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         Αθήνα,      01-07-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 66820 - 01-07-2022

   Ταχ. Δ/νση       
   Ταχ. Κώδικας  
   Πληροφορίες
   (Τηλέφωνο/Email)
         

:  Νίκης 5-7
:  105 57
:  Ηλιάνα Κολοβού 
   (210-3332118      
  i.kolovou@mnec.gr)
 :  Ιωάννα Κούβαρη 
   (210 -3332164     
   ikouvari@mnec.gr)
  Παν. Μπαρλαμπάς
 (210 3742048         
pbarlabas@mou.gr )

 ΠΡΟΣ :

 ΚΟΙΝ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών 

Ως Πίνακας 
Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση ΠΔΕ 2022 -  Ενεργοποίηση Διαδικασίας Ανακλήσεων Λιμναζόντων Ποσών.

Σχετ.:1. Ο με αρ.πρωτ. 71259/27-06-17 (ΑΔΑ ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ) Οδηγός Λειτουργίας  ΚΛ.
          2. Η με αρ.πρωτ. 26133/10-03-22, επιστολή Γ.Γ Δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Όπως γνωρίζετε, το όριο του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022 για το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ν.4920 (ΦΕΚ 74 Α΄15-04-22)  
στο ύψος των 7,1 δις Ευρώ. Οι διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες, επιβάλουν την 
απαρέγκλιτη τήρηση τόσο του συνολικού όσο και των επιμέρους ορίων, όπως αυτά έχουν 
επιμεριστεί στους Φορείς Χρηματοδότησης (Υπουργεία – Περιφέρειες). 

Με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης της εκτέλεσης του ΠΔΕ,  διαπιστώνεται απόκλιση 
μεταξύ του χρόνου υποβολής αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης και του χρόνου  
εκταμίευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος.                 

Ως αποτέλεσμα έχουμε τη δημιουργία λιμναζόντων πιστώσεων σε λογαριασμούς 
συγκεκριμένων έργων, ενώ θα μπορούσαν να διατεθούν σε έργα με μεγαλύτερη ωριμότητα 
πληρωμής. Ως λιμνάζον ορίζεται οποιοδήποτε ποσό κατανεμήθηκε υπέρ συγκεκριμένου 
έργου και το οποίο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υλοποίησης της εντολής 
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χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών (κεφάλαιο 5 παρ. 5.1  του 
Οδηγού Λειτουργίας).

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος, o Οδηγός Λειτουργίας (Ο.Λ.) του Κεντρικού 
Λογαριασμού προβλέπει την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης του 
αιτήματος από το Φορέα υλοποίησης προς την αρμόδια ΕΥΔ, ανά κατηγορία έργου/δαπάνης, 
για τον έλεγχο της ωριμότητας της πληρωμής, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα 
χρηματοδότησης (Παράρτημα 3 του Ο.Λ). 

Με βάση τα ανωτέρω και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων oι 
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ ) όλων των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
το ΠΔΕ, καλούνται: 

1. όταν υποβάλουν στην ΕΥΣΕ  αιτήματα χρηματοδότησης να ελέγχουν ότι διαθέτουν  τα 
απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της ωριμότητας πληρωμής (λαμβάνοντας υπόψη 
όσα προβλέπονται στο ανωτέρω παράρτημα του Ο.Λ.) και 

2. μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα να προβούν σε ανακλήσεις ποσών τα οποία 
λιμνάζουν σε λογαριασμούς έργων, σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, διαδικασία που 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.

Επιπρόσθετα, από το τρέχον έτος θα τεθεί σε εφαρμογή  και  η διαδικασία αυτόματης 
ανάκλησης των κατανομών, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 παρ. 5.1 «Αρμοδιότητες 
και μηχανισμός Παρακολούθησης του Οδηγού Λειτουργίας του ΚΛ» με ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής  την 15η Ιουλίου 2022 και εφόσον διαπιστωθούν σημαντικά λιμνάζοντα ποσά. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι διαχρονικά παρατηρούνται αυξημένες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης και πληρωμών  κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, 
εφιστούμε την προσοχή σας για την έγκαιρη ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε 
να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι πληρωμές έργων των Προγραμμάτων αρμοδιότητας σας, με 
ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς σας για την κάλυψη όλων των ανελαστικών δαπανών (ν+3, 
μισθοδοσίες, κ.α).

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ βρίσκονται στη 
διάθεσή σας για κάθε απαιτούμενη συνδρομή. 

    
   Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

     Δημήτρης Σκάλκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (με υποχρέωση 
ενημέρωσης των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης)

- Γενικές Δ/νσεις Οικονομικού Υπουργείων
- Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειαρχών)
- Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ&TΣ 
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 
- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

-  Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών (Με υποχρέωση ενημέρωσης 
των Διαχειριστών) 

- Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ
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