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ΘΕΜΑ: Επίσπευση δήλωσης δαπανών για αύξηση πιστώσεων β’ εξαμήνου 2014 

ΣΧΕΤ:   1) Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ με αρ πρωτ. 18653/17-04-2014 «Εγκύκλιος Οδηγιών για την 
έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 
2015-2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-
2017» 

2) Έγγραφο της ΕΥ Αρχή Πληρωμής με αρ. πρ. 27742/Α.Πλ. 4222/5-06-2014 «Υποβολή 
Αιτήσεων Πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ιούλιος 2014)» 

 

Σε συνέχεια του δεύτερου σχετικού εγγράφου που αναφέρεται στην πιστοποίηση δαπανών στις 
αρχές Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δηλωθεί στο 
ΟΠΣ το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί έως και την ημερομηνία της 
πιστοποίησης. 

Η επίσπευση των πληρωμών από τις υπηρεσίες σας καθώς και η άμεση υποβολή των ΔΔΔ και 
ακολούθως των απαιτούμενων εγγράφων για την διοικητική επαλήθευση, είναι επιβεβλημένη, 
αφενός για την πιστοποίηση των δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και την άντληση της 
αντίστοιχης Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ) και αφετέρου για την εγγραφή πιστώσεων β’ εξαμήνου 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων. 

Όπως είναι γνωστό, από το α’ εξάμηνο του 2014 έχει  εξαντληθεί το σύνολο των πιστώσεων του 
έτους για τις πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2014 
κατανομές/χρηματοδοτήσεις στις πράξεις του Προγράμματος που υπερβαίνουν τα 200 Μ€, ενώ οι 
αντίστοιχες δαπάνες που έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ δεν ξεπερνούν τα 60Μ€. 

Προκειμένου να αιτιολογηθεί η υποβολή αιτήματος αύξησης πιστώσεων για τις πράξεις του 
ΕΠΕΔΒΜ και τελικά να εγκριθεί από το ΥΠΑΑΝ, θα πρέπει οι δαπάνες του ΟΠΣ στην πιστοποίηση 
Ιουλίου να προσεγγίσουν το ύψος των κατανομών/χρηματοδοτήσεων. Σχετικό αίτημα είναι 
δυνατό να υποβληθεί μόνο μετά από την εξάντληση των εγκεκριμένων πιστώσεων και τη 
πιστοποίηση των πληρωμών στο ΟΠΣ.  

Συνεπώς, το επόμενο χρονικό διάστημα και αφού έρθετε σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη 
της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, πρέπει να υποβληθούν τις δαπάνες του Μαΐου 2014 το αργότερο μέχρι τις 15 
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Ιουνίου και να αποσταλούν τα στοιχεία για τις διοικητικές επαληθεύσεις το αργότερο μέχρι 20 
Ιουνίου. 

Επίσης, κατά περίπτωση και σε συνεργασία με την υπηρεσία μας θα εξεταστεί η υποβολή των 
δαπανών του Ιουνίου 2014, για τις οποίες τα ΔΔΔ και τα στοιχεία για τις διοικητικές επαληθεύσεις 
πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 1 Ιουλίου. 

Το παρόν έγγραφο θα αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά από τα στελέχη της υπηρεσίας μας και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr). Παρακαλούμε όπως προωθηθεί 
αρμοδίως από τον παραλήπτη στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα. 

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί.  

 
Συνημμένα:  

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 

 

   Χρύσανθος Κόνταρης 

Εσωτερική Διανομή:       
1) Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, κ Ε. Ζαχαράκη 
2) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, κ Σ. Γώγο 
3) Αν. Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, κ Χ. Κόνταρη  
4) Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 

 


