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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, esubpde@mnec.pr) 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
εκτιµήσεων πληρωµών 2014 και προβλεπόµενων δαπανών στο πλαίσιο του 
ΜΠ∆Σ 2015 - 2018 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
 
1. Γενικά 
 
Για την προετοιµασία κατάρτισης του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 
2015 καθώς και τον προγραµµατισµό δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) στο πλαίσιο του ΜΠ∆Σ 2015 - 2018, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιµήσεων 
και προβλέψεων των Φορέων Χρηµατοδότησης Π∆Ε ανά Πρόγραµµα, προκειµένου 
να διαµορφώσει και εισηγηθεί τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής ∆ιοίκησης, µεγέθη 
του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία, µετά την οριστικοποίησή τους, θα αποτελέσουν τη βάση για 
τον καθορισµό των ορίων πιστώσεων ανά Συλλογική Απόφαση για συνεχιζόµενα από 
τα προηγούµενα έτη έργα του Π∆Ε 2015 και θα συνεκτιµηθούν στην 
πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών για την έναρξη της εκτέλεσης 
του Π∆Ε 2015, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 
 
Οι προτάσεις εκτιµήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν µε γνώµονα τη 
γενικότερη οικονοµική πολιτική σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπου το Π∆Ε, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής 
πολιτικής, έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δηµοσιονοµική προσπάθεια µε 
αναπτυξιακές δράσεις συµβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής 
οικονοµίας. 
 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ταχεία υλοποίηση και ολοκλήρωση των 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), και του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην ολοκλήρωση 
των έργων του Ταµείου Συνοχής καθώς και στην έναρξη της υλοποίησης των έργων 
της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020. 
 
Ειδικότερα για το συγχρηµατοδοτούµενο Π∆Ε: 
 
α) κατά τη διατύπωση των εκτιµήσεων πραγµατοποιήσεων για το 2014 θα πρέπει να 
δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την 
επίτευξη: 



 

 

 ♦  του στόχου ν+2 ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα, 
♦  του µνηµονιακού στόχου απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων 
2007 - 2013, συνολικού ύψους 3 δις ευρώ σε κοινοτική συνδροµή για το 2014, 
♦  της υλοποίηση των έργων της προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020. 
β) κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2015 θα πρέπει να διασφαλιστούν 
επαρκείς πιστώσεις για την επίτευξη: 
♦  του στόχου για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007 - 2013, 
♦  της υλοποίησης των έργων της προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική µεταρρυθµιστική προσπάθεια για βελτίωση της 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εκσυγχρονισµό του δηµοσιονοµικού πλαισίου εν 
γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραµµατισµού, στο σχεδιασµό και 
στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που χρηµατοδοτείται από τον 
Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηµατοδότησης του Π∆Ε καλούνται να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους για στοχευµένο προγραµµατισµό των επιµέρους προγραµµάτων 
τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες που 
ακολουθούν. 
 
2. Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων εκτιµήσεων και προβλέψεων για το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
 
Α) Υπηρεσίες για την αποστολή των προτάσεων 
 
Η υποβολή των στοιχείων εκτιµήσεων και προβλέψεων του Π∆Ε 2014 - 2018 θα 
πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηµατοδότησης του 
Π∆Ε που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιµέρους 
προγραµµάτων τους (βλ. "Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηµατοδότηση του 
Π∆Ε 2014 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2015-2017 σύµφωνα µε το ΜΠ∆Σ 
2014 - 2017", ΑΠ:18653/17.04.14, Α∆Α: ΒΙΗΧΦ-8Α6 ), µε την συµπλήρωση ειδικού 
πίνακα που έχει διαµορφωθεί προς το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτηµα, Πίνακας Α: 
Εκτιµήσεις - προβλέψεις για το Π∆Ε 2014-2018), κατά τα πρότυπα των πινάκων 
προγραµµατισµού του Π∆Ε. Ειδικά για τα Περιφερειακά Προγράµµατα (ΣΑΕΠ/ΜΠ 
και ΣΑΝΑ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού των Περιφερειών. 
 
Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
(τοµεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άµεσα µε τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες των φορέων χρηµατοδότησης του Π∆Ε για τα έργα που διαχειρίζονται, 
παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των 
ζητούµενων στοιχείων να έχουν συνεκτιµηθεί η ικανοποίηση του στόχου ν+2 και του 
µνηµονιακού στόχου απορρόφησης για τις εκτιµήσεις του 2014, του στόχου 
επίτευξης του κλεισίµατος των Ε.Π. για τις προβλέψεις του 2015, η χρηµατοδοτική 
δυνατότητα του Π∆Ε, οι πραγµατικές ανάγκες των έργων και ο πραγµατικά 
απαιτούµενος χρόνος υλοποίησης. 
 
Β) Οδηγίες για τη συµπλήρωση του Πίνακα Α 
 



 

 

 Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να συµπληρωθούν στον 
Πίνακα Α ανά στήλη και γραµµή. 
 
Στήλη (1): καταγράφεται ο αύξων αριθµός της Συλλογικής Απόφασης. Επισηµαίνεται 
ότι για κάθε ΣΑ µε τον ίδιο αύξοντα αριθµό θα υπάρχουν δύο γραµµές εγγραφής, η 
πρώτη για τα συνεχιζόµενα στο Π∆Ε έργα και η δεύτερη για τα νέα έργα που 
αναµένεται ή προγραµµατίζεται να προταθούν για ένταξη στο Π∆Ε κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους ή τα επόµενα έτη 2015 - 2018. 
 
Στήλη (2): συµπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ 
 
Στήλη (3): συµπληρώνεται ο τοµέας της ΣΑ. 
 
Στήλη (4):συµπληρώνεται ο αριθµός των έργων της ΣΑ. 
 
Στήλη (5): συµπληρώνεται ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός των έργων της ΣΑ και 
αφορά µόνο στα ενταγµένα στο Π∆Ε έργα. 
 
Στήλη (6): συµπληρώνεται ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός των έργων της ΣΑ και 
αφορά α) εκτιµήσεις για αυξήσεις προϋπολογισµού ήδη ενταγµένων στο Π∆Ε έργων, 
όπου καταγράφεται στη γραµµή των συνεχιζόµενων έργων η διαφορά του συνολικού 
εγκεκριµένου π/υ των ενταγµένων έργων της ΣΑ µε τον συνολικά προτεινόµενο π/υ 
των ενταγµένων έργων της ΣΑ, ή/και β) εκτιµήσεις για τον π/υ των νέων έργων, όπου 
καταγράφεται στη γραµµή των νέων έργων της ΣΑ η συνολική εκτίµηση του π/υ τους 
που θα ενταχθεί στο Π∆Ε. 
 
Στήλη (7): συµπληρώνεται το ύψος του συµβασιοποιηµένου προϋπολογισµού των 
έργων της ΣΑ έως 31.12.2013. 
 
Στήλη (8): συµπληρώνεται το ύψος των εκκρεµών δεσµεύσεων των έργων της ΣΑ 
έως 31.12.2013, συµπεριλαµβανοµένης κάθε είδους δέσµευσης, όπως συµβάσεις, 
λογαριασµοί, εκκρεµείς υποχρεώσεις κ.λ.π.. 
 
Στήλη (9): συµπληρώνεται το ύψος των νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων κ.λ.π) των 
έργων της ΣΑ που έχουν ήδη αναληφθεί φέτος ή αναµένεται να αναληφθούν έως το 
τέλος του έτους 2014. 
 
Στήλη (10): συµπληρώνεται το ύψος των νέων νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων 
κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναµένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2015. 
 
Στήλη (11): συµπληρώνεται το ύψος των νέων νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων 
κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναµένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2016. 
 
Στήλη (12): συµπληρώνεται το ύψος των νέων νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων 
κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναµένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2017. 
 
Στήλη (13): συµπληρώνεται το ύψος των νέων νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων 
κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναµένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2018. 
 
Στήλη (14): συµπληρώνεται το σύνολο των νοµικών δεσµεύσεων (συµβάσεων κ.λ.π.) 



 

 

 των έργων της ΣΑ που αναλήφθηκαν ή αναµένεται να αναληφθούν για το διάστηµα 
2014 - 2018. 
 
Στήλη (15): καταγράφονται οι εκτιµώµενες δαπάνες των έργων της ΣΑ το 2014. 
 
Στήλη (16): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2015. 
 
Στήλη (17): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2016. 
 
Στήλη (18): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2017. 
 
Στήλη (19): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2018. 
 
Στήλη (20): καταγράφονται οι εκτιµήσεις και προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ 
για το διάστηµα 2014 - 2018. 
 
Στήλη (21): καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις. 
 
Γ) Όρια ∆απανών 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας στο Παράρτηµα παρατίθεται πίνακας (Πίνακας Γ: 
∆απάνες Π∆Ε κατά Φορέα 2014-2018), που περιλαµβάνει ανά Φορέα 
Χρηµατοδότησης Π∆Ε, εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων δαπανών Π∆Ε για το 2014 
καθώς και όρια δαπανών του Π∆Ε 2015 - 2018 ανά έτος. 
 
Για το έτος 2014, τα στοιχεία αποτελούν εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων µε βάση την 
έως 15.07.2014 εκτέλεση του Προγράµµατος και οι Φορείς καλούνται να 
υποβάλλουν τις εκτιµήσεις τους,  συµπεριλαµβανοµένων όλων των πιθανών 
τροποποιήσεων που θα αιτηθούν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας έως το τέλος του έτους. 
 
Για το έτος 2015, τα συνολικά µεγέθη ανά Φορέα περιλαµβάνονται στο ΜΠ∆Σ 2015 
- 2018 (βλ ν.4263/2014 ΦΕΚ 117/2014) και αποτελούν δέσµευση για την κατάρτιση 
του Π∆Ε του έτους 2015 (βλ έγγραφο ΥΠΟΙΚ µε ΑΠ:2/44483/∆ΠΓΚ/03.06.2014 για 
την κατάρτιση προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης οικονοµικού έτους 2014). Οι 
Φορείς του Π∆Ε καλούνται να συµπεριλάβουν στις προτάσεις τους προβλέψεις για 
τις δαπάνες του Π∆Ε 2015, προτείνοντας τεκµηριωµένα και πιθανές τροποποιήσεις 
των ορίων τους, κυρίως σε ότι αφορά το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε. 
 
Για τα επόµενα έτη 2016 - 2018, τα όρια δαπανών ανά Φορέα θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για την διαµόρφωση τεκµηριωµένων προτάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηµατοδότηση έργων 
Π∆Ε της επόµενης προγραµµατικής περιόδου (2014 - 2020). 
 
Επισηµαίνεται ότι οι προβλέψεις/προτάσεις των Φορέων θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές και να µην υπερεκτιµούν ή υποτιµούν τα πραγµατικά στοιχεία, 
προαπαιτούµενο του ορθού προγραµµατισµού και µια από τις βασικές αρχές για την 
κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
∆) Εναρµόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών προϋπολογισµού δηµοσίων 



 

 

 επενδύσεων µε δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισµού - Συµπλήρωση Πίνακα Β 
 
Το Π∆Ε χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων που 
αποτελεί διακριτό τµήµα του Κρατικού Προϋπολογισµού και διέπεται κατά την 
εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις, δεδοµένου ότι αφορά στη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών προγραµµάτων που κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε., και περιλαµβάνει δαπάνες που διαφοροποιούνται 
από τις τακτικές δαπάνες του Κράτους (Τακτικός Προϋπολογισµός). Ταυτόχρονα 
όµως, επειδή η υλοποίηση του Π∆Ε αποτελεί εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού, 
θα πρέπει να ακολουθεί στην παρακολούθησή του κανόνες που να επιτρέπουν την 
ενιαία παρακολούθηση των οικονοµικών του Κράτους. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηµατοδότησης του Π∆Ε καλούνται να 
αποστείλουν συµπληρωµένο τον πίνακα Β του Παραρτήµατος (Πίνακας Β: 
Εκτιµήσεις κατανοµής επιχορηγήσεων/χρηµατοδοτήσεων Π∆Ε 2014 - 2015), όπου 
ζητούνται αναλυτικά στοιχεία εκτιµήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2014 και 2015 
για επιχορηγήσεις/χρηµατοδοτήσεις του Π∆Ε ανά υποτοµέα Γενικής Κυβέρνησης και 
ανά ειδικότερη κατηγορία. 
 
Αναλυτικότερα, οι Φορείς (αφορά µόνο στους Φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης - 
Υπουργεία), θα πρέπει να συµπληρώσουν τον πίνακα µε στοιχεία δαπανών του Π∆Ε 
που εκτιµούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν για επιχορηγήσεις/χρηµατοδοτήσεις σε 
φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Για την αναλυτικότερη παρουσίαση 
των στοιχείων, στον πίνακα διαχωρίζονται σε ξεχωριστές γραµµές οι βασικές 
κατηγορίες των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης καθώς και συγκεκριµένοι φορείς 
που επιχορηγούνται/χρηµατοδοτούνται µε σηµαντικά ποσά. Για τους Φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να δοθεί εκτίµηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού και 
στις περιπτώσεις που η επιχορήγηση/χρηµατοδότηση του Φορέα είναι σηµαντικό 
ποσό, να αναφερθεί σε ξεχωριστή γραµµή µαζί µε την επωνυµία του Φορέα. 
 
3. Αποστολή στοιχείων για ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις 
 
Για την διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, οι Φορείς 
χρηµατοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του Π∆Ε έχουν την 
υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόµενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια 
αποφάσεων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, σύµφωνα µε τα σχετικά Εθνικά 
Συστήµατα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων (παρατίθενται αναλυτικά στην εγκύκλιο 
οδηγιών µε ΑΠ: 18653/17.4.2014, κεφ.5, σηµείο 5.6). 
 
Σε εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, η ∆∆Ε κατά την κατάρτιση του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τον καθορισµό των ορίων πιστώσεων 
κατά Φορέα λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων που έχουν 
εκδοθεί από τα αρµόδια όργανα. Για την κατάρτιση του Π∆Ε 2015 θα λάβει υπόψη 
τις αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων που έχουν εκδοθεί το διάστηµα από 1 
Ιουλίου 2013 µέχρι και 30 Ιουνίου 2014. 
 
Πιο συγκεκριµένα, o καθορισµός των ορίων πληρωµών των Φορέων θα λάβει υπόψη 
τη µείωση των ορίων πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Π∆Ε του Φορέα που έχει 
υποστεί δηµοσιονοµική διόρθωση κατά το ποσό αυτής. Το προϊόν της µείωσης θα 
αναδιανεµηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως 



 

 

 επιβράβευση σε Φορείς που υλοποιούν αποτελεσµατικά το Π∆Ε. Προς το σκοπό αυτό 
οι Φορείς Χρηµατοδότησης του Π∆Ε θα πρέπει να αποστείλουν στη ∆∆Ε στοιχεία 
των αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων των έργων αρµοδιότητάς τους κατά 
το επίµαχο διάστηµα (01/07/2013 έως 30/06/2014), εξαιρουµένων των ποσών για τα 
οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων. Σχετικές 
οδηγίες έχουν δοθεί στην προαναφερόµενη Εγκύκλιο, στο Παράρτηµα της οποίας 
υπάρχει σχετικό υπόδειγµα για την υποβολή (Πίνακας 15), το οποίο προς 
διευκόλυνση παρατίθεται και στην παρούσα εγκύκλιο (Πίνακας 4) και θα πρέπει να 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά µε τα στοιχεία εκτιµήσεων και προβλέψεων της 
παρούσας εγκυκλίου. 
 
4. Ενέργειες - Προθεσµίες 
 
Οι προτάσεις για τις εκτιµήσεις πληρωµών του έτους 2014 και τις προβλέψεις 
δαπανών για τα έτη 2015 - 2018 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, που θα 
διαµορφωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου µε την συµπλήρωση 
των Πινάκων Α και Β του Παραρτήµατος, θα αποσταλούν στην ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή (ταχ. δ/νση: Νίκης 5-7, Σύνταγµα ΤΚ 101 80 και ηλεκτρονική 
δ/νση: esubpde@mnec.gr αντίστοιχα), το αργότερο έως τη ∆ευτέρα 18 Αυγούστου τ. 
ε. 
 
Τα υποδείγµατα των Πινάκων σε επεξεργάσιµη µορφή θα αναρτηθούν στις 
ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov 
και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, www.e-pde.gr. 
 
Παρακαλούνται όλοι οι αρµόδιοι φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης 
και εκτέλεσης του Π∆Ε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και 
προθεσµιών, έτσι ώστε να συµβάλλουν στον ορθό προγραµµατισµό για το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση του Π∆Ε. 
 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Νίκος ∆ένδιας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 2014 -2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ…………/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:……………………....……………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

…

(τα ποσά σε ευρώ)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΩΣ 31.12.2013

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΕΩΣ 31.12.2013

ΣΥΝΟΛΟ  
2014-
2018

ΣΥΝΟΛΟ 
(2014-
2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1. ΣΑ……….

ΣΑ……….(νέα έργα)

2.

…

…

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γενικές οδηγίες: Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης για την αποστολή προτάσεων στη ∆∆Ε
Β) Για κάθε ΣΑ συμπληρώνονται δύο γραμμές, η πρώτη για συνεχιζόμενα και η δεύτερη για νέα έργα 

Στήλες: (1) Αύξων αριθμός της ΣΑ
(2) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
(3) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ
(4) Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης
(5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ
(6) Συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ έως το τέλος του έτους
(7) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο έως 31.12.2013
(8) Καταγράφονται όλες οι εκρεμμείς δεσμεύσεις των έργων της ΣΑ έως 31.12.2013 (κάθε είδους δέσμευση όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κ.λ.π.), μειωμένες κατά το ποσό των πληρωμών έως 31.12.2013. 
(9) Καταγράφονται οι νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν ή προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2014

(10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2015
(11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016
(12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2017
(13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2018
(14) Υπολογίζεται το σύνολο των δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2014 - 2018 =(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)
(15) Καταγράφονται οι εκτιμώμενες δαπάνες για τα έργα της ΣΑ το 2014
(16) Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών για τα έργα της ΣΑ το 2015
(17) Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών για τα έργα της ΣΑ το 2016
(18) Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών για τα έργα της ΣΑ το 2017
(19) Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών για τα έργα της ΣΑ το 2018
(20) Υπολογίζεται το σύνολο των εκτιμώμενων πιστώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2014 - 2018 =(15)+(16)+(17)+(18)+(19)
(21) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις

* Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε εγκύκλιο ∆∆Ε με ΑΠ:18653/17.4.2014

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
(εκτιμησεις - προβλεψεις)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(εκτιμησεις - προβλεψεις)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α/α

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:…..

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:…… ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ………... 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:……………………....……………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:….. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Εθνικό Π∆Ε Συγχ/νο Π∆Ε σύνολο Εθνικό Π∆Ε Συγχ/νο Π∆Ε σύνολο

1 Επιχορηγήσεις σε Φορείς

1.α εντός Γενικής Κυβέρνησης

α.ι ΟΤΑ= (ΟΤΑ+ ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

ΟΤΑ  Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΟΤΑ  Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

α.ιι ΟΚΑ= (ΟΑΕ∆ + ΟΚΑ)

α.ιιι ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ∆ΕΚΟ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΕΡΓΟΣΕ - ΟΣΕ

ΕΟΤ

ΚτΠ

ΜΟ∆ Α.Ε.

ΟΣΥ

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΚΟ

α.ιv ΑΕΙ - ΤΕΙ

α.v Νομικά Πρόσωπα εκτός ∆ΕΚΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (∆ΕΠΑΝΟΜ,
ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ)

ΕΑΧΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

σύνολο α

1.β εκτός Γενικής Κυβέρνησης

ΕΓΝΑΤΙΑ

ΟΑΣΑ-ΣΤΑΣΥ

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

σύνολο β

σύνολο α + β

2. Λοιπες ∆απάνες Π∆Ε

Γενικό Σύνολο

Εκτιμήσεις Προβλέψεις

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ Π∆Ε

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:…..
ποσά σε ευρώ

2014 2015
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Βουλή των Ελλήνων 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03%

Εσωτερικών 130,00 12,00 142,00 2,09% 130,00 12,00 142,00 2,22% 100,00 12,00 112,00 1,67% 100,00 12,00 112,00 1,67% 90,00 12,00 102,00 1,52%

∆ιοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής 
∆ιακυβ. 55,00 55,00 0,81% 50,00 50,00 0,78% 140,00 140,00 2,09% 140,00 140,00 2,09% 135,00 135,00 2,01%

Οικονομικών 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 8,00 0,13% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12% 8,00 8,00 0,12%

Εξωτερικών 6,00 2,00 8,00 0,12% 5,00 2,00 7,00 0,11% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13% 6,00 3,00 9,00 0,13%

Εθν. Αμυνας 10,00 2,00 12,00 0,18% 8,00 2,00 10,00 0,16% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18%

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 1.925,00 325,00 2.250,00 33,09% 1.962,00 346,00 2.308,00 36,06% 1.720,00 350,00 2.070,00 30,90% 1.731,00 353,00 2.084,00 31,10% 1.762,00 353,00 2.115,00 31,57%

(Περιφερειακά Προγράμματα) 1.080,00 120,00 1.200,00 17,65% 1.008,00 120,00 1.128,00 17,63% 1.020,00 120,00 1.140,00 17,01% 1.020,00 120,00 1.140,00 17,01% 1.020,00 120,00 1.140,00 17,01%

Υποδομών, Μεταφορών & 
∆ικτύων 1.750,00 152,00 1.902,00 27,97% 1.700,00 148,00 1.848,00 28,88% 2.116,00 137,00 2.253,00 33,63% 2.110,00 135,00 2.245,00 33,51% 2.114,00 135,00 2.249,00 33,57%

Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ΄Κλιμ. 
Αλλ. 350,00 10,00 360,00 5,29% 340,00 10,00 350,00 5,47% 400,00 10,00 410,00 6,12% 410,00 10,00 420,00 6,27% 400,00 10,00 410,00 6,12%

Παιδείας & Θρησκευμάτων 400,00 90,00 490,00 7,21% 385,00 91,00 476,00 7,44% 345,00 92,00 437,00 6,52% 345,00 93,00 438,00 6,54% 345,00 93,00 438,00 6,54%

Πολιτισμού & Αθλητισμού 82,00 30,00 112,00 1,65% 75,00 20,00 95,00 1,48% 81,00 20,00 101,00 1,51% 81,00 20,00 101,00 1,51% 81,00 20,00 101,00 1,51%

Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ΄ 
Πρόνοιας 770,00 20,00 790,00 11,62% 505,00 20,00 525,00 8,20% 360,00 20,00 380,00 5,67% 360,00 20,00 380,00 5,67% 350,00 20,00 370,00 5,52%

Υγείας 50,00 14,00 64,00 0,94% 40,00 15,00 55,00 0,86% 60,00 20,00 80,00 1,19% 60,00 20,00 80,00 1,19% 55,00 20,00 75,00 1,12%

Αγρ. Ανάπτυξης κ΄ Τροφ. 420,00 12,00 432,00 6,35% 400,00 3,00 403,00 6,30% 535,00 3,00 538,00 8,03% 520,00 2,00 522,00 7,79% 525,00 2,00 527,00 7,87%

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφ. κ΄ Ανθρ. ∆ικ. 15,00 3,00 18,00 0,26% 5,00 3,00 8,00 0,13% 9,00 3,00 12,00 0,18% 9,00 3,00 12,00 0,18% 8,00 3,00 11,00 0,16%

∆ημόσιας Τάξης κ΄ Προστασίας 
του Πολίτη 90,00 6,00 96,00 1,41% 50,00 7,00 57,00 0,89% 54,00 7,00 61,00 0,91% 54,00 6,00 60,00 0,90% 54,00 6,00 60,00 0,90%

Τουρισμού 14,00 8,00 22,00 0,32% 12,00 8,00 20,00 0,31% 28,00 8,00 36,00 0,54% 28,00 8,00 36,00 0,54% 28,00 8,00 36,00 0,54%

Ναυτιλίας 22,00 12,00 34,00 0,50% 22,00 12,00 34,00 0,53% 25,00 12,00 37,00 0,55% 25,00 12,00 37,00 0,55% 26,00 12,00 38,00 0,57%

Μακεδονίας κ΄ Θράκης 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03%

Σύνολο 6.100,00 700,00 6.800,00 100,00% 5.700,00 700,00 6.400,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00% 6.000,00 700,00 6.700,00 100,00%

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2014 - 2018

ποσά σε εκ. ευρώ

Ονομασία φορέων

2014 2015 2016 2017 2018
Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων Προϋπολογισμός  Π∆Ε

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε Προϋπολογισμός  Π∆Ε

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό Π∆Ε Σύνολο

Σ
υμ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό Π∆Ε Σύνολο

Σ
υμ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό 

Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υμ

/χ
ή

 %

Σ
υμ

/χ
ή

 %

Εθνικό 

Π∆Ε

Σύνολο

Σ
υμ

/χ
ή

 %

Συγχρ/μενο 
Π∆Ε

Εθνικό Π∆Ε Σύνολο
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ…………….……..………………..…..
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:……………………....……………..

α/α Κωδικός Σ.Α.
Αριθμός απόφασης  
δημοσιονομικής 
διόρθωσης

Ημερομηνία Ενάριθμο Τίτλος έργου
Ποσό 

διόρθωσης
Παρατηρήσεις

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Σύνολο ΣΑ

Σύνολο ΣΑ

Γενικό σύνολο

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

(1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

(2) Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διορθωσης

(3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης

(4) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση

(5) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση

(6) Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης

(7) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται
* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων Π∆Ε βλέπε Πίνακα 11 του Παραρτήματος Εγκυλίου με ΑΠ 18653/17.4.2014

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠ 18653/17.4.2014)

 
 


