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Αριθ. πρωτ.: 16936

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. κώδικας:
Πληροφορίες:

Τηλέφωνα:

Φαξ:
Ηλεκ. ταχυδρ.:

Σταδίου 27, Αθήνα
101 83
Α. Κουτσελάκη 
Φ. Αναγνωστάκης
2131364033
2131364366
2131364354
koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & 
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Καββαδά
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4971/04-04-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς, με 
θέμα «Λήψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την ολοκλήρωση των μελετών και τη χρηματοδότηση 
του δρόμου από τη διασταύρωση του Πόρου Λευκάδας έως την παραλία της Ρούδας», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο 
οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΕΝ.Π.Ε., ως προς το ύψος των εσόδων που 
προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών τους.

Ειδικότερα, για το προηγούμενο έτος 2017 κατανεμήθηκε συνολικά ποσό ύψους 1.792.000,00€ 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, 
συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει προγραμματισθεί να 
κατανεμηθεί στην Περιφέρεια και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων 
περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον 
έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 11246/12-04-2018 και 14503/25-04-2018 έγγραφα και, μόλις 
περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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