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H
λειτουργία του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έχει μπει στο 
στόχαστρο των αρμόδιων υπηρεσιών 

του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αλλά και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, προκειμένου να ανα-
μορφωθεί και να εκσυγχρονιστεί ουσιαστικά 
το θεσμικό του πλαίσιο, αλλά και να αλλάξει ο 
τρόπος διαχείρισής του. Σκοπός της ηγεσίας 
του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να επιστρέ-
ψει το ΠΔΕ στη βασική του στόχευση, που εί-
ναι η διάθεση των εθνικών πόρων για την ενί-
σχυση της οικονομίας, και να μην περιορίζε-
ται μόνο στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
και υλικών ζημιών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν 
χαρακτηριστικά πηγές του οικονομικού επιτε-
λείου, «θέλουμε η καρδιά των χρηματοδοτήσε-
ων να χτυπά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, για αυτό τον λόγο πρέπει να δημιουρ-
γηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
επενδύσεις στη χώρα μας». 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, ήδη συντάσσεται μελέτη σε συνερ-
γασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσε-
ων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM) 
για το πώς μπορεί να εκσυγχρονιστεί το κανο-
νιστικό πλαίσιο του ΠΔΕ, ενώ προς την κατεύ-
θυνση της σωστής διαχείρισης του προγράμ-
ματος έχει ξεκινήσει να «τρέχει» από τις αρχές 
του μήνα το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ), το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τους 
εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Παράλληλα, οι πα-
ρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό του δεν πε-
ριορίζονται μόνο στο ΕΠΑ, καθώς το αρμόδιο 
υπουργείο σε συνεργασία με το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους υλοποιεί ένα σχέδιο δρά-
σης για την καλύτερη αποτύπωση, πρόβλεψη 
και ταξινόμηση των δαπανών του. Να σημει-
ωθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο του ΠΔΕ χαρακτη-
ρίζεται από τις ίδιες πηγές ως απαρχαιωμένο, 
αφού η έναρξη λειτουργίας του, χωρίς ιδιαίτε-
ρες αλλαγές, τοποθετείται στο 1952, γεγονός 
που δημιουργεί αγκυλώσεις στην εφαρμογή 
και εκτέλεσή του, αλλά και τεράστια δυσκαμ-
ψία στο ποσοστό αποδοτικότητας των διαθέ-
σιμων κεφαλαίων. 

Εκσυγχρονισμός
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο,  με βάση τις εκτιμή-
σεις στελεχών του υπουργείου Ανάπτυξης, ανα-
μένεται να είναι έτοιμο προς το τέλος του 2022. 
«Με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης θέτουμε σε νέες βάσεις το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την 
απρόσκοπτη εκτέλεσή του, την αποτελεσματι-
κή διαχείρισή του, τη διευκόλυνση των δικαι-
ούχων, τον εξορθολογισμό των δαπανών και 
κυρίως την ενίσχυση του αναπτυξιακού απο-
τυπώματος των εθνικών πόρων στην ελληνική 
οικονομία. Παράλληλα, προχωράμε στην επι-
σκόπηση του θεσμικού πλαισίου των δημόσι-
ων επενδύσεων με στόχο τον ουσιαστικό εκ-
συγχρονισμό του, προκειμένου να ανταποκρι-
θεί στις αυξημένες ανάγκες του νέου περιβάλ-
λοντος», δηλώνει στην «R» ο γενικός γραμμα-
τέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημή-
τρης Σκάλκος.

Τι αλλάζει
Η μελέτη για την αναμόρφωση και τον ανασχε-
διασμό του ΠΔΕ θα περιγράφει μια σειρά πα-
ρεμβάσεων, αρχής γενομένης από την απλο-
ποίηση των διαδικασιών του. Συγκεκριμένα, το 
υπουργείο επεξεργάζεται τα εξής: 
f Να μηχανογραφηθεί το σύστημα εξ ολοκλή-
ρου (π.χ. υπάρχουν περιοχές που δεν είναι μη-
χανογραφημένες). 
f Να ενταχθούν στο σύστημα έγγραφα τα 
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οποία απαιτούνται ώστε να μη χρειά-
ζεται να τα προσκομίζουν οι αρμόδιοι, 
όπως είναι η ασφαλιστική ενημερότητα.

f Να διασφαλιστεί μια ουσιαστική 
παρακολούθηση των έργων ώστε να ενι-
σχυθεί και η διαφάνεια των διαδικασιών. 

Αλλωστε, όπως αναφέρουν πηγές 
του οικονομικού επιτελείου, επιδιώκε-
ται το ΠΔΕ να είναι ένα πρόγραμμα με 
προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγ-
χους, με δομή και σωστό προγραμματι-
σμό. Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που 
επεξεργάζεται το υπουργείο είναι η δια-
μόρφωση του μηχανισμού ελέγχου. Να 
μπορούν, δηλαδή, οι ελεγκτικοί μηχανι-
σμοί να λαμβάνουν όλη την πληροφο-
ρία για τα έργα πολύ πιο εύκολα και γρή-
γορα και να έχουν τη δυνατότητα παρα-
κολούθησής τους, ώστε να ξέρουν ποια 
έργα έχουν χρηματοδοτηθεί και σε ποιο στάδιο υλοποίησης 
βρίσκονται ή εάν αυτά έχουν ολοκληρωθεί, όταν το πρόγραμ-
μα τα έχει πληρώσει. 

Νέο πλαίσιο
Ενα ακόμη σημαντικό «εργαλείο», που θα βοηθήσει στην καλύ-
τερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, είναι αυτό του Εθνι-
κού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, το οποίο τέθηκε 
σε εφαρμογή από τις αρχές του μήνα. Περιγράφοντας το πρό-
γραμμα, πηγές του υπουργείου εξηγούν ότι θα βάλει σε τάξη 
και προγραμματικό πλαίσιο τις παρεμβάσεις του εθνικού σκέ-
λους του ΠΔΕ, που έως τώρα δεν υπήρχε. Ειδικότερα, το ΕΠΑ 
καθορίζει τις πιστώσεις και τις προτεραιότητες για τη χρηματο-
δότηση έργων από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, συνολικού 

ύψους 10 δισ. ευρώ, και 
πλέον υπάρχουν στρα-
τηγικοί στόχοι και ανα-
πτυξιακές προτεραιό-
τητες, όπως είναι η έξυ-
πνη ανάπτυξη, η πράσι-
νη ανάπτυξη, η κοινωνι-
κή ανάπτυξη, η ανάπτυ-
ξη υποδομών και η εξω-
στρέφεια. 

Το διάστημα μέχρι το 
τέλος του έτους θα εί-
ναι μεταβατικό για την 
καλύτερη προσαρμογή 
των φορέων χρηματο-
δότησης του ΠΔΕ, ενώ 
από την 1η Ιανουαρίου 
του 2022 κάθε χρημα-
τοδότηση του ΠΔΕ θα 

περνά υποχρεωτικά μέσα από το ΕΠΑ. Μετα-
ξύ των δράσεων του νέου πλαισίου λειτουργί-
ας είναι η υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου δι-
αχείρισης, ώστε οι φορείς χρηματοδότησης 
(υπουργεία και περιφέρειες) να διαχειρίζονται 
τα έργα τους χωρίς τη μεσολάβηση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. 

Γι’ αυτό δίνεται η δυνατότητα θέσπισης ειδι-
κών προγραμμάτων (αποθεματικό) όπως αυτό 
που σχεδιάζεται για τις έκτακτες ανάγκες αλλά 
και για τις φυσικές καταστροφές, ενώ επιτρέ-
πονται και οι συνέργειες με άλλες πηγές χρη-
ματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας). 
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