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Ενημερωηικό Σημείωμα   

Η μεηαρρύθμιζη ηοσ Προγράμμαηος Δημοζίων Επενδύζεων (ΠΔΕ)    

 

Ειζαγωγή – Δημοζιονομικές επιπηώζεις ηων ζσγτρημαηοδοηούμενων προγραμμάηων 

 

Οη αλαπηπμηαθέο επηινγέο νθείινπλ λα πξνθχπηνπλ απφ κηα ππεχζπλε θαη ζπγθξνηεκέλε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηνπ θαη ζε αξκνλία κε ηελ θνηλή επξσπατθή ζηξαηεγηθή. Παξάιιεια, πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη απφ έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ζπκβαηφ κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

παξνπζηάδεη κία ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά πεξηνρή, θιάδν θαη είδνο 

παξέκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη αζηνρίεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εζληθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηα έξγα πξέπεη λα επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, λα παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπλάθεηα κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ, λα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη  κε δηαδηθαζίεο “project definition” κε βάζε κηα ζαθή 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε θαίξησλ αλαπηπμηαθψλ πξνθιήζεσλ θαη λα 

έρνπλ δπλαηφηεηεο λα πινπνηεζνχλ εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ρξφλνπ, πνηφηεηαο θαη θφζηνπο πνπ 

έρνπλ νξηζζεί ζηε κειέηε ηνπο.  

 

Η εζληθή ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα απνηειεί κηα ζεκαληηθή δέζκεπζε ηνπ Κξάηνπο πνπ 

εθηείλεηαη πνιχ πέξαλ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ θάιπςε ησλ αζηνρηψλ απηψλ κε ηε δηάζεζε 

επηπιένλ εζληθψλ πφξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Κξάηνο θαζίζηαηαη εγγπεηήο φρη κφλν ησλ 

δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνπ εθξνψλ ησλ έξγσλ. Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ελεξγνπνηείηαη ε εγγχεζε 

απηή είλαη ε επηζηξνθή πφξσλ ζηελ Δ.Δ. θαη ε κείσζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο. Η 

επηζηξνθή πφξσλ είλαη ε πην επψδπλε δηαδηθαζία ζηνλ θχθιν δηαρείξηζεο.  

 

Η «απνθπγή επηζηξνθψλ» έξρεηαη ζε έκκεζε αληίζεζε κε ηελ ινγηθή ηεο κέγηζηεο απνξξφθεζεο, 

φπσο θαη  ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ «αλαπηπμηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα». Ο ιφγνο είλαη φηη ηα έξγα 

πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά απφ αλαπηπμηαθήο πιεπξάο δελ ηαπηίδνληαη πάληα κε εθείλα πνπ 

πινπνηνχληαη θαη απνξξνθνχλ πφξνπο επθνιφηεξα.  

 

«ΠΔΕ- εθνικό ζκέλος» 

 

Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, εθηφο απφ ηα ΚΠΣ θαη ΔΣΠΑ θαζψο θαη ηηο 

δεζκεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο ακηγψο εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ 

γλσζηνχ σο «Λνηπφ ΠΓΔ» ή «ΠΓΔ- εζληθφ ζθέινο» πνπ, φκσο, ρνξεγνχληαη ρσξίο 

πξφγξακκα θαη ππφ ειιηπέζηαηνπο φξνπο.  

 

Τν πιαίζην θαηάξηηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ ρξνλνινγείην απφ ην 1952 θαη είρε ππνζηεί 

αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο : Ν.2212/52, ΝΓ 2957/54, Ν.4355/64 

(βαζηθφο λφκνο πεξί αξκνδηνηήησλ πξψελ ππνπξγείνπ Σπληνληζκνχ), Ν.1622/86 (πεξί 

Γεκνθξαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ), Ν.2218/94 θαη Ν.2240/94 (πεξί Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο) θαη Ν.2503/97 (πεξί Απνθέληξσζεο θαη Οξγάλσζεο Πεξηθεξεηψλ) φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε δηάθνξα λνκνζεηηθά, βαζηιηθά θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. 

 

Η δηάθξηζε ηνπ ΠΓΔ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν, κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη ζε «επέιηθην» 

εζληθφ, αλαπαξάρζεθε θαη ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ ΚΠΣ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. Μηα ζρεηηθά ζχγρξνλε δνκή «πξψηεο ηαρχηεηαο», νη 

Δηδηθέο Υπεξεζίεο Γηαρείξηζεο (ΔΥΓ), εληάζζεη, ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηα έξγα ηνπ ΚΠΣ, 

ελψ κηα δνκή «δεχηεξεο ηαρχηεηαο», απνγπκλσκέλε απφ ζηειέρε ράξηλ ηεο πξψηεο, ηα 
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εθηειεί θαη κηα ηξίηε «παξσρεκέλε δνκή», ε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πξψελ 

ΥΠΟΙΟ ηα πιεξψλεη δηά ηνπ ΠΓΔ. Έηζη εμεγείηαη, ελ κέξεη, θαη ε θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ ηνπ ΚΠΣ θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

 

Τν «Λνηπφ ΠΓΔ» ζπληάζζεηαη θαη εθηειείηαη ηαπηνρξφλσο, σο έλαο «αλνηρηφο» θαηάινγνο 

έξγσλ, κε δηαξθψο ηξνπνπνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ, αζαθή ζπζρέηηζε νηθνλνκηθνχ θαη 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ιφγσ έιιεηςεο νπζηαζηηθήο 

κεραλνγξάθεζεο. Δθηεινχληαη εηεζίσο πνιιαπιέο ηξνπνπνηήζεηο πηζηψζεσλ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηνο ν έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

έξγσλ θαη λα επηβαξχλεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΠΓΔ κε ππεξβνιηθφ φγθν εγγξάθσλ. 

 

Η αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζή ηνπ, ήηαλ απηνλφεηε ελ φςεη ησλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηεο αλάγθεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ηηο 

δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο. Δπίζεο, ε ελζσκάησζε 

ησλ Κνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ (ηφζν απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ.) πξνθαλψο θαη δελ αθνξά κφλν ζηηο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο παξεκβάζεηο. Καη κφλν ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηεο ρψξαο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (θαη, δηά ηεο παξαθνινχζεζεο, ε ππνρξέσζε γηα ηελ επίηεπμή 

ηνπο) πξνθαλψο εκπιέθεη απηνκάησο ην «Λνηπφ ΠΓΔ» ζηηο Κνηλνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ζηηο αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο θαη εμαλαγθάδεη, ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίδεηαη 

ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, ζε αλαγθαίεο ζπλέξγεηεο κε ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, φιεο νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε έλα ζπλνιηθφ 

καθξνπξφζεζκν Σρέδην Αλάπηπμεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζε εηήζηα 

πξνγξάκκαηα θαη κε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. 

 

Έηζη, ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΓ, πξνρψξεζε ζηελ αλάζεζε ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην, κειέηεο 

αλακφξθσζεο, ε νπνία ζα εμειηζζφηαλ παξάιιεια κε φιεο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ην ΔΣΠΑ. 

 

Οη βαζηθφηεξνη πξνβιεκαηηζκνί-δηαπηζηψζεηο ηεο κειέηεο σο πξνο ηελ θαηάξηηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζθέινπο «Λνηπφ ΠΓΔ» ήηαλ νη εμήο: 

 

Πξψηνλ, ηελ δεθαεηία 1994-2004, θαη ιφγσ ηεο εγγξαθήο έξγσλ ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, 

ηξηπιαζηάζηεθε ζε φγθν θαη δηπιαζηάζηεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ρσξίο λα θαιχπηεηαη 

αλαιφγσο απφ δεκφζηα έζνδα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο 

ρψξαο. Δπηβαξχλεηαη δε κε κε επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ΚΠΣ θαη κε «αλειαζηηθέο» δαπάλεο 

(επηρνξεγήζεηο, ζπληεξήζεηο, επηδφκαηα θ.ά.) πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επελδπηηθέο, κε 

πιεζψξα δηάζπαξησλ θαη κε θσδηθνπνηεκέλσλ δηαηάμεσλ ειηθίαο έσο θαη πελήληα εηψλ. 

 

Γεχηεξνλ, ρσξίο πιεξνθνξίεο (δελ πθίζηαληαη νη έλλνηεο «απηνηειέο ηκήκα έξγνπ», 

«ζπλερηδφκελν έξγν», «ππν-εξγν- εξγνιαβία», «θνξέαο πινπνίεζεο», «θνξέαο ιεηηνπξγίαο» 

θ.ά. θαη δελ ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ή κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο-νθέινπο γηα ηα κεγαιχηεξα έξγα θ.ά.) θαη κεραλνγξάθεζε, 

ζπληάζζεηαη θαη εθηειείηαη ηαπηφρξνλα σο «αλνηρηφο» θαηάινγνο έξγσλ κε δηαξθψο 

ηξνπνπνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ θαη ρσξίο ζπζρέηηζε νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

κε απνηέιεζκα ε παξαθνινχζεζε λα είλαη αδχλαηε, νη ηξνπνπνηήζεηο λα γίλνληαη θαλφλαο 

θαη ε εηήζηα ζπγθξφηεζή ηνπ λα κε ζηεξίδεηαη ζε νξζά απνινγηζηηθά ζηνηρεία ή πξνβιέςεηο. 

Παξάιιεια, είλαη αδχλαηε ε παξαθνινχζεζε αδηάζεησλ ππνινίπσλ πνπ «ιηκλάδνπλ» ζε 



  

EΣ 10 - Η Μεταρρύθμιση Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων    3/5 

ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε δηάθνξεο ηξάπεδεο (πιελ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο) θαη 

αθνξνχλ αθφκε θαη ζε έξγα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

 

Τξίηνλ, ε εγγξαθή θαη ρξεκαηνδφηεζε αλψξηκσλ έξγσλ δεζκεχεη, ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ, 

ζεκαληηθά θεθάιαηα ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ. Δπίζεο, 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ηξνπνπνηήζεσλ πηζηψζεσλ θαη πξνυπνινγηζκνχ, είλαη αδχλαηνο ν 

έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ έξγσλ θαη δπζρεξήο ε δηαρείξηζή ηνπο (επηβάξπλζε κε 

ππεξβνιηθφ φγθν εγγξάθσλ). 

 

Τέηαξηνλ, ε αλνκνηνγέλεηα ιφγσ ηεο δηάθξηζεο ελφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο κε 

απζηεξνχο θαλφλεο θαη ελφο Λνηπνχ ΠΓΔ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, αλαπαξάγεηαη θαη ζηηο 

δνκέο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ζπλνρή ηεο δηνίθεζεο. 

 

Τα δεδνκέλα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη ε αλακελφκελε ζην κέιινλ 

ζπλνιηθή κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, επέβαιιαλ ηε δηακφξθσζε ζπγθξνηεκέλεο, 

καθξνπξφζεζκεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κε επέθηαζε ησλ φξσλ θαη θαλφλσλ 

εθαξκνγήο ηεο ζε φιν ην θάζκα ηεο δεκφζηαο επελδπηηθήο πξνζπάζεηαο. 

 

Έηζη, θαη κε βάζε ηε κειέηε, ην πξψελ ΥΠΟΙΟ (Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο) θαηέιεμε ζηηο παξαθάησ γεληθέο αξρέο: 

 

Πξψηνλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη κε Πξνγξάκκαηα ελνπνηνχληαη θαη εληάζζνληαη ζε έλα 

κεζνπξφζεζκν Σρέδην Αλάπηπμεο (ΣΑ) κε ζπγθεθξηκέλνπο ειάρηζηνπο θνηλνχο θαλφλεο, 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. Τα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ππάγνληαη ζηηο πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ.. 

 

Γεχηεξνλ, πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ην ΥΠΟΙΟ ζα αμηνινγεί ηελ 

αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα θαη ζα πξνζδηνξίδεη, κε 

βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Σπκβνπιίσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη αληίζηνηρα, αδξά, 

κεγέζε επελδπηηθψλ πφξσλ. Τα ππνπξγεία θαη νη πεξηθέξεηεο ζα πξνζδηνξίδνπλ αλαιφγσο 

ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ηα, αδξά, κεγέζε αλαγθαίσλ επελδπηηθψλ πφξσλ γηα φιε ηελ 

πεξίνδν. Έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε ηα θαηά λφκν φξγαλα ζπλαίλεζεο, ην Υπνπξγηθφ 

Σπκβνχιην θαη ε Βνπιή ζα εγθξίλνπλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ σο Σρέδην Αλάπηπμεο (ΣΑ) ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Τξίηνλ, ην ΣΑ ζα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαηά ηνκέα θαη πεξηθέξεηα, ην ζπλνιηθφ 

εθηηκψκελν κέγεζνο δηαζέζηκσλ επελδπηηθψλ πφξσλ θαη ην εθηηκψκελν κέγεζφο ηνπο θαηά 

ηνκέα θαη πεξηθέξεηα. Θα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θαηαλνκή θαηά ζπγρξεκαηνδφηεζε ή κε 

απφ ηελ Δ.Δ., πνζνηηθνχο ζηφρνπο εθξνψλ-απνηειεζκάησλ-επηπηψζεσλ θαη δείθηεο 

επίδνζεο. 

 

Τέηαξηνλ, ην κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο (ην ζεκεξηλφ «Δζληθφ ΠΓΔ») ζα νλνκάδεηαη 

Δζληθφ Πιαίζην Σηήξημεο (ΔΠΣ). 

 

Πέκπηνλ, ην ΣΑ ζα δηαξζξψλεηαη ζε Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα, έλα γηα θάζε ππνπξγείν θαη 

πεξηθέξεηα, κε εζσηεξηθή δηάθξηζε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη εζληθά. Θα πεξηιακβάλεη, 

ηέινο, ηηο δηαηάμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη εηεζίσο ε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ πφξσλ 

(ζπλνιηθά, θαηά ηνκέα θαη θαηά πεξηθέξεηα), ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο-παξαθνινχζεζεο-
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ειέγρνπ-πιεξσκψλ-αμηνιφγεζεο, ην απνζεκαηηθφ, ηα φξηα πιεξσκψλ, ηνπο θαλφλεο 

αλαζεψξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο. 

 

Έθηνλ, ην ΔΠΣ ζα ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή σο λφκνο ηνπ θξάηνπο, ζα έρεη ηε κνξθή λφκνπ-

πιαηζίνπ θαη ζα εμεηδηθεχεηαη εηεζίσο κε ηελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Έβδνκνλ, θάζε κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν ζα εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα βάζεη 

(απινπνηεκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα) Τερληθψλ 

Γειηίσλ θαη θξηηεξίσλ ζθνπηκφηεηαο-σξηκφηεηαο, ελψ γηα νξηζκέλα έξγα κπνξεί λα γίλεηαη 

ζπγθξηηηθή (απινπνηεκέλε) αμηνιφγεζε αλάινγε κε απηή ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο. Γηα ηα κεγάια 

έξγα ζα ηζρχνπλ εηδηθνί θαλφλεο αμηνιφγεζεο. 

 

Όγδνν, θάζε έξγν ζα εληάζζεηαη ζε δχν θάζεηο: (α) έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο θαη σξίκαλζή ηνπ 

(ρξεκαηνδφηεζε ησλ αξρηθψλ θάζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ έξγνπ, π.ρ. κειέηεο, 

απαιινηξηψζεηο) θαη (β) ρξεκαηνδφηεζε ζαθνχο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθξηβνχο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη αμηφπηζηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

Έλαην, ηα έξγα ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηνπ ΟΠΣ, κε απιέο εγγξαθέο γηα ηα εζληθά θαη 

κε εμεηδηθεπκέλεο γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα. Η ξνή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζα εθηειείηαη 

κέζσ ηεο Αξρήο Πιεξσκήο θαη ζα εθαξκφδνληαη θαλφλεο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη 

πινπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Η κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα ζα γίλεη ζηαδηαθά (γηα λα απνθεπρζνχλ θιπδσληζκνί πνπ ζα 

είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πξφνδν ησλ ήδε πινπνηνχκελσλ έξγσλ θαη ζηελ 

απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ) κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 

Πξψηνλ, κεραλνγξάθεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζεκεξηλψλ ζηνηρείσλ ηνπ «Δζληθνχ ΠΓΔ» 

θαηά ηα πξφηππα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ, αιιά κε απινχζηεξεο εγγξαθέο. 

 

Γεχηεξνλ, εμπγίαλζε ηνπ ζεκεξηλνχ «ζψκαηνο» εληαγκέλσλ έξγσλ. Έιεγρνο θαη δηαγξαθή 

έξγσλ πνπ ρξνλίδνπλ (παιαηά, ζε αλαζηνιή, ρσξίο θίλεζε πιεξσκψλ), νκαδνπνίεζε 

εξγνιαβηψλ ζε έξγα κε ζπλαθή ραξαθηεξηζηηθά θαη δηάθξηζε ησλ έξγσλ ζε: έξγα κε 

ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, έξγα «εηήζησλ αλαγθψλ» (επηδνκαηηθά, ζπληεξήζεηο θ.ιπ.), έξγα 

απηνηειή θαη έξγα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ΚΠΣ θαη ηνπ ΔΣΠΑ (απαιινηξηψζεηο, κε επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο, απεληαρζέληα). 

 

Τξίηνλ, πξνζαξκνγή ησλ ζπλερηδφκελσλ θαη ησλ λέσλ έξγσλ ζηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κε πηινηηθή εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο. 

 

Τέηαξηνλ, ζπγθξφηεζε κηαο «δεμακελήο» έξγσλ ζθφπηκσλ, βηψζηκσλ θαη ζπκβαηψλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ, πξνο έληαμε ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

 

Ο εληαίνο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζπλεπάγνληαη θαη ηελ 

χπαξμε εληαίνπ πξνγξάκκαηνο θαη εληαίσλ δηαδηθαζηψλ. Σπλεπψο, νη δνκέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ θαη ηνπ «Δζληθνχ ΠΓΔ» πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ψζηε λα κελ είλαη 

αλνκνηνγελείο. 

 

Τέινο, θάζε ππνπξγείν θαη πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππεχζπλε Υπεξεζία ή 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ ηνπ/ηεο 

Πξνγξάκκαηνο, κε ηηο εηδηθέο πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 
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Η αλάγθε ηεο ρψξαο λα πινπνηήζεη εθηεηακέλεο επελδχζεηο γηα λα θαιχςεη ηελ πζηέξεζή ηεο 

ζε αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά ππφ ζπλζήθεο κείσζεο ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, πξνθαλψο 

απαηηεί ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

επέκβαζε εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη, αλαγθαζηηθά, καθξνρξφληα. 

 

Σθνπφο ηεο ηφηε πνιηηηθήο εγεζίαο δελ ήηαλ λα θηηάμεη έλα πξφγξακκα «ζηα ραξηηά» νχηε λα 

επηβάιεη «ζνβηεηηθέο» κεζφδνπο, αιιά λα ππνβάιεη ην φιν ζχζηεκα πινπνίεζεο 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηε ρψξα καο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο: ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο ζηελ επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ, απινί αιιά απφιπηνη θαλφλεο ζηελ 

πινπνίεζε, ζηελ παξαθνινχζεζε, ζηνλ έιεγρν, ζηε ρξεκαηνδφηεζε, νηθνλνκηθά απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θάζε θνξά ηίζεληαη γηα ηα 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ έξγσλ. 

 

Τν φιν εγρείξεκα ζεζπίζηεθε κε νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο κε ηνλ Νφκν 3614/07. 

 

 

 


