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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 

 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
 
1.1.     Γενικά 
 
 Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Γενικού  
Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2010, το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών θα  επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει τις προτάσεις των 
φορέων  εκτέλεσης  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για 
τη διαμόρφωση των συνολικών μεγεθών του ειδικού προϋπολογισμού του  
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2010 κατά Φορέα και Τομέα. 
Η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες της ευρωζώνης βρίσκονται σήμερα 
αντιμέτωπες με τη χειρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση. Στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης αυτής στη 
χώρα μας υλοποιείται συγκεκριμένη δέσμη μέτρων με στόχο: 
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- την τόνωση της ανάπτυξης 
- τη στήριξη του εισοδήματος των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων 
- τη δημοσιονομική εξυγίανση. 
Βασική επιδίωξη με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2010, είναι η 
συνέχιση του προγράμματος για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Ο στόχος, 
συνεπώς, όλων των εμπλεκομένων φορέων θα πρέπει να αποβλέπει: 
• στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ, 
• στην επίτευξη επαρκών ρυθμών  οικονομικής ανάπτυξης, 
• στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των περιορισμένων 
πόρων του Δημοσίου. 
 
Η δημοσιονομική εξυγίανση θα προωθηθεί κυρίως με τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών, τον περιορισμό της σπατάλης και την 
ενίσχυση της διαφάνειας. 
 
 
Βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2010 
είναι ο περιορισμός των δαπανών, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η 
συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ενίσχυση 
της απασχόλησης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 
 
Με τον προϋπολογισμό του έτους 2010 θα συνεχισθεί η προσπάθεια για τη 
μείωση του ελλείμματος, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις της χώρας στο 
πλαίσιο του επικαιροποιημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
 
Η προσπάθεια αυτή θα στηριχθεί στη συγκράτηση των δαπανών του 
προϋπολογισμού, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και στον προσανατολισμό του σε πιο 
παραγωγικές δράσεις. 
 
Στη χάραξη, επομένως, της δημοσιονομικής πολιτικής, ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα δοθεί στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
περιορισμένων πόρων του Δημοσίου και στο βαθμό συμβολής τους στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 
γεγονός που σημαίνει ότι τόσο στον στενό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα θα πρέπει να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς 
τους με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων. 
 
Οι δράσεις και τα προγράμματα θα αξιολογηθούν με αποκλειστικό γνώμονα 
το βαθμό συμβολής τους στους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής. 
Δράσεις που δεν θα είναι προσανατολισμένες στις κατευθύνσεις αυτές δεν 
θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού 
του 2010 θα βασισθεί στην αποτελεσματικότητα  όλων των φορέων 
του Δημοσίου, των οποίων κάθε ενέργεια που δημιουργεί δαπάνη 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα 
και διαφάνεια. 
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1.2. Προϋπολογισμός προγραμμάτων 
 
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, συνεπές στη δέσμευση για 
ενίσχυση της διαφανούς αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών, καθώς και της εναρμόνισης με τις διεθνείς 
εξελίξεις, εντείνει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος 
κρατικού προϋπολογισμού και μετάβασης σε προϋπολογισμό 
προγραμμάτων-απόδοσης. 
 

Το σχεδιαζόμενο νέο σύστημα, με το οποίο αναδεικνύονται οι πολιτικές και 
οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω της κρατικής δραστηριότητας, 
παρουσιάστηκε στην ειδική έκδοση «Προϋπολογισμός Προγραμμάτων 
2009» που συνόδευσε τον κρατικό προϋπολογισμό του ιδίου έτους. Στον 
πιλοτικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού προγραμμάτων του 2010, 
βασικούς στόχους αποτελούν η αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι κρατικοί φορείς, μέσω του Εθνικού 
Σχεδίου Προγραμμάτων και η σταδιακή δημιουργία συστήματος 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 
 
Με γνώμονα τους ανωτέρω στόχους και δεδομένου ότι προγραμματίζεται 
μετάβαση για την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία και Περιφέρειες) στο νέο 
σύστημα το οικονομικό έτος 2012, σχεδιάζεται η επέκταση των πιλοτικών 
εφαρμογών για το 2010, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων της 
κεντρικής διοίκησης. Παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 
μετάβαση στο νέο σύστημα, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και 
παρακολούθηση πληροφοριών απόδοσης (στόχων και δεικτών μέτρησης 
των αποτελεσμάτων) από όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, για 
τις δράσεις που υλοποιούν. 
 
Τα στοιχεία που θα απαιτηθούν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
προγραμμάτων 2010 θα ζητηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς σε 
συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου.  
 
 
Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη 
οικονομική πολιτική που θα εφαρμοσθεί το 2010 και τα επόμενα έτη, η 
οποία θα είναι αναπτυξιακή και κοινωνική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
ταχεία υλοποίηση των δράσεων  του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, στην υλοποίηση και ολοκλήρωση  των 
έργων του Ταμείου Συνοχής, του Προγρ/τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (Π.Α.Α.) και του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. 
 
Παράλληλα,  ο εξορθολογισμός των  δαπανών θα πρέπει να αποβλέπει 
στην ενίσχυση των τομέων εκείνων  που συμβάλλουν στην αξιοποίηση    
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 
 
Θα πρέπει συνεπώς να καταβληθεί προσπάθεια από όλους τους Φορείς για 
την κατά το δυνατόν  ακριβή εκτίμηση των προβλεπόμενων δαπανών έτσι 
ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς δημοσιονομικές συνέπειες από 
ενδεχόμενη υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των δαπανών αυτών. 

 
Στις προτάσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το ΠΔΕ 2010 θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τα οικονομικά 
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έτη 2011 και 2012. Βασική επιδίωξη της προσπάθειας αυτής είναι ο 
μεσοπρόσθεσμος προγραμματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης με 
κυλιόμενους τριετείς προϋπολογισμούς, προκειμένου να παγιωθεί κλίμα 
δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
 
Οι προτάσεις κάθε δημόσιου φορέα θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο 
ενός αποτελεσματικού και εφαρμόσιμου προγράμματος δράσεων και 
υλοποίησης στόχων με μετρήσιμα αποτελέσματα. 
 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις προτάσεις που θα υποβληθούν για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και των  
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, οι εκτιμήσεις – προβλέψεις των 
φορέων για το 2010 θα αφορούν μόνο εκείνες τις   δαπάνες 
αποπληρωμής των προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις 
οδηγίες κλεισίματος που θα δοθούν από το ΥΠΟΙΟ (Ε.Υ. 
Συντονισμού και Εφαρμογής των Ε.Π.). 

 
Για τα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ θα πρέπει να υπολογιστούν τα 
αιτήματα σύμφωνα με την λήξη των εγκριτικών αποφάσεων και την 
ομαλή εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησής τους. 

 
 
 

 
  1.3.      Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 
 
Σημαντικός στόχος για το ΠΔΕ 2010 είναι η  ταχεία ένταξη των δράσεων 
του ΕΣΠΑ  2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (Π.Α.Α.) και του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013  και για το λόγο αυτό 
καλούνται οι φορείς για το επόμενο έτος να υποβάλουν έγκαιρα τις 
σχετικές εκτιμήσεις  τους.  

 
Το ΠΔΕ 2010 θα χωριστεί σε  δύο υποπρογράμματα, ήτοι: 
 
- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους  
- χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα  αμιγώς από εθνικούς πόρους. 
 
  
Διευκρινίζεται ότι, η κατάρτιση των αναλυτικών Προγραμμάτων   (ΣΑΕ, 
ΣΑΜ, ΣΑΕΠ – ΣΑΜΠ και ΣΑΝΑ) θα γίνει μετά την οριστικοποίηση των  
συνολικών μεγεθών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την  
κατανομή τους στους Φορείς και τους Τομείς του Προγράμματος.   
Λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή σχετικών προτάσεων, θα δοθούν  
στους Φορείς με την  Εγκύκλιο  Οδηγιών  Κατάρτισης του  ΠΔΕ  2010 που 
θα αποσταλεί μετά τη ψήφιση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού 
έτους 2010 από τη Βουλή των Ελλήνων.  
 
Επισημαίνεται ότι μαζί με τις προτάσεις των φορέων  για τις 
απαιτούμενες πληρωμές του ΠΔΕ 2010 θα υποβληθούν και οι 
εκτιμήσεις πληρωμών μέχρι 31.12.2009 στο πλαίσιο εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης του ΠΔΕ 2009. 
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2. Τμήμα ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  

 
 
 
2.1 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Ταμείο Συνοχής 

ΙΙ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 2000-2006 (ΣΑ/3, ΣΑ/7, 
ΣΑΕΠ/3, ΣΑΜΠ/3 & ΣΑΝΑ/3).  

 
Για τα έργα που έχουν ενταχθεί σε ΣΑ/3, ΣΑ/7, ΣΑΕΠ/3, ΣΑΜΠ/3 και 
ΣΑΝΑ/3 στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ, οι φορείς θα συμπεριλάβουν 
στις προτάσεις τους εκτιμήσεις για τις πληρωμές έτους 2009, καθώς και τις 
προβλέψεις τους για τις απαιτούμενες πληρωμές του ΠΔΕ 2010 όπου 
απαιτείται. 
 
2.2.  Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα (ΣΑ/3) – Λοιπές 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΣΑ/3)  
 
Στις προτάσεις τους τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες που έχουν ορισθεί ως 
εποπτεύουσα αρχή λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων και λοιπών 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αντίστοιχη 
ΣΑ εκτίμηση για την απαιτούμενη εθνική συμμετοχή προγραμμάτων που 
εκτελούνται τόσο από εποπτευόμενους από αυτά φορείς, όσο και από 
άλλους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα, 
εφόσον αυτοί έχουν απευθυνθεί στην Ε.Ε. μέσω της εποπτεύουσας αρχής 
του προγράμματος. 
 
 
2.3. Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, του Προγρ/τος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 και του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (ΣΑ/8 
και ΣΑ/9) 
 
Οι προβλεπόμενες εκτιμήσεις για το 2010 θα γίνουν με βάση τα 
εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα και θα είναι σύμφωνες με τους 
κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ ,  το Π.Α.Α. και το Ε.Π. Αλιείας 2007-
2013 καθώς και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠΟΙΟ.  
 
Για τα έργα που θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9, ΣΑΕΠ/8, ΣΑΜΠ/8 και 
ΣΑΝΑ/8 στο πλαίσιο υλοποίησης των  προγραμμάτων της χρονικής 
περιόδου  2007- 2013 ,οι φορείς θα συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους 
και τις προβλέψεις για τις απαιτούμενες πληρωμές του ΠΔΕ 2009. 
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3.Τμήμα  ΠΔΕ χρηματοδοτούμενο  αμιγώς από 
εθνικούς Πόρους (ΣΑ, ΣΑ/5 - ΣΑ/1, ΣΑ/6) 

 
 
 Η κατανομή του  συνολικού Ορίου Πληρωμών του ΠΔΕ από  αμιγώς 
εθνικούς πόρους στις επιμέρους Σ.Α. θα γίνει έτσι ώστε να  καλυφθούν 
απαραίτητα οφειλές προηγουμένων ετών και οι  ανελαστικές υποχρεώσεις 
έτους 2010. Διευκρινίζεται ότι κατά κανόνα δεν θα εντάσσονται  νέα έργα 
αν προηγουμένως δεν έχουν καλυφθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις για τα 
συνεχιζόμενα έργα. 
 
Επισημαίνεται ότι από το 2010 και εφεξής το ΠΔΕ δεν θα 
χρηματοδοτεί τις κάθε μορφής παροχές ή αποζημιώσεις των 
υπαλλήλων των φορέων χρηματοδότησης των ειδικών 
λογαριασμών που καταργήθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 3697/08- 
ΦΕΚ 194 Α ( ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΑΕ 003 και 007  και Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082 ). Για τις σχετικές ενέργειες 
πληρωμής μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού όπως απαιτείται, 
υπεύθυνοι είναι οι ανωτέρω φορείς χρηματοδότησης. 
 
Για τα έργα που είναι ενταγμένα  σε προγράμματα δανειοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.) και την Τράπεζα Ανάπτυξης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), οι φορείς θα συμπεριλάβουν στις 
προτάσεις τους εκτιμήσεις για τις απαιτούμενες πληρωμές για το ΠΔΕ 2010, 
στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί προς τους παραπάνω 
χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.  
 
  
 

4. Φορείς που θα υποβάλουν προτάσεις  
 

 
 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποχρεώσεις έναντι της  ΕΕ, οι  
φορείς  προγραμματισμού και εκτέλεσης έργων του ΠΔΕ (Βουλή των 
Ελλήνων ,Υπουργεία, Γενικές  Γραμματείες Περιφερειών και Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις) θα πρέπει  να υποβάλουν τις τελικές προτάσεις - εκτιμήσεις 
τους προς τη Διεύθυνση  Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών τόσο για τις εκτιμώμενες πληρωμές τρέχοντος 
έτους, όσο και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 για 
τους τομείς και τις κατηγορίες των έργων που έχουν  αρμοδιότητα. 

 
Η Βουλή των Ελλήνων και τα Υπουργεία θα υποβάλουν προτάσεις - 
εκτιμήσεις για τη  χρηματοδότηση έργων εθνικού επιπέδου (απλές ΣΑΕ,Μ, 
ΣΑΕ,Μ/1, ΣΑΕ,Μ/6, ΣΑΕ,Μ/5, ΣΑΕ,Μ/3, ΣΑΕ,Μ/7,ΣΑΕ,Μ/8 και ΣΑΕ,Μ/9 ) 
που  προγραμματίζουν και εκτελούν οι Υπηρεσίες τους, καθώς και οι  
Δημόσιοι φορείς τους οποίους εποπτεύουν (Οργανισμοί, ΝΠΔΔ, Δημόσιες  
Επιχειρήσεις κλπ.).  
 
Οι Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, θα  υποβάλουν προτάσεις - 
εκτιμήσεις για τη χρηματοδότηση έργων Περιφερειακού επιπέδου (ΣΑΕΠ, 
ΣΑΜΠ, ΣΑΕΠ/3, ΣΑΜΠ/3 ,ΣΑΕΠ/8 και ΣΑΜΠ/8) . 

 



 7

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα υποβάλουν προτάσεις – εκτιμήσεις 
για τη χρηματοδότηση έργων Νομαρχιακού επιπέδου (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΝΑ/8) 
. 
 
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) του Γ΄ ΚΠΣ, των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει να αποστείλουν 
εγκαίρως τις εκτιμήσεις τους προς τους φορείς εκτέλεσης του ΠΔΕ 
(Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες, Ν. Αυτοδιοικήσεις). 
 
 Σημειώνεται ότι για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα  του ΕΣΠΑ, του 
Π.Α.Α. και του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013   οι αρμόδιες Ειδικές 
Υπηρεσίες θα πρέπει να  συνεργαστούν με τους Φορείς  για τις εκτιμήσεις 
πληρωμών  έτους 2009 και εκτιμώμενων πληρωμών έτους 2010. 
  
Τα αρμόδια Υπουργεία και Περιφέρειες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις 
προτάσεις - εκτιμήσεις και τις Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, 
στις οποίες φορέας Υλοποίησης είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) του Γ΄ 
ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής καθώς και 
του ΕΣΠΑ  2007-2013. 
 
 
4.1 Περιεχόμενο των προτάσεων - εκτιμήσεων  
 
Οι προτάσεις - εκτιμήσεις που θα υποβληθούν από τους  παραπάνω φορείς 
για το 2009 και για το 2010 θα αναφέρονται χωριστά σε συνεχιζόμενα και 
νέα  έργα κατά Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ, ΣΑ/1, ΣΑ/3, ΣΑ/5, ΣΑ/6, 
ΣΑ/7 ΣΑΕ,Μ/8 και ΣΑΕ,Μ /9, ΣΑΕΠ,ΣΑΜΠ, ΣΑΕΠ/3, 
ΣΑΜΠ/3,ΣΑΕΠ/8, ΣΑΜΠ/8, ΣΑΝΑ/3,ΣΑΝΑ/8 ) σύμφωνα με τα  
υποδείγματα Ι  έως και ΙΧ. 
 
Για τα συνεχιζόμενα έργα, οι εκτιμήσεις θα αφορούν αφενός τα  ποσά που 
προβλέπεται να απορροφηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου  (1.1.2009- 
31.12.2009) σε βάρος του εγκεκριμένου Ορίου Πληρωμών του ΠΔΕ 2009, 
και αφετέρου το απαιτούμενο Όριο Πληρωμών για τη συνέχιση ή  
ολοκλήρωση των έργων αυτών κατά το έτος 2010. 
 
Σημειώνεται ότι στην κατηγορία συνεχιζόμενα έργα 
περιλαμβάνονται όλα τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ 2009 
κατά την υποβολή των εκτιμήσεων πληρωμών καθώς και τα έργα 
που θα ενταχθούν στο ΠΔΕ 2009 μέχρι το τέλος του έτους και θα 
προκαλέσουν δαπάνη που θα βαρύνει το ΠΔΕ 2009. 
 
, 
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5. Διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων-εκτιμήσεων 
έργων Εθνικού επιπέδου συγχρηματοδοτούμενου 
από Ε.Ε.   και    αμιγώς εθνικού ΠΔΕ 2009-10 

        
 
 
Η Βουλή των Ελλήνων και όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να εκτιμήσουν τις 
αναγκαίες πληρωμές για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους 
προγραμμάτων κατά τον επόμενο χρόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα 
συνεχιζόμενα έργα περιόδου 2000-2006 (ΣΑ/3, ΣΑ/7), σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Ι.  
Επίσης  θα πρέπει να εκτιμήσουν τις αναγκαίες πληρωμές για τη 
χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων κατά τον επόμενο 
χρόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα συνεχιζόμενα και  νέα έργα του 
ΕΣΠΑ, του Π.Α.Α. και του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9), 
σύμφωνα με το  υπόδειγμα II. 
 
Σε ό,τι αφορά στις προτάσεις για τα έργα του ΠΔΕ που 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, αυτά  θα 
υποβληθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα III  για ΣΑ/1 και ΣΑ/6 και το 
υπόδειγμα IV  για ΣΑ και ΣΑ/5.  

 
Στις εκτιμήσεις του κάθε Υπουργείου θα πρέπει να  περιλαμβάνονται και οι 
εκτιμήσεις για τους επιμέρους φορείς που εποπτεύει  (ΝΠΔΔ, Οργανισμοί 
κλπ.).   Για το λόγο αυτό τα Υπουργεία θα πρέπει  να μεριμνήσουν για την 
έγκαιρη συγκέντρωση των αναγκαίων  στοιχείων από τους φορείς που 
εποπτεύουν.  
 
Οι προτάσεις-εκτιμήσεις που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα  παραπάνω 
θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στη  
Διεύθυνση  Δημοσίων Επενδύσεων, σε  3 αντίγραφα και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση th.takou@mnec.gr,  μέχρι τις 15.7.2009.Τα έντυπα 
υποδείγματα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ www. 
mnec. gr. και www.ggea.gr. 

   
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ παρακαλούνται να αποστείλουν 
τις εκτιμήσεις τους στα αρμόδια  Υπουργεία για τα έργα των ΠΕΠ (Γ΄ ΚΠΣ 
και ΕΣΠΑ) που εκτελούνται από τα Υπουργεία (ΣΑ/3 και ΣΑ/8) καθώς και 
για αυτά που εκτελούνται από Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα  (ΣΑ/7 και ΣΑ/9) 
ώστε να συμπληρώσουν οι Φορείς τους πίνακες εκτιμήσεων.  
 
 

6. Διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων-εκτιμήσεων 
έργων Περιφερειακού επιπέδου   

συγχρηματοδοτούμενου και αμιγώς εθνικού      ΠΔΕ 
2009-10 

 
 
Οι Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών (Διευθύνσεις Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης) θα αποστείλουν εκτιμήσεις πληρωμών μέχρι 31/12/2009 και 
εκτιμήσεις πληρωμών για το 2010 για τις αντίστοιχες ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ,  
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ΣΑΕΠ/3, ΣΑΜΠ/3 και ΣΑΕΠ,ΣΑΜΠ/8 σύμφωνα με τα υποδείγματα V, VI, 
VII μέχρι 15.7.2009. 
 
 
 

7. Διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων-εκτιμήσεων 
έργων Νομαρχιακού  επιπέδου 

συγχρηματοδοτούμενου   ΠΔΕ 2009-10 
 
 
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  θα διαμορφώσουν εκτιμήσεις πληρωμών 
μέχρι 31/12/2009 και εκτιμήσεις πληρωμών για το 2010 για ΣΑΝΑ/3 και 
ΣΑΝΑ/8 σύμφωνα με τα υποδείγματα VIII, IX και θα τις αποστείλουν 
μέχρι   15.7.2009. 
 
 
 
Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία 
κατάρτισης  του ΠΔΕ 2010, για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω 
οδηγιών  και προθεσμιών, έτσι ώστε  με την ουσιαστική συμβολή τους 
έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις  να βοηθήσουν στην 
οριστικοποίηση  των  συνολικών  μεγεθών  του Π.Δ.Ε. για ένταξη στο 
Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.  
 
 
                      Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών 
 
 
 
                                       Αθανάσιος   Μπούρας 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα : 
Υποδείγματα πινάκων I –ΙΧ 
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Διάκριση περιεχομένου Συλλογικών 
Αποφάσεων (Σ.Α.) 

 
 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ.  : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών, μέσω των οποίων 
χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Εθνικού Προγράμματος από αμιγώς 
Εθνικούς πόρους. 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/5 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών, μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες των Α.Ε. του Ελληνικού 
Δημοσίου. 
  
-Σ.Α. Ε.-Μ/3 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Εθνικού Προγράμματος από 
Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (2000-2006). 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/7 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες των Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα 
και είναι ενταγμένα σε Κοινοτικά Προγράμματα (2000-2006). 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/8: Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των οποίων 
χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Εθνικού Προγράμματος από Εθνικούς 
και Κοινοτικούς πόρους  του ΕΣΠΑ  2007- 2013. 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/9 (ΔΕΚΟ, ΑΕ):Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών 
μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες των Α.Ε. του 
Δημοσίου Τομέα και είναι ενταγμένα σε Κοινοτικά Προγράμματα  του ΕΣΠΑ   
2007-2013. 
 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/6 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες των Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα 
και δανειοδοτούνται από την Ε.Τ.Επ. και την Τ.Α.Σ.Ε. 
 
-Σ.Α. Ε.-Μ/1 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες που δανειοδοτούνται από την 
Ε.Τ.Επ. και την Τ.Α.Σ.Ε.  
 
ΣΑΝΑ/3    : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των οποίων 
χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες του Νομαρχιακού Προγράμματος από  
Εθνικούς και Κοινοτικούς  πόρους (2000-2006). 
 
ΣΑΝΑ/8: Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών μέσω των οποίων 
χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες του Νομαρχιακού Προγράμματος από  
Εθνικούς και Κοινοτικούς  πόρους του ΕΣΠΑ  2007-2013. 
 
 
ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ: Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών αντίστοιχα μέσω 
των οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Περιφερειακού 
Προγράμματος από αμιγώς Εθνικούς πόρους. 
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ΣΑΕΠ/3-ΣΑΜΠ/3 : Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών αντίστοιχα 
μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Περιφερειακού  
Προγράμματος από  Εθνικούς και Κοινοτικούς  πόρους (2000-2006). 
 
ΣΑΕΠ/8-ΣΑΜΠ/8: Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών αντίστοιχα 
μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται έργα και μελέτες Περιφερειακού  
Προγράμματος από  Εθνικούς και Κοινοτικούς  πόρους για το ΕΣΠΑ   2007- 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 


