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I. ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ.22 του παραρτήµατος ΙΙΙ
του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος
(κεντρικό κατάστηµα) υπό το λογαριασµό διαθεσίµων του Ελληνικού
∆ηµοσίου

(28)

∆ιαχείρισης
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ

λογαριασµός

µε

τίτλο

µε

Ε.∆-

ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΑΙ

τίτλο

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΟΥ

Λογαριασµός

Ταµειακής

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΧΗΣ

και

ΤΩΝ
αριθµό

23/200850 εφεξής Κεντρικός Λογαριασµός ΕΣΠΑ. Με τη µε αριθµ.
2/51571/0020/30.07.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι διαδικασίες
κίνησης του ανωτέρω λογαριασµού.
Στόχος της λειτουργίας του

Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ είναι η

στοχευµένη και ταχεία χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων
του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται
απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής
συνδροµής.
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία χρηµατοδότησης των
συγχρηµατοδοτούµενων

έργων

µε

τη

λειτουργία

του

Κεντρικού

Λογαριασµού ΕΣΠΑ είναι οι ακόλουθες:

1.

Η χρηµατοδότηση των λογαριασµών των Συλλογικών Αποφάσεων γίνεται
ταυτόχρονα µε τη χρηµατοδότηση των λογαριασµών των έργων. Τα όρια
πληρωµών των Συλλογικών Αποφάσεων ταυτίζονται µε το σύνολο των
ετήσιων πιστώσεων των έργων της αντίστοιχης ΣΑ.

2.

Η χρηµατοδότηση των λογαριασµών των έργων,

θα πραγµατοποιείται

µηνιαίως µε εντολή του ΥΠΟΙΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) µε
βάση τις προτάσεις των αρµόδιων αρχών. Με τη λειτουργία αυτή, όπως
αποσαφηνίζεται στη συνέχεια, επιταχύνεται ριζικά η διαδικασία πληρωµής
των

συγχρηµατοδοτούµενων έργων και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη

χρηµατοδότησή τους σύµφωνα µε την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών.
3
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Η συχνότητα της χρηµατοδότησης των λογαριασµών των έργων δύναται
να επαναπροσδιοριστεί εφόσον από την αρχική φάση λειτουργίας του
Κεντρικού Λογαριασµού διαπιστωθεί αναγκαίο.

3.

Οι λογαριασµοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
χρεώνονται µε την εξόφληση των επιταγών των υπόλογων διαχειριστών
φυσικών ή νοµικών προσώπων, σε βάρος των αναλυτικών λογαριασµών
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Με τη διαδικασία αυτή
αποφεύγεται η πρόωρη χρηµατοδότηση των έργων σε σχέση µε τον
πραγµατικό χρόνο διενέργειας των πληρωµών και αποφεύγονται οι
δυσµενείς συνέπειες για το δηµόσιο (αδικαιολόγητη δέσµευση πόρων,
επιβάρυνση του δηµοσίου µε τόκους κλπ).

4.

Στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών διατάξεων (όπως λογαριασµοί έρευνας,
µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής κλπ) προβλέπεται η µεταφορά κονδυλίων
(µέσω ή άνευ υπολόγου) από τους λογαριασµούς των έργων της ΤτΕ σε
λογαριασµούς εµπορικών τραπεζών, ο φορέας έχει την υποχρέωση να
εξουσιοδοτήσει την τράπεζά του για την παροχή στοιχείων κίνησης των
σχετικών λογαριασµών προς το ΥΠΟΙΑΝ σε καθηµερινή βάση. Για το σκοπό
αυτό θα δοθεί από το ΥΠΟΙΑΝ πρότυπο αρχείο το οποίο θα παράγεται
αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα της εµπορικής τράπεζας και θα
περιέχει αναλυτικά όλες τις συναλλαγές των λογαριασµών που έγιναν κατά
το διάστηµα αναφοράς. Το αρχείο αυτό θα αποστέλλεται καθηµερινά µε
αυτόµατο

τρόπο

και

µέσω

ασφαλούς

καναλιού

επικοινωνίας

σε

καθορισµένο εξυπηρετητή του ΥΠΟΙΑΝ. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να
εξασφαλίζεται η αντιστοίχηση κάθε ενός λογαριασµού έργου στην ΤτΕ
προς ένα διακριτό λογαριασµό εµπορικής τράπεζας. Στις περιπτώσεις που
δεν ανοίγεται διακριτός λογαριασµός έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος
πρέπει να εξασφαλίζεται η αντιστοίχηση κάθε εναρίθµου του Π∆Ε προς ένα
διακριτό λογαριασµό εµπορικής τράπεζας.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασµού απαιτείται στενή
συνεργασία των εµπλεκόµενων αρχών και ειδικότερα:
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•

των

αρµοδίων

Ειδικών

Υπηρεσιών

που

ασκούν

καθήκοντα

∆ιαχειριστικής Αρχής για τα τοµεακά Προγράµµατα,
•

των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών,

•

των αρµόδιων υπηρεσιών των Yπουργείων, Περιφερειών και της
Βουλής,

•

και των δικαιούχων των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, δηλαδή των
φορέων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των έργων ή των
Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης για τις περιπτώσεις κρατικών
ενισχύσεων.

Μέχρι τη λήξη του έτους 2010 οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΑΝ σε
συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν σχεδιάσει και λειτουργήσει
πιλοτικά τον υπόψη λογαριασµό ώστε να διευθετηθούν έγκαιρα τυχόν
δυσλειτουργίες. Με βάση και τα δεδοµένα της πιλοτικής λειτουργίας του
κεντρικού

λογαριασµού

παρέχονται

ακολούθως

αναλυτικές

οδηγίες

και

επεξηγήσεις προς τις εµπλεκόµενες αρχές δεδοµένου ότι η πλήρης λειτουργία
του Κεντρικού Λογαριασµού έχει ξεκινήσει από 03/01/2011.

Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού ορίζονται :
ετήσια πίστωση έργου (πλαφόν): Το µέγιστο ποσό που δύναται να πληρωθεί
από το λογαριασµό του έργου στη διάρκεια ενός έτους.
εντολή (κατανοµής) χρηµατοδότησης: Η εντολή που δίδεται περιοδικά από
το ΥΠΟΙΑΝ προς την ΤτΕ για την πίστωση των επί µέρους λογαριασµών των
έργων.

Για την λειτουργία του κεντρικού λογαριασµού µε ενιαίο τρόπο προετοιµάζονται
οι αναγκαίες θεσµικές και κανονιστικές ρυθµίσεις προκειµένου να καθοριστούν
οι κανόνες, οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά έγγραφα και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια για τη δυνατότητα διενέργειας των πληρωµών σε βάρος των
λογαριασµών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και µέσω
εντολών πληρωµής. Στόχος είναι η εξασφάλιση της διενέργειας πληρωµών µε
εντολές µεταφοράς σε τραπεζικούς λογαριασµούς και ο περιορισµός στη χρήση
επιταγών για µικρού ύψους ποσά.
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2. ∆ιαδικασία χρηµατοδότησης έργων

2.1.

Στο συνολικό ποσό που δύναται να κινηθεί µέσω του Κεντρικού
Λογαριασµού ΕΣΠΑ συµπεριλαµβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό
που ψηφίζεται από τη Βουλή, και ειδικότερα στον Προϋπολογισµό
∆ηµοσίων Επενδύσεων στο συγχρηµατοδοτούµενο τµήµα. Βάση για τον
καθορισµό της ετήσιας πίστωσης για το ΕΣΠΑ είναι ο ετήσιος στόχος
απορρόφησης κοινοτικών πόρων, ο οποίος σύµφωνα µε το ν.3845/2010
(ΦΕΚ 65Α) είναι 3,35 δις € για το έτος 2011, 3,73 δις € για το 2012 και
3,89 δις € για το 2013 (σε όρους κοινοτικής συνδροµής).

2.2.

Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΓΓΕΑ) αποστέλλει
µέχρι 20 Ιουλίου κάθε έτους οδηγία προς τις αρµόδιες ∆/νσεις
Υπουργείων,

Περιφερειών

και

Βουλής

για

την

έναρξη

συλλογής

στοιχείων χρηµατοδότησης των έργων για το επόµενο έτος.
2.3.

Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΓΓΕΑ) λαµβάνοντας
υπόψη τους στόχους απορρόφησης κοινοτικών πόρων σύµφωνα µε το
ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) και τις απαιτήσεις δηµοσιονοµικής εκτέλεσης
των επί µέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (απαιτήσεις Ν+3, Ν+2),
εξειδικεύει τους ετήσιους στόχους συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης

του

κάθε

Επιχειρησιακού

σχετικά τις Ειδικές Υπηρεσίες

Προγράµµατος

και

ενηµερώνει

που ασκούν καθήκοντα ∆ιαχειριστικής

Αρχής για τα τοµεακά Προγράµµατα και τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές
Αρχές

των

Περιφερειών,

το

αργότερο

µέχρι 31

Οκτωβρίου

του

προηγούµενου έτους.
2.4.

Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενηµερώνει
τον Υπουργό Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το
αιτούµενο ποσό της συνολικής ετήσιας χρηµατοδότησης των έργων
ΕΣΠΑ και τη µέγιστη πίστωση του Κεντρικού λογαριασµού.

2.5.

Προκειµένου να διαµορφωθούν οι προτάσεις χρηµατοδότησης των έργων
(πλην κρατικών ενισχύσεων), οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων,
Περιφερειών και Βουλής, (∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού, Οικονοµικές
Υπηρεσίες,

∆ΙΣΑ

κ.α.),

σε

συνεργασία

µε

τους

δικαιούχους
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(φορείς υλοποίησης των έργων) καταγράφουν για κάθε ενταγµένη
πράξη τις πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για το επόµενο έτος.
Ειδικότερα τα στοιχεία που δίδονται είναι: οι προτεινόµενες πιστώσεις για
όλο το έτος καθώς και οι εκτιµώµενες δαπάνες της πράξης για κάθε µήνα
του έτους. Κατά τη διαδικασία αυτή οι Ειδικές Υπηρεσίες που έχουν
αρµοδιότητα διαχείρισης για µέρος ή για το σύνολο ενός Επιχειρησιακού
Προγράµµατος

είτε

ως

∆ιαχειριστικές

Αρχές

∆ιαχειριστικές

είτε

ως

Αρχές

Ενδιάµεσοι

είτε

ως

Φορείς

Ενδιάµεσες

∆ιαχείρισης

και

ειδικότερα οι Ειδικές Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης
της

υλοποίησης

των

αντίστοιχων

πράξεων,

καθοδηγούν

τις

εµπλεκόµενες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους ετήσιους στόχους
που πρέπει να ικανοποιήσουν τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.3. Οι Ειδικές αυτές υπηρεσίες
µεριµνούν για την υποβολή των προτάσεων προγραµµατισµού της
χρηµατοδότησης των πράξεων από τους δικαιούχους προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων/Περιφερειών (∆/νσεις Προγραµµατισµού,
Οικονοµικές Υπηρεσίες, ∆ΙΣΑ κ.α.). Επίσης µεριµνούν για την υποβολή
από τις υπηρεσίες των Υπουργείων/Περιφερειών/Βουλής προς τις Ειδικές
Υπηρεσίες

των ετήσιων πιστώσεων των έργων της οικείας Συλλογικής

Απόφασης κοινοποιώντας τις στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων της
ΓΓΕΑ.

2.6.

Οι προτάσεις αυτές αποτυπώνονται στους συνηµµένους
και

αποστέλλονται

στις

αρµόδιες

Ειδικές

Υπηρεσίες

Πίνακες Ι & ΙΙ
που

ασκούν

καθήκοντα διαχείρισης και ειδικότερα στις Ειδικές Υπηρεσίες που έχουν
την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης των αντίστοιχων πράξεων,
µέχρι τις 15 Νοεµβρίου κάθε έτους. Οι προτάσεις χρηµατοδότησης
συνοδεύονται από στοιχεία του/των υπολόγων διαχειριστών (είδος,
επωνυµία και ΑΦΜ) και εφόσον έχει ήδη ανοιχτεί τον αντίστοιχο
λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος και το υποκατάστηµα τήρησής
του (κεντρικό ή περιφερειακό) µέσω του οποίου εκτελούνται οι
πληρωµές. Η υποχρέωση των φορέων για κοινοποίηση στο αρµόδιο
κατάστηµα
υπολόγων

της

Τράπεζας

της

διαχειριστών

Ελλάδος
και

των

αποφάσεων

αναπληρωτών

ορισµού
τους,

παραµένει ως έχει. Μετά την εφαρµογή του Kαλλικράτη και όσον
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αφορά τα έργα που συγχρηµατοδοτούνταν από Συλλογικές Αποφάσεις
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε υπόλογο διαχειριστή το νοµικό
πρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως υπόλογος διαχειριστής
δύναται να οριστεί το νοµικό πρόσωπο της Περιφέρειας.
Στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών διατάξεων απαιτείται η µεταφορά
κονδυλίων σε εµπορική τράπεζα, στις προτάσεις χρηµατοδότησης των
έργων παρέχεται για κάθε

δεκατετραψήφιο κωδικό έργου στο Π∆Ε

(ενάριθµο) ο αντίστοιχος λογαριασµός της εµπορικής τράπεζας. Για κάθε
ενάριθµο έργο του Π∆Ε θα πρέπει να αντιστοιχεί ένας διακριτός
λογαριασµός εµπορικής τράπεζας1. Για τις περιπτώσεις αυτές οι αρµόδιες
Ειδικές Υπηρεσίες θα προσθέτουν ειδικό όρο στο Σύµφωνο Αποδοχής για
την υποχρέωση τήρησης διακριτού λογαριασµού στην εµπορική τράπεζα
και την υποχρέωση παροχής από την Τράπεζα στοιχείων κίνησης του
λογαριασµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΥΠΟΙΑΝ.
Για

τις

περιπτώσεις

κρατικών

ενισχύσεων

οι

αρµόδιες

υπηρεσίες

συνεργάζονται µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης και τη ∆ιαχειριστική
Αρχή του Προγράµµατος, προκειµένου να καταγραφούν για κάθε
Πρόσκληση οι πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για το επόµενο έτος. Ο
κάθε λογαριασµός έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοιχεί µε την
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή ανά
άξονα προτεραιότητας για την περίπτωση των ΠΕΠ. Οι προτάσεις
χρηµατοδότησης

συνοδεύονται

από

στοιχεία

του/των

υπολόγων

διαχειριστών (είδος, επωνυµία και ΑΦΜ) και, εφόσον έχει ήδη ανοιχτεί,
από τον αντίστοιχο λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος και το
υποκατάστηµα τήρησής του (κεντρικό ή περιφερειακό) µέσω του οποίου
εκτελούνται οι πληρωµές. Στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών διατάξεων
απαιτείται η µεταφορά κονδυλίων σε εµπορική τράπεζα, στις προτάσεις
χρηµατοδότησης
Επιχειρησιακό

των

έργων

Πρόγραµµα

ή

παρέχεται
ανά

άξονα

για

κάθε

ενάριθµο

προτεραιότητας

για

(ανά
την

περίπτωση των ΠΕΠ) αντίστοιχος λογαριασµός της εµπορικής τράπεζας.

1

Το ποσόν του µη επιλέξιµου ΦΠΑ είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται στον ίδιο λογαριασµό
εµπορικής τράπεζας µε αυτόν του έργου
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Για κάθε Πρόσκληση θα πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον ένας
διακριτός λογαριασµός εµπορικής τράπεζας.
2.7.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Αρχής για τα
τοµεακά Προγράµµατα και οι Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών,

εξετάζουν

και

επιβεβαιώνουν

τις

προτάσεις

χρηµατοδότησης των έργων και καταχωρούν τα αναγκαία στοιχεία στο
ΟΠΣ, µέσω ειδικών οθονών που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό στο
µενού

Παρακολούθηση/ Ενιαίος Λογαριασµός. Κατά περίπτωση, στις

οθόνες αυτές καταχωρούνται στοιχεία Ορισµού Υπολόγων, Αιτήµατα
Πιστώσεων

Συνεχιζόµενων

Πράξεων

και

Προβλέψεις

Κατανοµών

Χρηµατοδότησης.
Ειδικότερα για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, αρµόδιες για την
επιβεβαίωση των προτάσεων χρηµατοδότησης και την καταχώρηση στο
ΟΠΣ των ως άνω στοιχείων είναι:
•

η

Ειδική

Υπηρεσία

Συντονισµού

Εφαρµογής

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ για τις πράξεις των ΠΕΠ που
έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦ∆/Τράπεζες και Γ∆ΙΕ,
•

η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ που
έχουν εκχωρηθεί σε επί µέρους ΕΦ∆ καθώς και για το τµήµα των
ΠΕΠ που της έχουν εκχωρηθεί,

•

η ΕΥ∆ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων
του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση που έχουν εκχωρηθεί σε επί µέρους
ΕΦ∆ καθώς και για το τµήµα των ΠΕΠ που της έχουν εκχωρηθεί,

•

η αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για τις πράξεις κρατικών
ενισχύσεων του Προγράµµατος που διαχειρίζεται, που έχουν
εκχωρηθεί σε επί µέρους ΕΦ∆.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ είναι τα εξής δύο: η ετήσια
πίστωση

της

πράξης

και

η

προτεινόµενη

χρηµατοδότηση

του

λογαριασµού της πράξης για κάθε µήνα του έτους σύµφωνα µε την
πρόταση του φορέα. Για τις περιπτώσεις πράξεων οριζόντιου χαρακτήρα
εγγράφεται ένα ενάριθµο έργο στο Π∆Ε από την αρχή που εκδίδει την
αντίστοιχη απόφαση ένταξης και τα στοιχεία χρηµατοδότησης

δίδονται
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για την πράξη αυτή. Τα στοιχεία καταχωρούνται στο ΟΠΣ µέχρι τις 30
Νοεµβρίου

κάθε

έτους,

µε

κοινοποίηση

στον/ους

φορέα/εις

χρηµατοδότησης των έργων.
2.8.

Τα καταχωρηµένα στοιχεία των πιστώσεων του ΟΠΣ επιβεβαιώνονται από
την ΕΥΣ και ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, η οποία
µεριµνά για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης των ετήσιων
πιστώσεων των πράξεων του επόµενου έτους, το αργότερο µέχρι τις 10
∆εκεµβρίου.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων µεριµνά
για

την

υποβολή

της

πρότασης

τροφοδότησης

του

Κεντρικού

Λογαριασµού για το µήνα Ιανουάριο.
2.9.

Τα

αρχεία

µε

τις

ετήσιες

πιστώσεις

των

πράξεων

αποστέλλονται

ηλεκτρονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρωί της πρώτης εργάσιµης
ηµέρας του νέου έτους, ούτως ώστε µε την έναρξη του νέου έτους όλα
τα έργα του ΕΣΠΑ να έχουν εγκεκριµένη πίστωση (πλαφόν).
2.10. Η

∆ιεύθυνση

∆ηµοσίων

Επενδύσεων

µεριµνά

ώστε

µέχρι

τις

31

Ιανουαρίου να έχουν εκδοθεί οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ)
κατά φορέα µαζί µε τις ενοποιηµένες κατά ΣΑΕ εντολές χρηµατοδότησης
για το µήνα Ιανουάριο για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ. Οι Συλλογικές
Αποφάσεις περιλαµβάνουν τις ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις καθώς και
στοιχεία κατανοµών και πληρωµών της Τράπεζας της Ελλάδος της 31ης
∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
2.11. Οι υποχρεώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφερειών και
της Βουλής και των αρµόδιων Ειδικών Υπηρεσιών για την περιοδική
χρηµατοδότηση

των

λογαριασµών

των

έργων

και

ο

χρόνος

ολοκλήρωσής τους, αποτυπώνονται στους συνηµµένους Πίνακες ΙVa,
ΙVb και ΙVc του κεφαλαίου IV.
2.12. ∆εδοµένου ότι µε βάση το ν.3845/2010 η πρόβλεψη για το νέο κεντρικό
λογαριασµό

αφορά

µόνον

τις

συγχρηµατοδοτούµενες

πράξεις,

επισηµαίνεται ότι στις αποφάσεις ένταξης θα συµπληρώνεται µόνο ο Π/Υ
1

(επιλέξιµες

δαπάνες

και

συνολικό

ποσό

των

απαιτούµενων

απαλλοτριώσεων). Άλλες µη επιλέξιµες δαπάνες που είναι αναγκαίες για
την

ολοκλήρωση

του έργου δεν

µπορούν να συµπεριληφθούν στα
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στοιχεία εγγραφής του έργου στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Για το
λόγο αυτό στις περιπτώσεις που στις αποφάσεις ένταξης συµπληρώνεται
ο Π/Υ 2, η ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ θα προβαίνει σε
εγγραφή δύο διακριτών εναρίθµων έργων στο Π∆Ε.
2.13. Σε περίπτωση ένταξης νέας πράξης στο ΕΣΠΑ, οι Ειδικές Υπηρεσίες
καθοδηγούν τους φορείς ώστε οι πιστώσεις αυτές να συµπεριληφθούν
προσθετικά στις εκτιµήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών σύµφωνα µε την
εκτιµώµενη πρόοδο ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων της πράξης.
2.14. Πέραν της αρχικής αποστολής των προτάσεων χρηµατοδότησης για τους
12 µήνες του έτους, οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν και εκτάκτως τους
επόµενους µήνες, αν κρίνουν ότι απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση ένταξης
νέου

έργου)

να

ζητήσουν

την

αναθεώρηση/επικαιροποίησή

των

αιτηµάτων χρηµατοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η ανακατανοµή των
απαιτούµενων πιστώσεων θα πρέπει να γίνεται µε στόχο την επίτευξη
του

τεθέντος

στόχου

συγχρηµατοδοτούµενης

δηµόσιας

δαπάνης.

Εφόσον απαιτηθεί επικαιροποίηση των αιτηµάτων χρηµατοδότησης, αυτή
θα

υποβάλλεται

εντός

του

πρώτου

δεκαηµέρου

κάθε

µήνα,

συµπληρώνοντας εκ νέου τα στοιχεία του Πίνακα ΙΙ και τις αντίστοιχες
οθόνες του ΟΠΣ.
2.15. Η χρηµατοδότηση κάθε έργου θα γίνεται εντός των ορίων της ετήσιας
πίστωσής του (πλαφόν). Εφόσον κρίνεται αναγκαίο µπορεί να υπάρξει
τροποποίηση της ετήσιας πίστωσης.
2.16. Επιτρέπεται η ανάληψη προκαταβολών για την κάλυψη περιορισµένου
ύψους δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι
επιλέξιµες προς συγχρηµατοδότηση.
2.17.

Επιτρέπεται ο ανακαταλογισµός δαπάνης εις βάρος των πιστώσεων
έργου στην περίπτωση που η δαπάνη πραγµατοποιήθηκε εις βάρος
πιστώσεων άλλου έργου, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα του φορέα
χρηµατοδότησης προς τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. Οι
σχετικές εντολές ανακαταλογισµού δίδονται στην ΤτΕ από το ΥΠΟΙΑΝ.

2.18. Τα

στοιχεία

διενεργούνται

των
χωρίς

εντολών
υπόλογο

χρηµατοδότησης
και

οι

των

αντίστοιχες

έργων

που

εξουσιοδοτικές
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διατάξεις, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στους Πίνακες Ι και ΙΙ. Οι
αντίστοιχες εντολές υποβάλλονται και εγγράφως στην αρµόδια Ειδική
Υπηρεσία η οποία τα διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων
του ΥΠΟΙΑΝ. Οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες των Υπουργείων,
Περιφερειών και Βουλής έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των στοιχείων
και δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη µεταφορά των κονδυλίων σε
λογαριασµούς

εµπορικών

τραπεζών,

πριν

από

την

υποβολή

των

στοιχείων στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης.

Οι επί µέρους ενέργειες και οι χρονικές προθεσµίες ολοκλήρωσής τους για κάθε
εµπλεκόµενη υπηρεσία παρουσιάζονται στους συνηµµένους Πίνακες ΙVa, ΙVb
και ΙVc (συνοπτικός οδηγός για τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες).

3. ∆ιαδικασία πληρωµής δαπανών έργων
Οι

πληρωµές

των

έργων

του

κεντρικού

λογαριασµού

όπως

και

οι

χρηµατοδοτήσεις των έργων διενεργούνται µέσω της Τραπέζης της Ελλάδας
σύµφωνα µε τις υφιστάµενες µέχρι σήµερα διαδικασίες, µε την επιφύλαξη των
όρων που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε αριθµό 2/51571/0020/30.07.2010.
Η βασική διαφοροποίηση µε τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασµού αφορά
τις περιπτώσεις που υπόλογος διαχειριστής ορίζεται νοµικό πρόσωπο. Στις
περιπτώσεις

αυτές

η

χρέωση

του

κεντρικού

λογαριασµού

για

τα

συγχρηµατοδοτούµενα έργα γίνεται µε την εξόφληση των επιταγών και όχι µε
την εντολή κατανοµής χρηµατοδότησης που ίσχυε µέχρι τώρα.

4. Ενηµέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει τα συνήθη µέχρι σήµερα στοιχεία στις
αρµόδιες αρχές. Για όλα τα έργα του λογαριασµού 020.1 και όσον αφορά στα
αρχεία που αποστέλλονται προς το ΓΛΚ και στα αρχεία πληρωµών του ΥΠΟΙΑΝ
θα παρέχεται η πληροφορία για το είδος του υπολόγου διαχειριστή (φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) και το ΑΦΜ του υπολόγου. Τα αρχεία που αποστέλλονται
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καθηµερινά προς το ΥΠΟΙΑΝ και το ΓΛΚ µε τις πληρωµές των έργων 020.1,
έχουν κοινή γραµµογράφηση και περιέχουν τα στοιχεία του ποσού της εντολής
χρηµατοδότησης, του αριθµού επιταγής, τον αριθµό λογαριασµού κλπ.
Οι Ειδικές Υπηρεσίες ενηµερώνονται µέσω του ΟΠΣ για τις κατανοµές
χρηµατοδότησης και τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται για κάθε έργο και
ενηµερώνουν αντίστοιχα τις αρµόδιες υπηρεσίες και δικαιούχους των έργων.

5. Ενηµέρωση από Εµπορικές Τράπεζες
Στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών διατάξεων µεταφέρονται κονδύλια από
λογαριασµούς

της

Τράπεζας

της

Ελλάδος

σε

λογαριασµούς

Εµπορικών

Τραπεζών αποστέλλονται καθηµερινά προς το ΥΠΟΙΑΝ από το πληροφοριακό
σύστηµα της εµπορικής τράπεζας, αρχεία κίνησης των λογαριασµών αυτών.
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ΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
8.1.

Η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασµού του ΕΣΠΑ παρακολουθείται
συστηµατικά από τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

8.2.

Στο τέλος κάθε τριµήνου από τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης γίνεται απολογισµός της κίνησης των λογαριασµών των
έργων µε δυνατότητα ανακλήσεων σε έργα για τα οποία οι απορροφήσεις
απέχουν αδικαιολόγητα από τις προβλέψεις των δικαιούχων.

8.3.

Το

ΥΠΟΙΑΝ

ανακαλεί

κάθε

τµήµα

της

µηνιαίας

χρηµατοδότησης

λογαριασµού έργου το οποίο έως τη λήξη του τρίτου µήνα µετά το µήνα
της εντολής χρηµατοδότησης δεν χρησιµοποιήθηκε για την καταβολή
πληρωµών.
8.4.

Τα ποσά των ανακλήσεων παραµένουν στον Κεντρικό Λογαριασµό ΕΣΠΑ
και διατίθενται µε εντολή ΥΠΟΙΑΝ σε άλλα έργα σύµφωνα µε την πρόοδο
υλοποίησής τους.

8.5.

Oι πραγµατικές δαπάνες των έργων του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ
πρέπει να εµφανίζονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, το αργότερο µέχρι τις 25 του µηνός που έπεται του µήνα
που πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη. Η ταχύτητα ανόδου των στοιχείων
δαπανών στο ΟΠΣ θα λαµβάνεται υπόψη από τη ΓΓΕΑ προκειµένου να
επιτευχθεί η χρηµατοδότηση των έργων σύµφωνα µε την πρόοδο
εκτέλεσης των εργασιών των έργων.

8.6.

Στις περιπτώσεις µεταφοράς κονδυλίων σε λογαριασµούς εµπορικών
τραπεζών, τα αναπορρόφητα ποσά της παραγράφου 8.3, µειώνουν
ισόποσα τις εντολές χρηµατοδότησης του λογαριασµού του έργου για τον
επόµενο µήνα.

8.7.

Με

ευθύνη

σχεδιάζεται
λειτουργίας

της

Γενικής

µηχανισµός
του

Γραµµατείας
για

Κεντρικού

τη

Επενδύσεων

συστηµατική

Λογαριασµού,

και

Ανάπτυξης

παρακολούθηση

την

της

καταγραφή τυχόν
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δυσλειτουργιών

και

τη

λήψη

µέτρων

βελτίωσης

και

περαιτέρω

αυτοµατισµού της όλης διαδικασίας.
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ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Για τη χρηµατοδότηση των έργων για το έτος 2011 και την έκδοση των
αντίστοιχων ΣΑ οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, Περιφερειών και της
Βουλής θα πρέπει να συµπληρώσουν τα στοιχεία του Πίνακα ΙΙ και του πίνακα
ΙΙΙ και να τα διαβιβάσουν στις Ειδικές Υπηρεσίες µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2011.
Ο πίνακας Ι δεν θα συµπληρωθεί για την πίστωση των λογαριασµών των έργων
για το έτος 2011.
Οι

Ειδικές

Υπηρεσίες

∆ιαχείρισης

θα

πρέπει

να

καταχωρήσουν

και

να

επιβεβαιώσουν τα στοιχεία στο ΟΠΣ µέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2011 προκειµένου
στη συνέχεια να εκδοθούν οι Συλλογικές Αποφάσεις των έργων.
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IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΙVa.

Συνοπτικός

οδηγός

Υπουργείων/Περιφερειών/Βουλής

για
(∆/νσεις

τις

αρµόδιες

Προγραµµατισµού,

∆ιευθύνσεις
Οικονοµικές

Υπηρεσίες, ∆ΙΣΑ κ.α.) και δικαιούχους. Ανάλυση ενεργειών και χρόνου
ολοκλήρωσης

ΙVb. Συνοπτικός οδηγός για τις Ειδικές Υπηρεσίες (∆.Α., Ε∆Α, ΕΦ∆). Ανάλυση
ενεργειών και χρόνου ολοκλήρωση

ΙVc.

Συνοπτικός οδηγός για τις για τις υπηρεσίες της ΓΓΕΑ (ΕΥΣ, ∆∆Ε).

Ανάλυση ενεργειών και χρόνος ολοκλήρωσης
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ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΙVa. Συνοπτικός οδηγός για τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Υπουργείων/Περιφερειών/Βουλής (∆/νσεις Προγραµµατισµού, Οικονοµικές Υπηρεσίες, ∆ΙΣΑ κ.α.)
και δικαιούχους. Ανάλυση ενεργειών και χρόνου ολοκλήρωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΌ

ΠΡΟΣ
Αρµόδιες
∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών

1

Υποβολή εκτιµήσεων δικαιούχων για τις αναγκαίες πιστώσεις των έργων
για το επόµενο έτος.

10 Νοεµβρίου

∆ικαιούχους (φορείς
υλοποίησης)

2

Υποβολή προτάσεων :
1) Πιστώσεων (πλαφόν) επόµενου έτους ανά έργο
2) Μηνιαία χρηµατοδότηση έργων επόµενου έτους

15 Νοεµβρίου

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

Ειδικές Υπηρεσίες
(∆.Α., Ε∆Α. ΕΦ∆)

3

Υποβολή προτάσεων: Για την έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων

10 Ιανουαρίου

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

∆/νση Π∆Ε, Ειδικές
Υπηρεσίες (∆.Α.,
Ε∆Α. ΕΦ∆)

4

Υποβολή προτάσεων :
1) Επικαιροποιηµένων στοιχείων των Σ. Α. (τροποποίηση ΣΑ)
2) Επικαιροποίηση χρηµατοδότησης λογαριασµών πχ λόγω νέων έργων
(έκτακτη εντολή χρηµατοδότησης)

10 κάθε µήνα

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

∆/νση Π∆Ε, Ειδικές
Υπηρεσίες (∆.Α.,
Ε∆Α. ΕΦ∆)

ΕΝΤΥΠΟ
/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ
Επιστολή

Πίνακας Ι, Πίνακας ΙΙ

Πίνακας ΙΙΙ

Πίνακας Ι, Πίνακας ΙΙ
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ΙVb. Συνοπτικός οδηγός για τις Ειδικές Υπηρεσίες (∆.Α., Ε∆Α, ΕΦ∆). Ανάλυση ενεργειών και χρόνου ολοκλήρωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΌ

ΠΡΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ
/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ

1

Συνεργασία µε δικαιούχους και αρµόδιες ∆/νσεις
Υπουργείων/Περιφερειών και µέριµνα για υποβολή προτάσεων:
1) Πιστώσεων (πλαφόν) του επόµενου έτους,
2) Μηνιαία χρηµατοδότηση έργων επόµενου έτους

15 Νοεµβρίου

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆

Πίνακας Ι
Πίνακας ΙΙ

2

Επιβεβαίωση και καταχώρηση προτάσεων στο ΟΠΣ :
1) Ετήσιων πιστώσεων των έργων για το επόµενο έτος
2) Μηνιαία χρηµατοδότηση των λογαριασµών των έργων (εντολή
χρηµατοδότησης), έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων

30 Νοεµβρίου

ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆

ΟΠΣ

Οθόνες ΟΠΣ

3

Επιβεβαίωση και καταχώρηση στο ΟΠΣ:
1) Επικαιροποιηµένων στοιχείων των Σ. Α. (τροποποίηση ΣΑ)
2) Επικαιροποίηση χρηµατοδότησης λογαριασµών πχ λόγω νέων
έργων (έκτακτη εντολή χρηµατοδότησης)

25 κάθε µήνα

ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆

ΟΠΣ

Πίνακας ΙΙΙ,
Πίνακας ΙΙ
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ΙVc. Συνοπτικός οδηγός για τις για τις υπηρεσίες της ΓΓΕΑ (ΕΥΣ, ∆∆Ε). Ανάλυση ενεργειών και χρόνου ολοκλήρωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1

2

3

4

5

6

Οδηγία προς τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των
Υπουργείων/Περιφερειών/Βουλής για έναρξη συλλογής
στοιχείων χρηµατοδότησης έργων.
Αποστολή ετήσιων στόχων Επιχειρησιακού Προγράµµατος
στις αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες
Έλεγχος των στοιχείων χρηµατοδότησης των έργων στο ΟΠΣ
(ετήσιων πιστώσεων /χρηµατοδοτήσεων για το µήνα
Ιανουάριο)

Έκδοση προεγκρίσεων ετήσιων πιστώσεων
Πρόταση προς το ΓΛΚ για την ετήσια πίστωση του Κεντρικού
Λογαριασµού ΕΣΠΑ και την πίστωση του Κεντρικού
Λογαριασµού µηνός Ιανουαρίου.
Ηλεκτρονική διαβίβαση προεγκρίσεων ετήσιων πιστώσεων
και χρηµατοδοτήσεων των λογαριασµών των έργων (εντολή
κατανοµής) µηνός Ιανουαρίου

8

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων /ετήσιων πιστώσεων έργων

9

Επιβεβαίωση των στοιχείων µηνιαίων προτάσεων
χρηµατοδότησης των λογαριασµών των έργων. Πρόταση
προς το ΓΛΚ για τη µηνιαία πίστωση του Κεντρικού
Λογαριασµού ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση στην ΤτΕ.

10

Ηλεκτρονική διαβίβαση µηνιαίων χρηµατοδοτήσεων των
λογαριασµών των έργων (εντολή κατανοµής).

11

Παρακολούθηση λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασµού
/Ανακλήσεις χρηµατοδοτήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΌ

ΠΡΟΣ

20 Ιουλίου

∆∆Ε

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

Εγκύκλιος

31 Οκτωβρίου

ΕΥΣ

ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆

Επιστολή

10 ∆εκεµβρίου

ΕΥΣ

ΟΠΣ

Οθόνες ΟΠΣ

24 ∆εκεµβρίου

∆∆Ε

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ

Μέχρι το τέλος του έτους

∆∆Ε

ΓΛΚ

Επιστολή

Πρώτη εργάσιµη µηνός
Ιανουαρίου

∆∆Ε

ΤτΕ

Ηλεκτρονικό αρχείο

31 Ιανουαρίου

∆∆Ε

Αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής

Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ

Τέλος κάθε µήνα

ΕΥΣ/∆∆Ε

ΟΠΣ,ΓΛΚ

Οθόνες ΟΠΣ, Επιστολή

Πρώτη εργάσιµη κάθε
µήνα

∆∆Ε

ΤτΕ

Ηλεκτρονικό αρχείο

∆ιαρκώς

ΕΥΣ/∆∆Ε

Αρµόδιες υπηρεσίες
/ΤτΕ

Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ

ΕΝΤΥΠΟ
/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ
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V. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
Ο πίνακας Ι δε θα συµπληρωθεί για τις πιστώσεις των έργων για το έτος 2011. Θα
συµπληρωθεί για πρώτη φορά στο τέλος του 2011 για τις πιστώσεις του έτους 2012 και
στη συνέχεια για τα επόµενα έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
Ο πίνακας ΙΙI θα συµπληρωθεί µόνο για την πίστωση των λογαριασµών των έργων για
το έτος 2011.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
Ετος:

Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα

(1)

Οδηγίες
Στήλες:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Π∆Ε
MIS

(2)

(3)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Φορέα
Χρηµατοδότησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
31.12.2010

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟ
1.1 ΜΕΧΡΙ
31.10.2011

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ο πίνακας δε θα συµπληρωθεί για τις πιστώσεις των έργων για το έτος 2011. Θα συµπληρωθεί για πρώτη φορά στο τέλος του 2011 για τις πιστώσεις του έτους 2012.
1
Συµπληρώνουµε τον αύξοντα αριθµό του επιχειρησιακού προγράµµατος
2
Συµπληρώνουµε το MIS του έργου ή το κωδικό πρόσκλησης για της κρατικές ενισχύσεις
5
Κωδικός Φορέα Χρηµατοδότησης στο ΟΠΣ
6
Προϋπολογισµός έργου σύµφωνα µε την εγγραφή του στο Π∆Ε
7
Πληρωµές του έργου µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους
8
Κατανοµές στο τρέχον έτος
9
Είναι η διαφορά των στηλών 6-(7+8)
10
Πιστώσεις επόµενου έτους
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
Ετος:
Τρίµηνο:
Ποσά σε ευρώ
Επιχειρησιακό ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Πρόγραµµα
MIS
(1)

Οδηγίες
Στήλες:

(2)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Π∆Ε
(3)

Κωδικός
ΤΙΤΛΟΣ Κωδικός Φορέα Υποκαταστήµατος
Αριθµός
Κατηγορία
ΕΡΓΟΥ Χρηµατοδότησης
Τράπεζας της
Λογαριασµού Υπολόγου
Ελλάδος
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Επωνυµία /
Ονοµατεπώνυµο
Υπολόγου
(9)

ΑΦΜ
Σύνολο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Υπολόγου
έτους
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ο πίνακας συµπληρώνεται ανά λογαριασµό
1
Συµπληρώνουµε τον αύξοντα αριθµό του επιχειρησιακού προγράµµατος
2
Συµπληρώνουµε το MIS του έργου ή το κωδικό πρόσκλησης για της κρατικές ενισχύσεις
5
Κωδικός Φορέα Χρηµατοδότηση στο ΟΠΣ
7
Ο κωδικός του λογαριασµού του έργου στην τράπεζα
8
Βαζουµε τον αριθµό 1-για φυσικό πρόσωπο, 2 - για Νοµικό πρόσωπο, 3 -άνευ υπολόγου
9
Για τα φυσικά πρόσωπα συµπληρώνουµε το Ονοµατεπώνυµο και Πατρώνυµο, για τα Νοµικά Πρόσωπα τον Τίτλο
11-22 Υψος χρηµατοδότησης Λογαριασµού έργου για κάθε µήνα του έτους
6
Συµπληρώνετε µόνο για τα έργα που οι ανάδοχοι εκταµιεύουν από λογαριασµούς της Τράπεζας Της Ελλάδος
7
Σε περίπτωση λογαριασµού σε εµπορική τράπεζα συµπληρώνεται το ΙΒΑΝ

Οι περιπτώσεις εκτέλεσης κατανοµής χωρίς υπόλογο µέχρι να τυποποιηθούν θα αποστέλλονται σε συνοδευτικό έγγραφο, ηλεκτρονικά και έντυπα, προς τους αποδέκτες του παραπάνω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
Ετος:

Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
MIS

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Π∆Ε

(1)

(2)

(3)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Φορέα
Χρηµατοδότησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
31.12.2010

(4)

(5)

(6)

(7)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ
2011
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
(8=6-7)

(9)

Ο πίνακας συµπληρώνεται ανά έργο και µόνο για την πίστωση των λογαριασµών των έργων για το έτος 2011.
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VI. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

1. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΣΠΑ

2. ΚΥΚΛΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

3. ΚΥΚΛΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
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VII. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ

Ενιαίος Λογαριασµός- Σχεδίαση –User interface

Μενού

Κάτω από την επιλογή «Παρακολούθηση» του µενού ΕΣΠΑ έχει προστεθεί κλάδος
σύµφωνα µε την εικόνα 1.
Στην επιλογή «Ορισµός

Λογαριασµών» έχει πρόσβαση ο υπεύθυνος για τις

πληρωµές πράξεων φορέας και στην οθόνη που εµφανίζεται, καταχωρεί την
αντιστοίχιση των υποέργων πράξεων του ΕΣΠΑ, µε ενάριθµους, λογαριασµούς και
υπολόγους σύµφωνα µε τα στοιχεία που ζητούνται από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Οι προβλέψεις καταχωρούνται ξεχωριστά για τις πιστώσεις και τις κατανοµές
ακολουθώντας τις αντίστοιχες επιλογές. Ο φορέας καταχωρεί τα αρχικά στοιχεία και
βάση αυτών η ΕΥΣ και η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων θα τις συµπληρώνουν.
∆ίνεται µάλιστα η δυνατότητα συµπλήρωσης δεδοµένων και από το υποσύστηµα
Π∆Ε.
Ενιαιός Λ ογαριασµός
Ο ρισµός Υπολόγω ν / Λογαριασµώ ν
Αιτήµατα Πιστώ σεω ν
Πιστώ σεις Φ ορέα
Πιστώ σεις ΕΥΣ
Πιστώ σεις ∆∆ Ε
Αιτήµατα Κατανοµώ ν
Κατανοµές Φ ορέα
Κατανοµές ΕΥΣ
Κατανοµές ∆∆ Ε

Εικόνα 1
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Ορισµός Υπολόγων / Λογαριασµών

Ο ορισµός του λογαριασµού της Τράπεζας της Ελλάδος και των άλλων στοιχείων
Π∆Ε ανά υπόλογο γίνεται στην οθόνη της εικόνας 2. Στην ανώτερη ζώνη της οθόνης
αυτής επιλέγεται η πράξη στα πρότυπα του τεχνικού δελτίου πράξης. Ο ενάριθµος
έρχεται από την αντιστοίχιση που έχει γίνει στον κατάλογο πράξεων και στην σπάνια
περίπτωση που για κάποια πράξη έχουν αντιστοιχηθεί για ΣΑ /8 ή /9 περισσότεροι
από ένας ενάριθµοι η αντιστοίχηση γίνεται µέσω του πεδίου πολλαπλών επιλογών
(combo-box). Τα στοιχεία υπολόγου (Ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ και ιδιότητα υπολόγου)
και η αντιστοιχία του µε λογαριασµού καταχωρούνται ανά ενάριθµο στην µεσαία
ζώνη. Η έλεγχος και κατά συνέπεια η οριστικοποίηση του ορισµού λογαριασµού
γίνεται σε αυτό το επίπεδο εγγραφών.
Στην κατώτερη ζώνη της οθόνης ορίζονται τα υποέργα της πράξης ανά υπόλογο και
τον λογαριασµό του για συγκεκριµένο το χρονικό διάστηµα σε µήνες. Με την
καταχώρηση και τον έλεγχο νέου υπολόγου για κάποιο υποέργο ενηµερώνεται
αυτόµατα και η λήξη ισχύος προηγούµενης αντιστοιχίας.
Ορισµός Υπόλογων / Λογαριασµών
ΕΣΠΑ
ΕΠ
ΑΠ
Φορέας Έγκρισης
Πρόσκληση
Τίτλος
Πράξης

4

Κωδικός MIS
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013
∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι
277790
∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι
02
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου ΕΤΠΑ
Ενάριθµος Π∆Ε
Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου ΕΤΠΑ
2010ΕΠ02680014
2040121
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆υτικής Ελλάδας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆υτικής Ελλάδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
10

Στοιχεία Υπολόγου / Λογαριασµού
ΑΑ
1
2
3

Ονοµατεπώνυµο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Αλέξης Γρηγορόπουλος

ΑΦΜ Υπολόγου
Λογαριασµός ΤτΕ
090224667
1610602680014010
099223344
1234567890123456
099223355
1234567890987654

Κωδ. Κατ.
999
666
969

Έλεγχος
Ναι
Ναι
Όχι

Περιγραφή Καταστήµατος Κατάστηµα ΤτΕ
Κατάστηµα ΤτΕ
Υποέργα
Κωδικός
1
2
3
4

Ισχύς
Τίτλος Υποέργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ - ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ

Από
Μήνας
11
11
11

Έως
Έτος
2010
2010
2010

Μήνας

Έτος

Έλεγχος

Εικόνα 2
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ΑΔΑ: 4Α95Φ-83
Αιτήµατα Πιστώσεων
Πιστώσεις Φορέα
Οι προβλέψεις πιστώσεων καταχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης ανά έτος και
ενάριθµο στην οθόνη της εικόνας 3. Έτσι για κάθε πράξη που καταχωρεί ο φορέας
έρχεται αυτόµατα ο αντίστοιχος ενάριθµος ή στην σπάνια περίπτωση που υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ενάριθµοι γίνεται επιλογή µέσω πεδίου πολλαπλών επιλογών
(combo-box).

Οι

ετήσιες

πιστώσεων

δεν

επιτρέπεται

να

ξεπερνούν

τον

προϋπολογισµό της πράξης από το τεχνικό της δελτίο ούτε την εγκεκριµένη πίστωση
του Π∆Ε για τον ενάριθµο. Μπορεί να γίνει αυτόµατη συµπλήρωση όλων των
κωδικών MIS του φορέα στην λίστα πράξεων µε το «πάτηµα» του πλήκτρου
«Ενηµέρωση Λίστας Πράξεων».

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πολλών αιτηµάτων πιστώσεων για κάποιο έτος και
στην λίστα των πράξεων φαίνεται σε πια σειρά είναι το τρέχον αίτηµα ανά ενάριθµο.
Με τον έλεγχο της σειράς προβλέψεων από τον φορέα αλλάζει η κατάσταση της σε
«Ελέγχθηκε από τον φορέα» ώστε να µπορεί η ΕΥΣ να έχει πρόσβαση σε αυτή.
Επίσης αντιγράφονται τα καταχωρηµένα ποσά στα ποσά ΕΥΣ ώστε να µην υπάρχει
ανάγκη διπλής καταχώρησης τους εάν δεν απαιτείται διόρθωση τους.

ΕΥΣ – ∆∆Ε
Η ΕΥΣ µεταβάλει, εάν επιθυµεί, στην οθόνη της εικόνας 4, τα ποσά πιστώσεων για
την σειρά προβλέψεων που έχει καταχωρήσει ο φορέας.

Πιστώσεις Φορέα

Φορέας
Έτος

2040121

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2011

Α/Α Σειράς Προβλέψεων

Κατάσταση

Ύπο Επεξεργασία

1

Πράξεις
Κωδικός MIS

Ενάριθµος Π∆Ε

277790

2010ΕΠ02680014

652,744.00

Σειρά
Ισχύος
1

277490

2010ΕΠ02680003

652,744.00

1

296743

2010ΕΠ02680019

652,744.00

2

296716

2010ΕΠ02680018

652,744.00

Ποσά Φορέα

652,744.00

Σύνολα

Τίτλος Πράξης
Προϋπολογισµός
Πράξης (Τ∆Π)

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆∆Ε

1
0.00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
652,744.00
Εγκεκριµένη Πίστωση (Π∆Ε)

Ενηµέρωση Λίστας Πράξεων

Εκτύπωση

Εξαγωγή σε Excel

0.00

652,744.00

Έλεγχος / Αλλαγή Κατάστασης

Εικόνα 3
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ΑΔΑ: 4Α95Φ-83

Πιστώσεις ΕΥΣ

Φορέας
Έτος

2040121

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2011

Α/Α Σειράς Προβλέψεων

Κατάσταση

Ελέγχθηκε από φορέα

1

Πράξεις
Κωδικός MIS

Ενάριθµος Π∆Ε

277790

2010ΕΠ02680014

652,744.00

Σειρά
Ισχύος
1

277490

2010ΕΠ02680003

652,744.00

1

296743

2010ΕΠ02680019

652,744.00

2

296716

2010ΕΠ02680018

652,744.00

Ποσά Φορέα

Τίτλος Πράξης

Ποσά ∆∆Ε

1

652,744.00

Σύνολα

Προϋπολογισµός
Πράξης (Τ∆Π)

Ποσά ΕΥΣ

0.00

0.00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
652,744.00
Εγκεκριµένη Πίστωση (Π∆Ε)

Εκτύπωση

652,744.00

Εξαγωγή σε Excel

Έλεγχος / Αλλαγή Κατάστασης

Εικόνα 4
Ελέγχοντας αλλάζει την κατάσταση της σειράς σε «Ελέγχθηκε από ΕΥΣ» ώστε να
µπορεί η ∆∆Ε να έχει πρόσβαση σε αυτή και αντιγράφει τα ποσά ΕΥΣ στα ποσά ∆∆Ε
για αποφυγή άσκοπων καταχωρήσεων.

Η ∆∆Ε τέλος οριστικοποιεί τα ποσά πιστώσεων στην οθόνη της εικόνας 5 και
ελέγχοντας αλλάζει την κατάσταση της σειράς σε «Ελέγχθηκε από ∆∆Ε». Θα υπάρχει
µάλιστα η ίδια λειτουργία από το υποσύστηµα Π∆Ε.
Πιστώσεις ∆∆Ε
Φορέας
Έτος

2040121

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2011

Α/Α Σειράς Προβλέψεων

Κατάσταση

Ελέγχθηκε από ΕΥΣ

1

Πράξεις
Κωδικός MIS

Ενάριθµος Π∆Ε

277790

2010ΕΠ02680014

652,744.00

Σειρά
Ισχύος
1

277490

2010ΕΠ02680003

652,744.00

1

296743

2010ΕΠ02680019

652,744.00

2

296716

2010ΕΠ02680018

652,744.00

Ποσά Φορέα

652,744.00

Σύνολα

Τίτλος Πράξης
Προϋπολογισµός
Πράξης (Τ∆Π)

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆∆Ε

1
0.00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
652,744.00
Εγκεκριµένη Πίστωση (Π∆Ε)

Εκτύπωση

Εξαγωγή σε Excel

0.00

652,744.00

Έλεγχος / Αλλαγή Κατάστασης

Εικόνα 5
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ΑΔΑ: 4Α95Φ-83
Προβλέψεις Κατανοµών
Φορέα
Οι προβλέψεις κατανοµών καταχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης ανά µήνα και
λογαριασµό στην οθόνη της εικόνας 6. Ο φορέας καταχωρεί της πράξης και τα
υποέργα και εφόσον έχει ορίσει υπόλογο και λογαριασµό για το υποέργο και τον
συγκεκριµένο µήνα στην οθόνη της εικόνας 2, µπορεί να καταχωρήσει και τις
κατανοµές του. Τα στοιχεία πράξεων, υποέργων και λογαριασµού (τίτλος πράξης,
τίτλος υποέργου, ενάριθµος, ονοµατεπώνυµο υπολόγου, ΑΦΜ υπολόγου, αριθµός
λογαριασµού, κατάστηµα τήρησης) έρχονται αυτόµατα. Μπορούν να καταχωρηθούν
τόσο η κατανοµή για τον µήνα αναφοράς όσο και εκτιµήσεις για επόµενους µήνες.
Κατανοµές Φορέα
Φορέας
Μήνας

2040121

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11

Έτος

2010

Α/Α Σειράς Προβλέψεων

Κατάσταση

Ύπο Επεξεργασία

1

Κατανοµές µήνα αναφοράς ανα υποέργο
Κωδικός MIS

Υ/Ε

Λογαριασµός

277790

1

1610602680014010

95,000.00

1

277790

2

1610602680014010

47,486.22

1

277790

4

1610602680014010

59,234.76

2

277690

1

1610602680003016

14,000.00

1

277690

2

1610602680003016

13,776.00

1

296743

1

50,000.00

1

Σύνολο

Τίτλος Πράξης
Τίτλος Υποέργου
Ενάριθµος ΕΣΠΑ

Ποσά Φορέα

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆∆Ε

Σειρά Ισχύος

1,453,650.35

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιηµένου ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιηµένου ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου
2010ΕΠ02680014

ΑΦΜ Υπολόγου
090224667
090224667
Κατάστηµα Τήρησης Λογαριασµού

Ονοµατεπώνυµο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
999

Κατάστηµα ΤτΕ
Κατάστηµα ΤτΕ

Εκτιµήσεις κατανοµών επόµενων µηνών
Μήνας

Έτος

12

2010

12,732.25

1

2011

650.50

Ενηµέρωση Λίστας Πράξεων

Ποσά Φορέα

Εκτύπωση

Ποσά ΕΥΣ

Εξαγωγή σε Excel

Ποσά ∆∆Ε

Έλεγχος / Αλλαγή Κατάστασης

Εικόνα 6

Με το «πάτηµα» του πλήκτρου «Ενηµέρωση Λίστας Πράξεων» γίνεται αυτόµατη
καταχώρηση όλων των υποέργων των πράξεων του φορέα στην σειρά προβλέψεων.
Επιπρόσθετα ενηµερώνονται τα ποσά φορέα, είτε από την προηγούµενη σειρά
κατανοµής, ή εάν πρόκειται για νέα σειρά, από την τελευταία εκτίµηση
προηγούµενου µήνα. Όπως και στις προβλέψεις πιστώσεων, µπορεί να
καταχωρηθούν πολλές προβλέψεις κατανοµών για κάποιο µήνα αναφοράς µε
ισχύουσα αυτή µε το µεγαλύτερο Α/Α. Μάλιστα αυτό σηµειώνεται διπλά στα ποσά
κατανοµής.
Τέλος µε τον έλεγχο της σειράς αλλάζει η κατάσταση της «Ελέγχθηκε από τον
φορέα» ώστε να µπορεί η ΕΥΣ να έχει πρόσβαση σε αυτή και αντιγράφονται τα ποσά
φορέα στα ποσά ΕΥΣ.
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ΑΔΑ: 4Α95Φ-83
ΕΥΣ-∆∆Ε
Όπως και στις πιστώσεις οι ΕΥΣ και ∆∆Ε µέσω τον οθονών των εικόνων 7, 8
αντίστοιχα, µπορούν να µεταβάλουν τα ποσά κατανοµών που καταχώρησε ο φορέας.
Κατά τους ελέγχους αλλάζουν οι καταστάσεις και αντιγράφονται ποσά ώστα να µην
καταχωρούνται ξανά.
Κα
τανο µές
Σ
Κ ατανοµ
ές ΕΥ
Ε ΥΣ
Φ ορ έας
Μ ήνας

20 40 12 1

ΕΝ ∆ ΙΑΜ ΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ Ο ΠΟ Ν Ν ΗΣΟ Υ
ΕΝ ∆ΙΑΜ ΕΣΗ ∆ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚ Η ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ Ο ΠΟΝ Ν ΗΣΟΥ

11

Έ τος

20 10

Α /Α Σ ειράς Π ροβλέψ εω ν

Κ ατάστασ η

Ελ έγ χθηκε από φ ορέα

1

Κ ατανοµές µήνα αναφ οράς ανα υ π οέρ γο
Κω δικ ός M IS

Υ/Ε

Λογ αριασµός

27 77 90

1

1 61 06 02 68 001 40 10

95,00 0.0 0

95,0 00.0 0

1

27 77 90

2

1 61 06 02 68 001 40 10

47,48 6.2 2

47,4 86.2 2

1

27 77 90

4

1 61 06 02 68 001 40 10

59,23 4.7 6

59,2 34.7 6

2

27 76 90

1

1 61 06 02 68 00 03 016

14,00 0.0 0

14,0 00.0 0

1

27 76 90

2

1 61 06 02 68 00 03 016

13,77 6.0 0

13,7 76.0 0

1

29 67 43

1

50,00 0.0 0

50,0 00.0 0

1

1,45 3,65 0.3 5

1,4 53,6 50.3 5

Σύνολο

Τ ίτλος Π ράξης
Τίτλος Υ π οέρ γου
Ε νάριθµος Ε Σ Π Α

Ποσά Φορέα

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆ ∆Ε

Σειρά Ισχύος

Κ ΑΤΑΣΚ ΕΥΗ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ ΚΟ ΥΜ ΠΙΛ Α-ΛΟ ΥΛ Ο Υ∆ Ι ΤΗΣ Ο ∆ Ο Υ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ-ΑΣΤΡΟ ΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ ΚΟ ΥΜ ΠΙΛΑ-Λ Ο ΥΛ Ο Υ∆Ι ΤΗΣ Ο ∆ Ο Υ ΤΡΙΠΟ Λ ΗΣ-ΑΣΤΡΟ ΥΣ
Εκ πόν ηση Στρατηγικής Μ ελέτης Περιβαλλον τικώ ν Επιπτώ σεω ν (Σ.Μ .Π .Ε) του επικαιροποιηµένο υ ΠΕΣ∆Α Περιφ έρειας Πελ οποννήσου
Εκπόνηση Στρατηγικής Μ ελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ .Π .Ε) του επικ αιροποιηµένου ΠΕΣ∆Α Περιφ έρειας Πελοπον νήσου
2 010ΕΠ0 26 80 01 4

Α Φ Μ Υ π ολόγου
0 90 22 46 67
09 02 24 66 7
Κ ατάσ τηµα Τήρησ ης Λ ογαρ ιασµού

Ο νοµατεπ ώ νυµο
99 9

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ ΠΟ Ν Ν ΗΣΟ Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ ΑΝ ΑΠΤΥΞ ΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ Ο ΠΟ Ν Ν ΗΣΟ Υ

Κατάστηµ α ΤτΕ
Κ ατάστηµα ΤτΕ

Ε κτιµήσ εις κατανοµώ ν επ όµενω ν µηνώ ν
Μ ήνας

Έ τος

12

20 10

Ποσά Φ ορέα
1 2,73 2.2 5

1 2,73 2.25

1

20 11

65 0.5 0

65 0.50

Ε κτύ π ω ση

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆∆ Ε

Ε ξαγω γή σ ε E xcel

Έ λεγχος / Α λλαγή Κ ατάσ τασ ης

Εικόνα 8
Κατανοµές ∆∆Ε

Φ ορέας
Μ ήνας

2040121

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ ΠΟ ΝΝΗΣΟ Υ
ΕΝ∆ΙΑΜ ΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ ΠΟΝ ΝΗΣΟΥ

11

Έ τος

2010

Α/Α Σειράς Π ροβλέψεω ν

Κατάσταση

Ελέγχθηκε από ΕΥΣ

1

Κατανοµές µήνα αναφοράς ανα υποέργο
Κω δικός M IS

Υ/Ε

Λογαριασµός

277790

1

1610602680014010

95,000.00

95,000.00

95,000.00

1

277790

2

1610602680014010

47,486.22

47,486.22

47,486.22

1

277790

4

1610602680014010

59,234.76

59,234.76

59,234.76

2

277690

1

1610602680003016

14,000.00

14,000.00

14,000.00

1

277690

2

1610602680003016

13,776.00

13,776.00

13,776.00

1

296743

1

50,000.00

50,000.00

50,000.00

1

1,453,650.35

1,453,650.35

1,453,650.35

Σύνολο

Τ ίτλος Π ράξης
Τίτλος Υποέργου
Ενάριθµος ΕΣΠΑ

Ποσά Φορέα

Ποσά ΕΥΣ

Ποσά ∆∆Ε

Σειρά Ισχύος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜ ΑΤΟ Σ ΚΟ ΥΜ ΠΙΛΑ-ΛΟ ΥΛΟ Υ∆Ι ΤΗΣ Ο ∆Ο Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟ ΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ ΚΟ ΥΜΠΙΛΑ-ΛΟ ΥΛΟ Υ∆Ι ΤΗΣ Ο ∆Ο Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟ ΥΣ
Εκπόνηση Στρατηγικής Μ ελέτης Περιβαλλοντικώ ν Επιπτώ σεω ν (Σ.Μ.Π .Ε) του επικαιροποιηµένου ΠΕΣ∆Α Περιφ έρειας Πελοποννήσου
Εκπόνηση Στρατηγικής Μ ελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ .Π .Ε) του επικαιροποιηµένου ΠΕΣ∆Α Περιφ έρειας Πελοποννήσου
2010ΕΠ02680014

ΑΦ Μ Υπολόγου
090224667
090224667
Κατάστηµα Τήρησης Λογαριασµού

Ο νοµατεπώ νυµο
999

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ ΠΟ ΝΝΗΣΟ Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ ΠΟ ΝΝΗΣΟ Υ

Κατάστηµα ΤτΕ
Κατάστηµα ΤτΕ

Εκτιµήσεις κατανοµώ ν επόµενω ν µηνώ ν
Μ ήνας

Έ τος

12

2010

Ποσά Φ ορέα
12,732.25

12,732.25

12,732.25

1

2011

650.50

650.50

650.50

Εκτύπω ση

Ποσά ΕΥΣ

Εξαγω γή σε Excel

Ποσά ΕΥΣ

Έλεγχος / Αλλαγή Κατάστασης

Εικόνα 7
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