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Ορίζοντα 5ετίας αποκτά το Π∆Ε
Σε διαβούλευση το ν/σχ για τις δηµόσιες επενδύσεις
Πέµπτη, 28 Μαρτίου 2019
Με ορίζοντα πενταετίας θα σχεδιάζεται και θα υλοποιείται το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) στο σκέλος που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, καθώς πλέον θα λειτουργεί υπό τη
σκέπη του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη περιέχεται σε σχέδιο
νόµου του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε χθες σε δηµόσια διαβούλευση
από τον υπουργό Γιάννη ∆ραγασάκη και τον υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη. Στόχος του
υπουργείου είναι ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός του Π∆Ε, δηλαδή ό,τι ισχύει µε το ΕΣΠΑ, ώστε να
υπάρχει καλύτερη στόχευση για τις δράσεις και τα έργα υψηλής προτεραιότητας που θα πρέπει
να χρηµατοδοτηθούν.
Το σχετικό σχέδιο νόµου, που φέρει τον τίτλο Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), προβλέπει
ότι το υπουργείο Οικονοµίας θα καταρτίσει το ΕΠΑ, αντικείµενο του οποίου αποτελεί ο
µεσοπρόθεσµος αναπτυξιακός προγραµµατισµός που αφορά την αξιοποίηση των εθνικών πόρων
του Π∆Ε, µε βάση τις κατευθύνσεις και τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από την Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική.
Πώς θα λειτουργεί
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, το ΕΠΑ για κάθε προγραµµατική περίοδο θα καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τοµέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους
ειδικούς στόχους και δράσεις, τη διάρκεια της εφαρµογής του, τον συνολικό και ανά πρόγραµµα
προϋπολογισµό, καθώς και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι το πρώτο ΕΠΑ θα ενεργοποιηθεί το 2021 µε την έναρξη της νέας προγραµµατικής
περιόδου. Σηµειώνεται ότι αν και το ΕΠΑ θα έχει πενταετή ορίζοντα, η παρακολούθησή του θα
είναι ετήσια.
Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΠΑ θα υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του Π∆Ε που
προσδιορίζονται από τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε την απόφαση έγκρισής του. Για
τον προσδιορισµό των πόρων του ΕΠΑ θα λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι δεσµεύσεις του
εκάστοτε ισχύοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου, οι προοπτικές της οικονοµίας για το χρονικό
διάστηµα προγραµµατισµού, η συµπληρωµατικότητα µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε.
παρεµβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράµµατα ανάπτυξης που
χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από
έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου που τυχόν δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής
και οι ανάγκες ωρίµανσης έργων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράµµατα
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά,
ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Σηµειώνεται ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της
πρώτης προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των παραπάνω, θα ληφθούν υπόψη οι
προβλέψεις του εν ισχύι Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), οι
προβλέψεις για τη χρηµατοδότηση της επόµενης προγραµµατικής περιόδου των ενωσιακών
πολιτικών, καθώς και οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα υπουργεία και τις περιφέρειες
στο πλαίσιο της, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, χρηµατοδότησης έργων από εθνικούς
πόρους.
Στο πλαίσιο διαµόρφωσης και υλοποίησης του ΕΠΑ, τα υπουργεία και οι περιφέρειες θα
καταρτίζουν τα Τοµεακά Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και τα Περιφερεικά Προγράµµατα
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού
προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης τους και κατανέµοντας τους πόρους του ΕΠΑ που τους
αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υψηλή προτεραιότητα και παράλληλα θα µεριµνούν για την
έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίησή τους.
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Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του οικείου τοµέα / φορέα ή της οικείας περιφέρειας, µε
τους οποίους προβλέπεται να αντιµετωπιστούν εν όλω ή εν µέρει οι διαπιστωµένες ανάγκες,
καθώς και την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων µε προτεραιότητες και συγκεκριµένες
προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα έργα και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης
αναπτυξιακής επίδρασης και συµβολής αυτών στην επίτευξη των τιθέµενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόµενων έργων,
στ) τον προσδιορισµό της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του προγράµµατος,
ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες
πολιτικές.
Τα προγράµµατα διαρθρώνονται εφόσον απαιτείται σε υποπρογράµµατα. Κάθε πρόγραµµα /
υποπρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις επιλεγµένες
προτεραιότητες του τοµέα πολιτικής / της οικείας περιφέρειας.
Ειδικά Προγράµµατα
Το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης µπορεί, µεταξύ άλλων, να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµατα,
τα οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων ή
αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στο
χρηµατοδοτικό σχήµα των οποίων µπορεί να συµµετέχουν µε πόρους διεθνείς και εθνικοί
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού
χρηµατοδοτικού σκοπού και επενδυτικά ταµεία.
Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ και στα Ειδικά Προγράµµατα και
εγκρίνονται για χρηµατοδότηση από το Π∆Ε γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εθνική
και ενωσιακή νοµοθεσία.
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