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ΟΕlιtΑ ; ΠΡοβλÞβΞτο που ονqκýητουν με την τροποποßηση των οικονομικþν
στοιχεßων κσι των τΙτλΦν συνεχτζüμενων Ýργων ηου χρημοτοδοτοýντ,οι απü
πüρουò του (πρþην) ταμ€ßου Αντιμεπßπισηò εκτÜκιων Ανογκþν (ΕτΑΕΑ),
¼ηωò εßνοι γνωστü με την κοτüργηση του ΕΤΑΕΑ εκδüθηκε η ΚΥΑ 16729/ΔΚΠ/145

(ΦΕΚ667 B/zιl4I20L1) εκκοθüρισηò ουτοý η οηοßο οτο üρθρο 2 ονÝφερε üτι
{Μπü την κοτüργηση του ΕΤΑΕΑ η χρημοτοδüτηση των Ýργων που Ýχουν εγκριθεß
κοι Ýχουν ειτταχθεß στο ηΔΕ θο εξακολουθÞσει νο γßνεται με τη διαδικοσßα τηò
συνειαφορüò μÝχρι του ýψουò των εγκεχρτμÝνων ηροýπολογτσμþν τουò».

Η ονωτÝρω διοτýπωση δεν επÝτρεηε την Ýντοξη νÝων Ýργων οýτε κοι οýξηση
προýπολογισμþν των Þδη ειττογμÝνων Ýργων,

Στη συνÝχειο εκδüθηκε η ΚΥΑ 55923/ΔΚη 353Ι18-12-2ο12 η οηοßο ον κ'Ýδωσε
την δυνοτüτητο Ýντοξηò νÝων Ýργων περιγρüφοντοò κοι τη διοδικοσßο υηοβολÞò
προºýσεων κο| οξιολüγησηò ουτþν, προφανþò εκ ποροδρομÞò δεν
προÝβλεψε περιητþαειò τροηοηοßησηò των Π/Υ Þ των τßτλων των συνεχιζüμενων

Ýργων.

Κατü την υποβολÞ των προτÝσεων γιο την Ýνταξη νÝων Ýργων απü τιò
ΠεριφÝρειεò. εκτüò οηü νÝο Ýργο ηροτüθηκον κοι ουξÞσειò προýηολσγισμþν
Þ κοι

τροποηοßηση τßτλων συνεχιζüμενων Ýργων.
Η ΔΔΕ ενÝκρινε ορχικü

ιò

τροποποιÞσαò ουτþν των Ýργων δεδομÝνου üτι ο) εßχον
αυτü αξιολογηθεß στο πλοßσιο τηò διοδικοσßοò που ηροÝβλεπε η δεýτερη ΚΥΑ, κοι
β) ηροβλÝηετοι η δυνατüτητο αυτÞ στιò εγκυκλßουò του ΠΔΕ γιο üλο το Ýργο του
Προγρüμμοτοò.

Στη συνÝχαο ýστερο

οηü

Ýργο στην κοτηγορΙο τι,τν

κροτκιßν ηιστιbσεων οτην ßδιο ΣΑΕ μÝχρι νο διευθετηθεΙ

συνοντÞσειò ηου Ýγινον με την υπηρεσßο σοò,
διοτυηþθηκον εηιφυλüξειò για πò εγκρßσειò οστÝò λüγω του
üτι δεν ονοφÝρετοι
ρητü στην ΚΥΑ . Γιο το λüγο ουτü η ΔΔΕ μετÝφερε προσωρινÜ το συγκεκριμÝνα

m θÝμα.

ΕπειδÞ στην ΥηηρεσΙο μοò συνεχßζουν κοι υποβüλλονται
οιτÞμοτο γιο ουξÞσειò η
μειιßταειò προýηολογισμιjιν ( σνοθεωρÞσειò τιμþν , αυξÞοειò ΦηΑ, εκπτþσειò
κ,λ.π),
καθþò κοι τροποποιÞσειò τßτλων συνεχιζüμενιrιν Ýργων
τσ οηοßο οτο πλοßσιο των
ονωτÝρω üεν δýνογται νο ικονοηοιηθοýν, προτεßνουμε
Ýμεση τροποποßηση τηò
ΚΥΑ ιßτòπε να κολýπτογτοι τα εν λüγω οιτÞματα,
Η προσωρινÞ λýση τηò Ýνταξηò ουτιßιν ττυν
Ýργων στιò κροτικÝò πιοτþοειò δεν εΙνοι

η ενδεδαγμÝνη κοθüσον οηομειþνει ηεροιτÝρω το
Þδη μειωμÝνο ¼ριο Πιοτþσεων

των Περιφεραþν (λüγΦ τηò δημοσιονομικÞò κατüστοσηò)
κοι εηιηλÝον
αφοποιεΙ τουò υηüρχοντεò ηüρουò του ταμεΙου.
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