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Το Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Σαντορινιού»
Σχετ.: Ερώτηση  με αρ. πρωτ. 2256/27-11-2019

Σε απάντηση του υπηρεσιακού σας σημειώματος, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 

σχετική Ερώτηση με θέμα «Μετά την θεομηνία που έπληξε πολλές περιοχές του νησιού, η 

Ρόδος χρειάζεται άμεσα μέσα στήριξης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων:

Για την ένταξη νέου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) απαιτείται η 

υποβολή συγκεκριμένης πρότασης από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, που είναι τα 

Υπουργεία και οι Περιφέρειες της χώρας (εν προκειμένω το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εφόσον τα Προγράμματα αφορούν 

αποκαταστάσεις υποδομών, αποζημιώσεις πληγέντων, δαπάνες για την καταγραφή των 

ζημιών), οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δύνανται να ζητήσουν, 

τεκμηριωμένα, τη χρηματοδότηση έργων δημοσίων επενδύσεων (φυσικές καταστροφές, 

επαναλαμβανόμενες δράσεις) που συνδέονται με την άσκηση της τομεακής πολιτικής τους ή 

υλοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειάς τους. 

Η εγγραφή των έργων αυτών, εφόσον αφορούν πληγείσες επιχειρήσεις, προϋποθέτουν κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου  36 του Ν. 2459/97 όπως ισχύει, την έκδοση ΚΥΑ  αποζημίωσης  των 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών.



Εν συνεχεία η πρόταση αξιολογείται από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι όροι που τίθενται στην εκάστοτε ισχύουσα, Εγκύκλιο για 

την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ, εκδίδεται Υπουργική απόφαση εγγραφής στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Περαιτέρω οι εγκρίσεις των ετήσιων πιστώσεων, των χρηματοδοτήσεων και πληρωμών του 

εντασσόμενου έργου πραγματοποιούνται επίσης με πρόταση του αρμόδιου Φορέα 

Χρηματοδότησης και εντός του εγκεκριμένου ορίου Πληρωμών του για το συγκεκριμένο 

έτος. Για το ως άνω αναφερόμενο έργο σημειώνουμε ότι δεν έχει υποβληθεί πρόταση από 

τους αρμόδιους φορείς για την ένταξή του στο ΠΔΕ του έτους 2019.

    
     Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων

4. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Γραμματεία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
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