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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ              
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ: Όπως  Πίνακα Διανομής

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια
11528, Αθήνα

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Δ. Νταλιάνη, Ελ. Γιακουμή
213 15 12 184, 213 15 12 151

E-mail: d.daliani@ prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, 
χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων. 

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. 141876/27.12.2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Οικονομικών «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού 
έτους 2021, χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 
(ΑΔΑ:Ψ6ΟΤ46ΜΤΛΡ-ΖΕΦ και ΦΕΚ 6263/Β/27.12.2021).   

β) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20.05.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2014ΣΕ58400000 «Καλλιέργεια 
δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και 
συστάδων - Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001 Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων)», του ορίου 
πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΑΔΑ: 99ΠΗ4653Π8-
ΦΣΖ).

γ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59539/1877/05.07.2021 «1η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400000 
«Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών 
κήπων και συστάδων - Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001 Καλλιέργεια δημόσιων δασικών 
φυτωρίων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΜΣ74653Π8-Ε2Ε).

δ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/83767/2707/14.09.2021 «2η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400000 
«Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών 
κήπων και συστάδων - Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001 Καλλιέργεια δημόσιων δασικών 
φυτωρίων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΙΙΑ4653Π8-2ΧΝ).

ε) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/50014/1544/24.05.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική 
προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη - 
Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 
584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 )ΑΔΑ: 92ΙΠ4653Π8-Γ5Π).

στ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/81337/2623/06.09.2021 «1η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400003 
«Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 
Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ4653Π8-ΠΨΕ).

ζ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/82602/2661/14.09.2021 «2η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400003 
«Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 
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Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: ΩΦ2Φ4653Π8-ΗΓΠ).

η) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/93687/3043/12.10.2021 «3η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400003 
«Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 
Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 69724653Π8-Ω69).

θ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/97348/3155/22.10.2021 «4η Τροποποίηση του έργου 2014ΣΕ58400003 
«Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 
Διάνοιξη - Συντήρηση - Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: ΩΘΧΧ4653Π8-ΝΒΕ).

ι) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/28.06.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του 
Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 
6Ρ724653Π8-ΚΨ5).  

ια) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/78444/2534/03.09.2021 «1η Τροποποίηση της αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/ 1300/28.06.2021 Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΑΔΑ: 
6Ρ724653Π8-ΚΨ5)» (ΑΔΑ: 9ΟΘ44653Π8-Ο2Η)».    

ιβ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/81183/2617/03.11.2021 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/ 28.06.2021 Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «1η 
έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του 
Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΑΔΑ: 
6Ρ724653Π8-ΚΨ5)» (ΑΔΑ: 90Λ54653Π8-ΛΥΛ).

ιγ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/46616/1466/03.06.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ  
«1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές 
σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» )ΑΔΑ: 65ΘΥ4653Π8-ΚΥΧ).

ιδ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/53255/1633/10.06.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«2η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε 
εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
2021» (ΑΔΑ: Ω3ΧΩ4653Π8-94Τ).

ιε) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/57075/1798/15.06.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«3η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές 
σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2020» (ΑΔΑ: 6ΥΚΩ4653Π8-ΡΦ4).

ιστ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/76964/2452/18.08.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/57075/1798/15.06.2021 Απόφασης του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα ΥΠΕΝ «3η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 
2019ΣΕ58400001 «Αναβάθμιση Δασικής Πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις 
δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 6ΥΚΩ4653Π8-ΡΦ4) (ΑΔΑ: ΨΔ0Ζ4653Π8-ΣΛΧ).

ιζ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/61156/1925/29.06.2021 Απόφαση  του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ  
«4η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές 
σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ:6ΞΨ14653Π8-ΤΔ0).

ιη) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/79072/2563/03.09.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 09.09.2021) Απόφαση 
του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ «5η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες 
του έργου 2019ΣΕ58400001 «Αναβάθμιση Δασικής Πολιτικής και δασοπροστασίας με 
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αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο» του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: Ω3ΘΜ4653Π8-ΨΗΒ).

ιθ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/80021/2594/06.09.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«6η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση Δασικής Πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές 
σε εθνικό επίπεδο» του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: ΨΧ8Ι4653Π8-5Ε0).

κ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/106376/3514/06.12.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«7η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 
«Αναβάθμιση Δασικής Πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές 
σε εθνικό επίπεδο» του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 6ΩΒΡ4653Π8-ΥΧΡ).

κα) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/57190/1810/25.06.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
έργου 2019ΣΕ58400001 «Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο 
τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 6Τ4Η4653Π8-Θ7Ζ).

κβ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/65284/2020/13.07.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«2η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
έργου 2019ΣΕ58400001 «Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο 
τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 9ΡΜ54653Π8-ΓΣΞ).

κγ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/103294/3427/24.11.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400000 
«Προστασία, Διατήρηση και Διαχείριση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της», του 
ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 
ΩΥΑΖ4653Π8-Α3Υ).

κδ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/124455/4091/30.12.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«2η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400000 
«Προστασία, Διατήρηση και Διαχείριση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της», του 
ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 
Ψ3Φ64653Π8-4ΗΧ).

κε) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/5686/171/21.01.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2016ΣΕ08420000 «Οικοδόμηση συνεργασιών, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην 
Ελλάδα- Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests 
in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του 
οικονομικού έτους 2020 και χρηματοδότηση του 2021» (ΑΔΑ: 6ΟΦΩ4653Π8-ΨΤΒ).

κζ)  Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/5683/169/26.01.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα ΥΠΕΝ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης στη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του έργου 2019ΣΕ08420000 «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του 
Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο - Conservation & Management of the Bonelli's eagle 
population in east Mediterranean - (LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli eastMed» του ορίου 
πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την 
τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2020 και 
χρηματοδότηση του 2021» (ΑΔΑ: Ω15Η4653Π8-ΨΦΤ).

κη) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32878/979/06.04.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  του 
έργου 2019ΣΕ08420000 «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην 
Ανατολική Μεσόγειο - Conservation & Management of the Bonelli's eagle population in east 
Mediterranean - (LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli eastMed» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 
084/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 για την τακτοποίηση πληρωμών 
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Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2020 και χρηματοδότηση του 2021» (ΑΔΑ: 
6ΗΠΦ4653Π8-916).

κθ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/5802/177/21.01.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2019ΣΕ08420001 «Προώθηση της αστικής 
ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδoμών  για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των 
πόλεων- Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance 
in cities- «LIFE17 GIC/GR/000029 – LIFE Grin» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 για την 
τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2020 και 
χρηματοδότηση του 2021» (ΑΔΑ: 6ΚΨ44653Π8-Ο7Δ).

λ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/98676/3216/30.11.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Εύβοιας του έργου 2021ΣΕ87500001 
«Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Λίμνης 
της ΠΕ Εύβοιας», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: 6Ψ2Ν4653Π8-7Α0).

λα) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/122883/4039/30.12.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«2η έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Εύβοιας του έργου 2021ΣΕ87500001 
«Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Λίμνης 
της ΠΕ Εύβοιας», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: Ψ3ΙΣ4653Π8-ΝΞΔ).

λβ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/95252/3093/12.10.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/89828/2926/28.09.2021 Απόφασης του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα ΥΠΕΝ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Εύβοιας του έργου 
2021ΣΕ87500000 «Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του 
Δασαρχείου Ιστιαίας της ΠΕ Εύβοιας», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: ΨΘΓΩ4653Π8-8ΦΝ)» (ΑΔΑ: 6ΖΨΠ4653Π8-ΑΜΛ).

λγ) Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/104072/3441/04.11.2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Ηλείας του έργου 2021ΣΕ87500002 «Ορεινά 
αντιδιαβρωτικά έργα και έργα αποκατάστασης στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμου Πύργου», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021» (ΑΔΑ: Ω56Β4653Π8-Λ6Ψ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική που αφορά στην τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2021 και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022, και μέχρι την 
έκδοση νέων Συλλογικών Αποφάσεων Έργου, ισχύει η παρακάτω ρύθμιση (άρθρο 2 παρ Α.1. Έγκριση 
πιστώσεων - χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2022:

1.1. Έγκριση πιστώσεων 

Το ΠΔΕ κατά το έτος 2022, προσδιορίζεται: 

α) με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα εκδοθεί στις αρχές του 2022, 
κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συνολικά για όλα τα έργα 
του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης, καθώς και την προέγκριση για ανάληψη υποχρέωσης 
έναντι του ΠΔΕ του επόμενου έτους 2023 και 

β) με τις Συλλογικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η 
τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2022, για να εξασφαλισθεί η 
ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την 
απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων 
του προσεχούς έτους 2022, ως ακολούθως : 
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Έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2021 και δεν 
αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος 
μέχρι την έκδοση ΥΑ ή ΣΑ με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολή) το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 

α) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού σκέλους που είτε α) έχει ήδη ενταχθεί / μεταφερθεί σε ΣΑΝΑ 
εντός του 2021, ή β) θα περιληφθεί στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5 στο 2022, μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του σε ΣΑΝΑ, το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από 
τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2021, + 20% της πίστωσης του έτους 2021, υπό την 
προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2021. 
Τα ανωτέρω ισχύουν ομοίως και για κάθε έργο / μελέτη του Εθνικού σκέλους που θα περιληφθεί σε 
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5 ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με την παρ. 5.13.2.4. της Εγκυκλίου ΠΔΕ 
2021 (ΑΔΑ 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903). 

β) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού σκέλους που δεν θα ενταχθεί στο ΕΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Πρωτ. 64957/10-6-2021 υπουργικής απόφασης «Μεταφορά συνεχιζόμενων 
έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις 
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» και θα παραμείνει στο έτος 2022 σε ΣΑΕ, ΣΑΜ, 
ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5, το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση 
του έτους 2021, + 20%  της πίστωσης του έτους 2021, υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί 
στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2021. 
Με ευθύνη του οικείου φορέα χρηματοδότησης και των υπολόγων διαχειριστών, τα αιτήματα 
χρηματοδοτήσεων, κατανομών και πληρωμών που γίνονται στο πλαίσιο του πλαφόν της προκαταβολής 
στα εν λόγω έργα στο έτος 2022, οφείλουν να αφορούν αποκλειστικά νομικές δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί μέχρι 31-12-2021.

γ) Για κάθε έργο και μελέτη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πλαφόν της προκαταβολής 
υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2021, + 30% της πίστωσης του έτους 2021, 
υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 
2021.     

ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

δ) Για κάθε έργο και μελέτη του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑ/2 
(εξαιρουμένης της ΣΑ 050/2 και όλων των ΣΑ7--/2) και ΣΑ/4, το πλαφόν της προκαταβολής 
υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2021, + 30% της πίστωσης του έτους 2021, 
υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 
2021.

1.2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω των Λογαριασμών 23/200850, 23/201150 και 
23/201550 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή του 2021 μείον πληρωμή του 2021) μεταφέρεται 
αυτόματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2022) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό της ΣΑ και του αντίστοιχου 
Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) και εμπεριέχεται στο πλαφόν της προκαταβολής.

1.3. Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβολή παύουν να ισχύουν με την έκδοση της 
αντίστοιχης υπουργικής απόφασης (Απόφαση προέγκρισης) ή Συλλογικής Απόφασης στο έτος 2022. 

Ειδικότερα για τα έργα του Εθνικού Σκέλους που θα ενταχθούν στο ΕΠΑ και θα μεταφερθούν σε νέους 
ενάριθμους ΣΑΝΑ εντός του 2022, αυτόματα παύουν να ισχύουν τα πλαφόν προκαταβολής που έχουν 
στους προηγούμενους ενάριθμους.

1.4. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω προκαταβολών αποτελεί η 
υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. 
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Επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, προτείνεται από τους Φορείς 
Χρηματοδότησης για έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2022, μέσα στις προθεσμίες που 
θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2022.

1.5. Οι Φορείς, στις προτάσεις έγκρισης/τροποποίησης των πιστώσεων των έργων έτους 2022, πρέπει 
να συμπεριλάβουν τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με την διαδικασία των προκαταβολών και 
προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων. 

1.6. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης 
εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω.»

3.1. Από 1 Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν η κατάρτιση εντολών πληρωμής διενεργείται αποκλειστικά 
μέσω του e-ΠΔΕ από τον Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά από 
τον αρμόδιο Υπεύθυνο Λογαριασμού (μέσω του νέου ρόλου στο e-ΠΔΕ). 

3.2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσω του e-ΠΔΕ για το 
οικονομικό έτος 2022, αποτελούν: α) η αντιστοίχιση Φορέα/Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάριθμο 
του ΠΔΕ από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (ρόλος στο e-ΠΔΕ: Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης) και β) η 
αντιστοίχιση ενάριθμου του ΠΔΕ με είδος πληρωμής από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (ρόλος στο e-ΠΔΕ: 
Διαχειριστής Οφειλών).

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούνται τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, κατόπιν 
συνεννόησης με τους υπεύθυνους λογαριασμού των Διευθύνσεων Οικονομικού των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Κρήτης και των Περιφερειακών 
Ταμείων Ανάπτυξης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, για τα ακόλουθα:

Α. Τακτοποίηση πληρωμών του οικονομικού έτους 2021.

Για τις πιστώσεις του έτους 2021 της ΣΑΕ 584, 875 και ΣΑΕ 084/2 που σας κατανεμήθηκαν και δεν 
αποπληρώθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος:

1. να συμπληρώσουν τα ποσά ανά έργο στα αντίστοιχα πεδία του συνημμένου Πίνακα Ι και 
Πίνακα ΙΙ 

2. στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις πέραν των 
κατανεμηθέντων του έτους 2021 στις  ΣΑΕ 584, 875 και ΣΑΕ 084/2, πρέπει να συμπληρωθεί ο 
Πίνακας ΙΙΙ και να αιτιολογηθεί η σκοπιμότητα της ενέργειας. Τυχόν υπερβάσεις θα 
επιβαρύνουν καταρχήν την κατανομή πιστώσεων των αντίστοιχων Δ/νσεων Δασών για το έτος 
2022. 

Οι Δ/νσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Κρήτης 
και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου να 
ενημερώσουν εγγράφως τα Δασαρχεία και τις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων για τις πληρωμές 
των έργων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021, καθώς και για τα έργα, των οποίων οι 
φάκελοι τους έχουν αποσταλεί αλλά δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά και όπως κοινοποιηθούν 
και στην υπηρεσία μας (όχι μέσω e-pde).  

Β. Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους 2022.

Για την καταρχήν χρηματοδότηση του 2022 θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία του συνημμένου 
Πίνακα ΙV, με τυχόν αιτήματα στα πλαίσια των προκαταβολών, σε ποσοστό 20% για τα έργα των ΣΑΕ 584 
και 875, ενώ σε ποσοστό 30% για τα έργα της ΣΑΕ 0842 επί των συνολικών κατανομών πιστώσεων ανά 
έργο και τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Επίσης, στη στήλη 7 του συνημμένου 
πίνακα IV, θα συμπληρωθούν τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης ανεξάρτητα αν έχει γίνει κατανομή 
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κατά το έτος 2021. Ειδικότερα οι Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες έχει γίνει κατανομή το 2021, θα 
συμπληρώσουν τα επιπλέον ποσά χρηματοδότησης που αιτούνται πέραν των ποσών που θα 
αναγράφουν στη στήλη 6.   

Οι Δ/νσεις Δασών και μετά από έλεγχο των πινάκων, θα διαβιβάσουν όλα τα σχετικά  στοιχεία και 
αιτήματα που θα τους υποβληθούν από τις Υπηρεσίες, στη Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής 
Πολιτικής/Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ηλεκτρονικά στο 
email : d.daliani@prv.ypeka.gr και sxediasmos.axiologisi@gmail.com το αργότερο μέχρι τις  
04.02.2022.  

Τέλος επισημαίνεται ότι ο πίνακας Ι θα συμπληρωθεί και από τις Δασικές Υπηρεσίες στις οποίες έχει 
γίνει κατανομή πιστώσεων,  αλλά δεν θα υποβάλλουν αιτήματα για αποπληρωμή. 

Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στις οποίες αποστέλλεται για 
ενέργεια το παρόν, να ενημερώσουν αμελλητί τις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία που υπάγονται 
στην αρμοδιότητά τους.

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος της Γενικής 

Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος α/α

Στ. Τσιλίκουνας 

mailto:d.daliani@prv.ypeka.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες για Ενέργεια:

1. Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

(με την υποχρέωση ενημέρωσης των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων αρμοδιότητάς τους)

2. Δ/νσεις Αναδασώσεων (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)

3. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης 

4. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας

5. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης

6. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 

7. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας

8. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

9. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 

10. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Αποδέκτες για Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων 

4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ

5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

6. Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

7. Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

8. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας

9. Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων

10. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών 

11. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

ΥΠΕΝ

ΑΔΑ: ΨΖ484653Π8-ΒΤΒ
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