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Θέμα: Ένταξη νέου έργου στο εθνικό σκέλος ΠΔΕ 

Σχετ.: α) η υπ’ αριθμ. 
Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 2021

 β) το άρθρ. 96 παρ. 4 του ν. 4368/2016 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α’) 
ισχύει  

    γ) το υπ’ αριθμ. 2749/16
προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου 
Μετανάστευσης και
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

   δ) το υπ΄αριθμ. 246/19
Υπηρεσίας με συνημμένο 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα 
νησιά Σάμο, Κω και Λέρο

  ε) τις αριθμ. 4711/22
χωροθέτησης και κατασκευής
χορήγησης άδειας 
κατασκευής (ΦΕΚ 2043 Β’)

στ) την Α/Α 293 με αριθμ. πρωτ. 4384/14
3685/16-4-2020, την 
πίστωσης 

  ζ),τις αριθμ. 4387/14
προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με σκοπό τη δημιουργία δομών 
φιλοξενίας αιτούντων άσυλου 

 η) το υπ’ αριθμ. 1214/19
 θ) την από 3/4/2020 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σας υποβάλλουμε το Τεχνικό Δελτίο 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο
Κω και Λέρο» προτεινόμενου
αρχήν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ
και Ασύλου έχει υποβάλει στην Ε.Ε. αίτημα
Emergency Assistance του Asylum, Migration
έργου HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 for
accommodation facilities METOIKOS

 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
Τμήμα Προϋπολογισμού  ΠΔΕ  
Ταχ. Δ/νση       : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας  : 101 83 Αθήνα 
Τηλέφωνο      :  213 136 1299 

immigration.gov.gr 

 
 Αθήνα,   19   Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.:  6203 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων   
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
Email: gddevelopment@
dgrouzis@mnec.gr 
stirou@mnec.gr 
 
 
 

 
 

Ένταξη νέου έργου στο εθνικό σκέλος ΠΔΕ -ΣΑΕ 755 

υπ’ αριθμ. 14235/6-2-2020 εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και 
Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 2021

άρθρ. 96 παρ. 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α’) όπως τροποποιήθηκε και 

υπ’ αριθμ. 2749/16-3-2020 έγγραφό μας «Αύξηση ορίου πιστώσεων 
προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου» και την από  18/3/2020 σύμφωνη γνώμη του ΓΓ 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ αύξησης ορίου πιστώσεων 

246/19-6-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο έργου «Κατασκευή Περιφερειακών 

Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα 
αι Λέρο» και τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα

4711/22-5-2020, 4712/22-5-2020, αποφάσεις 
χωροθέτησης και κατασκευής και την αριθμ. 5099/29-
χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής – άρση άδειας χωροθέτησης και 

(ΦΕΚ 2043 Β’) 
293 με αριθμ. πρωτ. 4384/14-5-2020, την Α/Α 252 με αριθμ. πρωτ. 
2020, την Α/Α 294 με αριθμ. 4397/14-5-2020 απόφαση

τις αριθμ. 4387/14-5-2020, 4396/14-5-2020/14-5-2020,
προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με σκοπό τη δημιουργία δομών 
φιλοξενίας αιτούντων άσυλου  

1214/19-6-2020  έγγραφο της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕ 
3/4/2020 OPS/ITGPUBSEC/IK/CK/vaEIB Corporate

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  

Σας υποβάλλουμε το Τεχνικό Δελτίο Έργου με τίτλο: «Κατασκευή Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο

προτεινόμενου προϋπολογισμού 132.680.000,00€ για την ένταξή του 
στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης 

έχει υποβάλει στην Ε.Ε. αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω της 
ssistance του Asylum, Migration and Integration Fund και έχει λάβει κωδικό 

έργου HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 for the project ‘METOIKOS 
METOIKOS in Samos, Kos and Leros islands, in

2020 

και Επενδύσεων 
Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων    
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

7, 10180, Αθήνα 
mnec.gr 

2020 εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και 
Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 2021-2023 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του 
όπως τροποποιήθηκε και 

Αύξηση ορίου πιστώσεων 
προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου 

18/3/2020 σύμφωνη γνώμη του ΓΓ 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ως Διευθύνουσας 
Κατασκευή Περιφερειακών 

Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα 
σε αυτό έγγραφα 

 χορήγησης άδειας 
-5-2020 απόφαση 

άρση άδειας χωροθέτησης και 

252 με αριθμ. πρωτ. 
απόφαση δέσμευσης 

, 3702/16-4-2020 
προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με σκοπό τη δημιουργία δομών 

Corporate USE επιστολή της 

«Κατασκευή Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, 

για την ένταξή του κατ΄ 
ο Υπουργείο Μετανάστευσης 

του έργου μέσω της 
και έχει λάβει κωδικό 

project ‘METOIKOS — Construction of 
islands, in accordance with 
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Article 8, Law 4375/2016’.  Ωστόσο, μέχρι την  ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του 
ανωτέρω αιτήματος χρηματοδότησης, προτείνεται η προσωρινή ένταξη του έργου στο 
εθνικό σκέλος του ΠΔΕ προκειμένου να εκκινήσει άμεσα η κατασκευή της Δομής. Μετά την 
έγκριση της χρηματοδότησης μέσω της Emergency Assistance του Asylum, Migration and 
Integration Fund, το εν λόγω Ταμείο θα καλύψει τις δαπάνες του έργου. 

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι με την από 3/4/2020 
OPS/ITGPUBSEC/IK/CK/vaEIB Corporate USE επιστολή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να χρηματοδοτήσει το Μεταναστευτικό 
Πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εν λόγω έργο.  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, σας αποστέλλουμε την πρόταση του φορέα 
χρηματοδότησης με αριθμό ηλεκτρονικής καταχώρησης 2763 συνοδευόμενη με το (δ) 
σχετικό στο οποίο επισυνάπονται το Τεχνικό Δελτίο Έργου και έγγραφα των αρμόδιων 
υπηρεσιών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης επισυνάπτουμε το η) 
σχετικό έγγραφο της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, αναφορικά με τη δυνατότητα μη 
συγχρηματοδότησής του από το ΤΑΜΕ επί του παρόντος και παρακαλούμε όπως 
προχωρήσετε στην ένταξή του στη ΣΑΕ 755 του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.  

Σας ενημερώνουμε ότι αν και ο λόγος του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι 1,26 λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών 
ροών που αντιμετωπίζει η χώρα και της συνακόλουθης προσφυγικής μεταναστευτικής 
κρίσης δεν είναι δυνατή η απομείωση ή απένταξη άλλου έργου. Έχοντας υπ’ όψη τα β) και 
γ) σχετικά παρακαλούμε όπως προβείτε στις δικές σας ενέργειες. 

 

                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

       

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 
 

Συν/να: δ) ε) η) θ) σχετικό, υπ’ αριθ. 2763 ηλεκτρονική πρόταση  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (e-mail): 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
4. Γενικού ΔιευθυντήΜεταναστευτικής Πολιτικής  
5. Γενική Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τεχνική Υπηρεσία 
7. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
8. Τμήμα Προϋπολογισμού ΠΔΕ 
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