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ΘΕΜΑ: Πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ
Σχετ.: Επιστολή του Προέδρου ΣΑΤΕ (Αρ. Πρωτ. 37498/02.12.2021)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της συνημμένης επιστολής σας αναφορικά
χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

με

τις

πληρωμές

έργων

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2021
ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ αφορούν στο εθνικό σκέλος και 6,75
δισ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι αυξημένες ανάγκες για την αντιμετώπιση των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας καθώς και την αποκατάσταση των
φυσικών καταστροφών σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης του ΠΔΕ,
οδήγησαν στην αύξηση του προϋπολογισμού του δυο φορές κατά τη διάρκεια του έτους
(Απρίλιος και Σεπτέμβριος). Το ΠΔΕ του 2021 ανέρχεται πλέον στα 9,95 δισ. ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί στις υψηλότερες πιστώσεις που διατέθηκαν στο ΠΔΕ την τελευταία δεκαετία.
Υπογραμμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών, κατευθύνθηκε κύρια στη στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν (παροχή εγγυήσεων, επιδότηση επιτοκίου,
επιστρεπτέα προκαταβολή, ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης) και οι οποίες σε συνδυασμό με τις
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και τα λοιπά μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης, συνέβαλαν
στο μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 8ης Δεκεμβρίου 2021 η εκτέλεση του ΠΔΕ από
τις αρχές του έτους ανέρχεται σήμερα σε 7.872,98 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα και μόνο στους
τελευταίους μήνες του έτους, οι πληρωμές του ΠΔΕ ανέρχονται σε 2.201,70 εκατ. ευρώ
και ανά μήνα έχουν ως εξής: εντός Σεπτεμβρίου εκτελέστηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 719,03
εκατ. ευρώ, εντός Οκτωβρίου 792,59 εκατ. ευρώ, ενώ εντός Νοεμβρίου και έως 8/12
εκτελέστηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 659,86 εκατ. ευρώ.
Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό πως η χρηματοδότηση των έργων μέσω του ΠΔΕ συνεχίζεται
παρά τις αυξημένες ανάγκες που κλήθηκε να καλύψει για δεύτερο συνεχόμενο έτος.
Επισημαίνουμε ακόμη ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανάδοχοι των έργων που
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε
νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία για την πληρωμή των αναδόχων από 1.1.2022
μέχρι 31.1.2022, οι ανάδοχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης νέων
δικαιολογητικών εφόσον μέχρι την 31.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική
υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, συνοδευόμενη από το σύνολο των
απαιτούμενων και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής.
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Θα θέλαμε κλείνοντας να διαβεβαιώσουμε, τόσο εσάς, όσο και το σύνολο των εταιρειών που
εκπροσωπείτε, ότι όπως και για τα προηγούμενη έτη, έτσι και για το τρέχον έτος, το σύνολο των
εκκρεμοτήτων χρηματοδοτήσεων θα ικανοποιηθεί, ακολουθώντας την προγραμματισμένη ροή
χρηματοδότησης, με στόχο την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ και του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Δημήτρης Σκάλκος
Εσωτερική Διανομή:
1) Γρ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη
2) Γρ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Τσακίρη
3) Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Σκάλκο
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