέδιο του  ΕΠΔ στην 
Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) 

Το Π.Σ. παραπέμπει το σχέδιο του ΕΠΔ 
στην Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης για γνωμοδότηση 

ΕΠΔ των Περιφερειακών 
Ιδρυμάτων 

Ε.Π.Δ. των Λοιπών 
Νομικών Προσώπων της 

Περιφέρειας 

Εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

αυτών 

Καταρτίζεται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή  

Εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  αυτών 
 

Το ΕΠΔ υποβάλλεται για 
έλεγχο στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας 

Το εγκεκριμένο ΕΠΔ, μετά τον έλεγχο νομιμότητας 
καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ και 
δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
της Περιφέρειας 

Η Ε.Ε. με την υποστήριξη της ΔΙΑΠ 
συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις 
των υπηρεσιών της ΠΝΑ και συντάσσει 

σχέδιο ΕΠ 

Τμήμα 
Σχεδιασμού 

Περιφ. Πολιτικής 
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Αίτηση Υπαγωγής 

 

 

Έλεγχος Πληρότητας 

 

μέσω ΠΣΚΕ, παράβολο 0,0005 

 
Έλεγχος Νομιμότητας 

 

Τυποποιημένο 

Διευκρινήσεις εντός 10 ημερών 

 

εντός 20 ημερών 

 
Αξιολόγηση από 1 

Αξιολογητή του μητρώου 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης     
(2 Υπηρεσίας, +1 

Μητρώου) 

 

 

Ειδικός Εισηγητής 

 

Πίνακες Κατάταξης 

 

 

εντός 30 ημερών 

Υποβολή Ένστασης 

 

Επιτροπή Ενστάσεων 
(3μελής Υπηρεσιακή) 

 

Απόφαση Επιτροπής     
(εντός 15 ημερών) 

 

Τμήμα Κινήτρων 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Διαδικασία Αξιολόγησης αίτησης 
για Υπαγωγή στον ν. νόμο 

4399/2016 
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Τμήμα Κινήτρων 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Είδη 

Ελέγχων 

κατά την υλοποίηση 

Ολοκλήρωση/Έναρξη 

παρ. λειτουργίας 

Τήρηση Μάκρο 

υποχρεώσεων 

Διοικητικός 

Επιτόπιος 

Χρόνος 

Ελέγχου 

Υλοποίηση του 50% 

του έργου 

Ολοκλήρωση/Έναρξη 

Παραγ. Λειτουργίας 

Κυρώσεις λόγω μη 

επιβεβαίωσης 

δηλωθέντων 

Έκτακτος 

Τακτικός 

Έκθεση 

Ελέγχου 
Έλεγχος Πληρότητας 

(Υπηρεσία) 

Συμπληρωματική 

Έκθεση 

πλήρης 

Έκθεση 

Έκδοση Απόφασης 

Μη 

πλήρης 

Έκθεση 

Νέος Έλεγχος  

με Νέα Σύνθεση 

Ελλείψεις Επένδυσης 

ναι/οχι 

 

Επιβολή Κυρώσεων 

(Άρθρα 18, 21, 23 

Αίτημα Ελέγχου 

(παράβολο 0,0005) 

Οδηγός Ελέγχου 

(Δημοσιεύεται) 

Διαδικασία ελέγχου στον ν. νόμο 
4399/2016 
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Ολοκλήρωση 

 

Εντός 3 ετών 

 

Παράταση 2 έτη κατ 

ανώτατο όριο 

 

 

Αίτημα ΠΣΚΕ, πριν τη λήξη 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης 

 

 

Να έχει υλοποιηθεί το 50% ΦΟΑ 

 

 

Παράταση για ανωτέρα 

βία 

 

 

Πιστοποίηση Παραγ. 

Λειτουργίας 

 

 

 

Πώληση προϊόντων ή 

παροχή Υπηρεσιών 

 

 

Έκδοση όλων των αδειών 

 

 

 

Αίτημα εντός 60 ημερών από τη 

λήξη της ημερομηνίας 

ολοκλήρωσης 

 

 

Δεν μπορεί να αυξηθεί το 

εγκεκριμένο κόστος και η ενίσχυση 

Τμήμα Κινήτρων 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Διαδικασία Ολοκλήρωσης στον ν. 
νόμο 4399/2016 
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Καταβολή 

ενισχύσεων 
Φορολογική 

Απαλλαγή 

με την υλοποίηση 

του 50% 

πιστοποιημένο απ 

το Π.Ο.Ε. 

αξιοποίηση μέχρι 

15 έτη από το έτος 

θεμελίωσης 

Να μην υπερβαίνει το 20% του 

συνολικού εγκεκριμένου 

ποσού, εκτός αν δεν 

αξιοποιήθηκε  

Να μην υπερβαίνει το 50% του 

συνολικού εγκεκριμένου ποσού, 

μέχρι το έτος έκδοσης 

Απόφασης Ολοκλήρωσης  

Το ποσό που υπολογίζεται σε 

εξοπλισμό με χρήση leasing 

προσδιορίζεται ως ποσοστό επί 

του τμήματος της αξίας κτήσης 

(εμπεριέχεται στα μισθώματα)  

Το αναλωθέν ποσό της φορολ. 

απαλλαγής εμφανίζεται σε 

ειδικό αποθεματικό & 

αντίστοιχο λογαριασμό στα 

βιβλία εταιρειών, απ το φόρο 

που δεν Καταβλήθηκε  

Με ΚΥΑ καθορίζεται ο τρόπος 

υπολογισμού κατ έτος και τυχόν 

δικαιολογητικά που απαιτούνται 

 

Επιχορήγηση 

έως 50% μετά την 

πιστοποίηση του 

50% του έργου από 

το Π.Ο.Ε. 

το υπόλοιπο 50% 

μετά την έκδοση 

απόφασης 

Πιστοποίησης Παρ. 

λειτουργίας 

Τα ποσά δεν 

αφαιρούνται από τις 

δαπάνες για τον 

προσδιορισμό των 

κερδών 

Επιδότηση 

leasing 

Μετά την 

εγκατάσταση του 

συνόλου του 

εξοπλισμού 

Καταβολή ανά 

6μηνο, μετά την 

πληρωμή δόσεων 

Να μην υπερβαίνει 

το 60% του 

εγκεκριμένου μέχρι 

την Πιστοποίηση 

Παρ. Λειτουργίας 

Επιτρέπεται η 

Προεξόφληση μόνο 

για 12 μήνες 

Επιδότηση 

απασχόλησης 

Μετά την 

πιστοποίηση των 

θέσεων 

απασχόλησης 

Καταβολή ανά 

6μηνο, μετά την 

πληρωμή του 

μισθολ. κόστους 

Να μην υπερβαίνει 

το 60% του 

εγκεκριμένου μέχρι 

την Πιστοποίηση 

Παρ. Λειτουργίας 

Τμήμα Κινήτρων 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Είδη ενισχύσεων στο νέο 
αναπτυξιακό νόμο 


