
Απόφαση 23979/ΔΕ264/13  

(ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) 

 

Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφε-

ρειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.» 
  
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 
2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών. 
4.  Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ’ αριθμ. 16942/ΔΙΟΕ 345/17.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 936) κοινή υπουργική απόφαση 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων Κυριάκο Βιρβιδάκη». 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), και ιδίως την παράγραφο 9 του άρθρου 7 και τις 

παραγράφους 3 και 13 του άρθρου 21 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα πρώτο και 

δεύτερο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51). 
7.  Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2957/1954 «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των 

σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α΄ 186) και ειδικότερα το 

άρθρο 7 αυτού. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και ειδικότερα το άρθρο 

186 αυτού. 
9. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Καθορίζουμε τα κριτήρια, τα όρια και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των πιστώσεων του 

ΠΔΕ, καθώς και τις λεπτομέρειες για τη διαχείριση των πιστώσεων του ΠΔΕ περιφερειακού 

επιπέδου ως εξής: 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
  
Άρθρο 1 
Διαδικασία έκδοσης των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων 
1.  Στις αρχές κάθε έτους εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 

2957/1954 (ΦΕΚ Α΄ 186) και του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, οι ετήσιες Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) Έργων/Μελετών εθνικού και περιφερειακού 

επιπέδου (ΣΑΕ/ΣΑΜ, ΣΑΕΠΕ/ΣΑΜΠΕ), που εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Της έκδοσης αυτών 

προηγείται η αποστολή των προτάσεων του οικείου Υπουργού ή της Βουλής των Ελλήνων ή 

της οικείας Περιφέρειας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων καθορίζεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και οι σχετικές λεπτομέρειες και προθεσμίες ορίζονται στην ετήσια εγκύκλιο 

οδηγιών για την έγκριση, χρηματοδότηση και προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 



2.  Με τις ανωτέρω ΣΑ εγκρίνονται: η ένταξη κάθε έργου στο ΠΔΕ, η συνολική δαπάνη για 

την πραγματοποίηση του (προϋπολογισμός έργου) καθώς και η διάθεση των απαιτούμενων 

ετήσιων πιστώσεων για το σύνολο των έργων κάθε ΣΑ, με ανάλυση ανά έργο και ανά 

τρίμηνο. Στην απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένο έργο. 

Σε κάθε ΣΑ επισυνάπτεται συνοδευτικός πίνακας με την αντιστοίχηση των έργων με τους 

φορείς υλοποίησης. 
3. Κατά την έκδοση της ετήσιας ΣΑ ενσωματώνονται και οι τυχόν προηγηθείσες εντός του 

ίδιου έτους όμοιες αποφάσεις για ένταξη ή/και τροποποίηση έργων στο ΠΔΕ (προεγκρίσεις), 

οι οποίες και παύουν να ισχύουν με την έκδοση της (ετήσιας) ΣΑ. 
4. Όλες οι ΣΑ (προεγκρίσεις, ετήσιες και τροποποιητικές) εκδίδονται μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ - ΠΔΕ) που λειτουργεί με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
5. Οι προτάσεις των φορέων προγραμματισμού και χρηματοδότησης (Υπουργεία, 

Περιφέρειες, Βουλή των Ελλήνων) που προηγούνται της έκδοσης των ΣΑ εισάγονται από 

τους φορείς στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ - ΠΔΕ. 
  
Άρθρο 2 
Τροποποιήσεις ΣΑ με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Τροποποίηση συλλογικής απόφασης (ΣΑ) του ΠΔΕ που περιλαμβάνει ένταξη νέου έργου ή 

τροποποίηση του τίτλου ή του προϋπολογισμού συνεχιζόμενων έργων ή/και προσθήκη ή 

τροποποίηση ειδικών διατάξεων, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-

κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από πρόταση των αρμόδιων φορέων 

χρηματοδότησης. 
  
Άρθρο 3 
Ανακατανομές των πιστώσεων των έργων των συλλογικών αποφάσεων του ΠΔΕ με 

απόφαση του διατάκτη 
1. Για την ταχύτερη χρηματοδότηση των έργων και την απρόσκοπτη υλοποίηση τους, 

δύναται να ανακατανέμονται οι ετήσιες πιστώσεις των έργων που εντάχθηκαν στην οικεία ΣΑ, 

με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού ή του Περιφερειάρχη, ή του προβλεπόμενου οργάνου 

του φορέα της γενικής κυβέρνησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου που έχει 

την ευθύνη της ΣΑ (αρμόδιο όργανο του φορέα χρηματοδότησης). Οι αποφάσεις αυτές 

εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 
2.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι ανακατανομές πιστώσεων μεταξύ των έργων 

πραγματοποιούνται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Έχει ήδη εκδοθεί η (ετήσια) ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια όρια των πιστώσεων 

των έργων. 
β) Διαπιστώνεται ανάγκη πληρωμής έργων, για τα οποία η εγκριθείσα πίστωση δεν επαρκεί. 
γ) Με την ανακατανομή πιστώσεων σε ΣΑ του ίδιου φορέα εντός του συγχρηματοδοτούμενου 

σκέλους του ΠΔΕ, δύναται να αυξηθεί η πίστωση συγχρηματοδοτούμενου έργου (με ισόποση 

μείωση άλλων), μόνον εφόσον παραμένει ενταγμένο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

και η αύξηση της πίστωσης έργου συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης του 

προγράμματος. 
δ) Δεν μειώνεται η πίστωση έργου, πέραν του αθροίσματος των υφιστάμενων πληρωμών και 

των απλήρωτων υποχρεώσεων, για τις οποίες έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του 

φορέα προγραμματισμού ή χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις μείωσης πιστώσεων ενός 

έργου ελέγχονται και οι τυχόν κατανομές που έχουν εκτελεστεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος για το έργο αυτό και αν απαιτείται προηγείται εντολή ανάκλησης της κατανομής. 
3. Με τις ως άνω αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων δεν δύναται να αυξηθεί το άθροισμα 

του συνόλου των πιστώσεων των έργων μιας ΣΑ ανά τρίμηνο παρά μόνο στην περίπτωση 



που πραγματοποιείται με την ίδια ή με όμοια απόφαση ισόποση τουλάχιστον μείωση του 

αντίστοιχου αθροίσματος άλλης ΣΑ του ίδιου φορέα (για τα υπουργεία σε επίπεδο του ειδικού 

φορέα, της Γενικής / Ειδικής Γραμματείας) και της ίδιας κατηγορίας ΣΑ (εθνικό - 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος). 
  
Άρθρο 4 
Ανακατανομή των ορίων πιστώσεων ΣΑ μεταξύ φορέων 
Στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων προβαίνει δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 

2362/1995, όπως ισχύει, σε ανακατανομή των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων σε ΣΑ 

μεταξύ διαφορετικών φορέων χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση της παρ. 2δ του 

προηγούμενου άρθρου, η απόφαση ανακατανομής των πιστώσεων αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόμενους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα σε 

ανακατανομές των πιστώσεων των έργων των εν λόγω ΣΑ ώστε να ενσωματώσουν τις 

αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων εκδίδει τροποποίηση της ΣΑ με ενσωματωμένες τις αλλαγές. 
  
Άρθρο 5 
Παρακολούθηση των αλλαγών στις συλλογικές αποφάσεις μέσω πληροφοριακού 

συστήματος - μεταβατική περίοδος 
1. Οι αποφάσεις ανακατανομής του προηγούμενου άρθρου παράγονται αυτοματοποιημένα 

από το ΟΠΣ - ΠΔΕ, με την κατάλληλη εισαγωγή στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία του 

φορέα προγραμματισμού ή χρηματοδότησης (ειδικότερα για τις Περιφέρειες τη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), η οποία έχει σε κάθε περίπτωση και την ευθύνη 

διασφάλισης των ορίων των κατανεμημένων πιστώσεων για κάθε ΣΑ ή ομάδα ομοειδών ΣΑ. 

Οι αποφάσεις ανακατανομής μετά την έκδοση τους αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
2. Μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία για την αυτοματοποιημένη έκδοση των 

ανακατανομών μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, οι ανωτέρω ανακατανομές 

πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου (Υπουργού, Περιφερειάρχη κ.λπ.), 

και στη συνέχεια εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ από τη 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση 

Δημοσίων Επενδύσεων ότι με τις αποφάσεις ανακατανομής έχουν παραβιαστεί τα ανωτέρω 

όρια πιστώσεων, ενημερώνεται εγγράφως ο αρμόδιος διατάκτης προκειμένου να προβεί 

άμεσα σε ορθή επανάληψη της απόφασης. Μετά την έκδοση της διορθωτικής απόφασης, 

εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα οι διορθώσεις και αποστέλλονται τα τελικά στοιχεία 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ 
  
Άρθρο 6 
Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου 
1.  Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τους στα 

(πενταετή) Επιχειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις 

σχετικές διατάξεις δομή τους, το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις 

Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και υλοποιούνται 

από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε διακριτούς πίνακες 

το σύνολο των έργων / μελετών περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογικές 

Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από 

υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. 



2. Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης. Τα έργα του ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας 

περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σε διακριτούς πίνακες. 
3.  Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παραπάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων 

καταρτίζονται από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλονται στις Περιφέρειες από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  
Άρθρο 7 
Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης 
1. Οι αρχικές ετήσιες ΣΑ του περιφερειακού σκέλους του ΠΔΕ (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ), οι 

τροποποιήσεις αυτών μετά την έγκριση τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και οι αποφάσεις 

ανακατανομής των πιστώσεων μετά την υπογραφή τους, αποστέλλονται άμεσα και με ευθύνη 

της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της οικείας Περιφέρειας στους 

φορείς υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα σε αυτές. Περαιτέρω οι Περιφέρειες με 

βάση το αναπτυξιακό τους πρόγραμμα περιφερειακού επίπεδου, προβαίνουν στην κατανομή 

των χρηματοδοτήσεων του ΠΔΕ στα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ με την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 
2.  Οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους 

προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Οι πιστώσεις 

αυτές τροποποιούνται με σχετική τροποποίηση των προϋπολογισμών των φορέων, όταν 

πραγματοποιούνται ανακατανομές των πιστώσεων των έργων των ΣΑ, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α. 
Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς 

ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων 

πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους 

ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις 

δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμε-νες 

μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι 

πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου 

(Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

(επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ). Για τις δαπάνες 

αυτές διενεργούνται από τον φορέα συμψηφιστικές εγγραφές κατά το πρώτο δεκαήμερο του 

επομένου από τον μήνα αναφοράς, με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το 

ΠΤΑ κατά το μήνα αυτό. Για το οικονομικό έτος 2013 οι πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων θα 

εγγραφούν στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς, ωστόσο ο κάθε φορέας, με βάση τα λογιστικά - 

μηχανογραφικά του συστήματα θα πρέπει να παρακολουθεί και να παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες που ζητούνται με βάση τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους. 
3. Έργα της Περιφέρειας, των Δήμων ή άλλων φορέων, τα οποία πληρώνονται από το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ), περιλαμβάνονται σε διακριτό πίνακα ανά ΣΑ στο 

σκέλος του Γενικού Προϋπολογισμού του ΠΤΑ: «Προϋπολογισμός Έργων και Επενδύσεων», 

με την επισήμανση «Έργα ΠΔΕ άλλων φορέων». Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται και τα 

έργα ΠΔΕ που αφορούν σε επιχορήγηση / χρηματοδότηση άλλων νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στις ΣΑ περιφερειακού επιπέδου. Για τη διαχείριση 

των πιστώσεων αυτών τηρείται από το ΠΤΑ ιδιαίτερο λογιστικό κύκλωμα (λογαριασμοί 

τάξεως). 
4.  Για έργα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλους φορείς και 

πληρώνονται μέσω του ΠΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών δαπανών καθώς και οι ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα η υπ’ αριθμ. 



2141/22.1.1998 (ΦΕΚ Β΄ 78) υπουργική απόφαση «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και 

διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΠΤΑ)», όπως εκάστοτε ισχύει. 
  
Άρθρο 8 
Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για τα έργα των συλλογικών αποφάσεων 

περιφερειακού επιπέδου 
1.  Για όλα τα έργα ΠΔΕ που είναι εγγεγραμμένα σε ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ, τηρείται βιβλίο 

μητρώου δεσμεύσεων από κάθε φορέα που τα υλοποιεί. 
2. Για έργα περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, τους 

δήμους ή άλλους φορείς και πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τα 

αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, αποστέλλονται από το ΠΤΑ, 

στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα υλοποίησης του έργου. 
3. Τα αναλυτικά στοιχεία που καταγράφονται στο μητρώο δεσμεύσεων (αναλήψεις 

δεσμεύσεων, τιμολογίων ή ισοδύναμα έγγραφα, παραστατικά πληρωμής κ.λπ.), 

καταχωρούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

από τους οικείους φορείς που έχουν την ευθύνη τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων, χωρίς 

καθυστέρηση, στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ), που λειτουργεί προς το σκοπό αυτό με την ευθύνη και 

παρακολούθηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για όλα τα έργα του ΠΔΕ. 
4. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του μητρώου δεσμεύσεων, δηλαδή τα σύνολα που προκύπτουν 

από τα αναλυτικά στοιχεία που καταγράφονται στο μητρώο δεσμεύσεων, καταχωρούνται στο 

e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τους φορείς υλοποίησης που υπάγονται 

στη Γενική Κυβέρνηση. 
  
Άρθρο 9 
Ισχύς της παρούσας - δημοσίευση 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και κατισχύει κάθε άλλης σχετικής 

διάταξης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
  
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 
 


