Υπουργείο
Υποδομών:
Εξασφαλίστηκαν 2 δισ.ευρώ για
έργα
από
ΠΔΕ
και
Προϋπολογισμό
Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα
που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου
κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της
χώρας σε μακροχρόνια βάση.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξασφάλισε, για το 2020,
1,46 δις ευρώ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 534
εκατ. από τον τακτικό προϋπολογισμό, δηλαδή σύνολο 2 δις ευρώ.
Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου περιλαμβάνει
δράσεις που αφορούν την κατασκευή εθνικών οδικών αξόνων, έργων
μετρό, νέου σιδηροδρομικού δικτύου, επέκταση του προαστιακού
σιδηροδρόμου Αθηνών, λιμενικών έργων και έργων για τα
αεροδρόμια, καθώς και έργων του επαρχιακού οδικού δικτύου της
χώρας.
Επίσης, περιλαμβάνονται έργα κτιριακών υποδομών που συμβάλλουν
σημαντικά στη βελτίωση των τομέων της υγείας, παιδείας και
δικαιοσύνης (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, φυλακές),
καθώς και έργα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο περί έγκρισης και
Χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ
2021 – 2023 το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα,
το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:
• το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται
αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών
(καθέτων) 0 και 5.

• το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο
χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα
ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των
κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9.
Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν
την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των
δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών
δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και
νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων
διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80
παρ. 3 του Ν. 4270/2014).
Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να
έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το
θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
βάσει του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει.
Διευκρινίζεται ότι στην έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης, καθώς
και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται
υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας Χρηματοδότησης
επιλέγει να απεντάξει από το Πρόγραμμα, παρότι έχουν ήδη
προεγκριθεί στο τρέχον έτος. Δηλαδή η κάθε ΣΑ θα εμπεριέχει
και αυτά τα έργα με τα οικονομικά τους μεγέθη μηδενισμένα (ή
ίσα με τυχόν πληρωμές
τρέχουσας περιόδου).
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Σύμφωνα ασφαλώς με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις
ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β72013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ:
125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β’/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή
άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη
δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ
ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα
οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού
προγράμματος.

