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ΘΕΜΑ: Eφαρμογή του νόμου 3852/2010- ΄΄Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ κατά την
αποπληρωμή των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
ΣΧΕΤ. 1. Ο ν. 3274/2004 αρθρ.6-12 «Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ»
2. Οι 1245/25-5-2010 & 1247/22-6-2010 απoφάσεις της ΚΕΠ,
σχετικές με το κλείσιμο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»..
3. Ο ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» ξεκίνησε
το 2005 (ν.3274/2004) και η αρχική του διάρκεια ήταν έως το 2009. Με την
αρ.27/22-12-2009 απόφαση του Υπουργικού

Συμβουλίου το Πρόγραμμα

παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2011. Στη συνέχεια με τις αποφάσεις (1245/25-52010

&

1247/22-6-2010)

της

Κεντρικής

Επιτροπής

του

Προγράμματος

καθορίστηκαν οι όροι της παράτασης που οδηγούν σταδιακά στο κλείσιμο του
Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι πλέον συνεχίζονται μόνο τα
ενταγμένα, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009, έργα, μελέτες και ενέργειες του
Προγράμματος, των οποίων η ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης του
αποτελέσματος της δημοπρασίας ή

της απόφασης ανάθεσης του αρμόδιου

οργάνου, σε περίπτωση κατά παρέκκλιση διαδικασίας (απευθείας ανάθεση,
διαπραγμάτευση) είναι προγενέστερη της 25ης Ιουνίου 2010.
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Με την

παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την προσαρμογή του

συστήματος διοίκησης και του συστήματος χρηματοδότησης του Προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ» έως την λήξη του, για την αποπληρωμή των ενταγμένων έργων, με βάση
τις αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Συγκεκριμένα οι αλλαγές ανά τομέα είναι οι ακόλουθες:

Ι. Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος

Σε

περιφερειακό

επίπεδο,

αρμόδια

για

την

παρακολούθηση

του

Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ήταν η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης
(ΠΕΠ), με πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής Περιφέρειας, την οποία
επικουρούσε η Γραμματεία του Προγράμματος (ν.3274/2004 αρθ.9,παρ.2).
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 280 παρ.Ι. του ν.3852/2010, οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες της κρατικής Περιφέρειας.
Συνεπώς ο Γενικός Γραμματέας κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναλαμβάνει
πλέον τις αρμοδιότητες που είχε στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ο Γενικός
Γραμματέας της κρατικής Περιφέρειας. Ως εκ τούτου ο Γενικός Γραμματέας κάθε
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

έχει

την

υποχρέωση

να

ανασυγκροτήσει

την

Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία πλέον
δραστηριοποιείται χωρικά στα όρια κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχει ως
μέλη της τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3274/04 κατ’
ανάλογη εφαρμογή.
Η Περιφερειακή Επιτροπή εξακολουθεί να επικουρείται από τη Γραμματεία
του Προγράμματος, η οποία συγκροτείται πλέον με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Γραμματεία μπορεί να απαρτίζεται
από τα μέλη των Γραμματειών που λειτουργούσαν στις κρατικές Περιφέρειες, αν
αυτό είναι δυνατό,

διαφορετικά αυτά αντικαθίστανται. Με την ίδια απόφαση

ορίζεται και ο συντονιστής της Γραμματείας, με κύριο ρόλο του την οργάνωση και
το συντονισμό των μελών της Γραμματείας.
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Σημειώνεται

ότι

μετά

την

απόφαση

της

Κεντρικής

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για κλείσιμο του Προγράμματος
(αρ.απ.1245/25-5-2010), οι αρμοδιότητες της ΠΕΠ έχουν περιοριστεί στις
ακόλουθες:
1.

Υποβολή προτάσεων

στην

Κεντρική

Επιτροπή

του

Προγράμματος

για

απεντάξεις ή μειώσεις προϋπολογισμών στο ύψος των πληρωμών έργων,
μελετών και ενεργειών , που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές
χρηματοδότησης.
2.

Λήψη αποφάσεων τροποποίησης για την αποπληρωμή έργων, μελετών και

ενεργειών, στο ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του πρώην Δήμου ή
Κοινότητας, που αφορούν σε αναθεωρήσεις και προσαρμογές στις νέες τιμές
ΦΠΑ.

ΙΙ. Κατανομή πόρων - Χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος
Η κατανομή των πόρων ανά πρώην κρατική Περιφέρεια δεν μεταβάλλεται.
Στους νέους καλλικρατικούς δήμους μεταφέρονται αυτοδίκαια οι εγκεκριμένοι
προϋπολογισμοί των πρώην καποδιστριακών δήμων, τα δε όρια πληρωμών
παραμένουν στο πλαίσιο της κάθε δημοτικής ενότητας. Συνεπώς ο νέος δήμος
δεν έχει δυνατότητα να μεταφέρει πιστώσεις από μια δημοτική ενότητα σε άλλη.
Τέλος, τα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων κάθε δημοτικής ενότητας
υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα δε
εντάλματα πληρωμής εκδίδονται πλέον στο νέο καλλικρατικό δήμο.
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Η παρούσα δημοσιεύεται και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης (www.ypes.gr) στην ενότητα
«Το Υπουργείο  Εγκύκλιοι – Αποφάσεις»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΕΕΤΑΑ
2. ΚΕΔΚΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ.Ντόλιου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Δ.Στεφάνου
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
6. Όλες οι Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
7. Μέλη της Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
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