
 

 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση και κλείσιμο πράξεων ΕΠΕΔΒΜ 

 

Σε συνέχεια της πιστοποίησης δαπανών στις 31/12/2015 και με βάση τις δαπάνες που 

δηλώθηκαν ανά ομάδα περιφερειών, υπολείπονται περισσότερα από 100 Μ€ προκειμένου να 

εκταμιευθεί το σύνολο της Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ) των 8 Περιφερειών Σύγκλισης (ΑΠ.1, 4, 

7, 10, 13). Επίσης, σύμφωνα με τις κατανομές που πραγματοποιήθηκαν έως και 31/12/2015, 

τα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους οι Δικαιούχοι για πληρωμές και τα οποία δεν έχουν 

ακόμα δηλωθεί με μηνιαία δελτία υπερβαίνουν τα 150 Μ€. 

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσά επιλέξιμων δαπανών 

(πληρωμές από Δικαιούχους έως και 31/12/2015) θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί 

ο συνημμένος Πίνακας (ηλεκτρονικά στο kontaris@epeaek.gr και έντυπα στο πρωτόκολλο της 

ΕΥΔ) άμεσα και το αργότερο έως την Πέμπτη 21-1-2016. 

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δικαιούχους τα χρήματα πιστώθηκαν τις τελευταίες μέρες και δεν 

πρόλαβαν να ολοκληρώσουν όλες τις πληρωμές έως και 31/12/2015, θα πρέπει να 

συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες του Πίνακα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

αιτιολόγηση. Οι περιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν από την Υπηρεσία με βάση τις διαδικασίες 

που προβλέπονται για το κλείσιμο των πράξεων των ΕΠ 2007-2013. 

Οι δικαιούχοι θα συμπληρώσουν τον Πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. 

Το παρόν και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα θα σας αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά και θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.edulll.gr). Παρακαλούμε να προωθηθούν 

αρμοδίως από τον παραλήπτη στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα προκειμένου να 

συγκεντρωθούν άμεσα και με ακρίβεια τα αιτούμενα στοιχεία. 
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Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/συνεργασία. 

 

 Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ 

 

 

 

Σοφοκλής Γώγος 

Συνημμένα (ηλεκτρονικά): Πίνακας πράξεων 
 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):  
1) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2) Προϊστάμενο Τομέα Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 
3) Μονάδα Α, Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης 
 

1. Κάθε δικαιούχος επεξεργάζεται το αρχείο τύπου excel, το αποθηκεύει και το αποστέλλει 

στην ΕΥΔ με όνομα: ΟΝΟΜΑ_ΦΟΡΕΑ_ΚΛΕΙΣΙΜΟ_ΕΠΕΔΒΜ.xls 

2. Για την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων, παρακαλούνται οι δικαιούχοι στο αρχείο 

που θα αποστείλουν να περιλαμβάνονται μόνο οι πράξεις που υλοποιούν (να έχουν 

διαγραφεί οι υπόλοιπες). 

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν συμπράξεις, κάθε συνδικαιούχος περιλαμβάνει στον 

δικό του πίνακα το τμήμα του έργου που υλοποιεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

Συμφωνητικό Σύμπραξης. 

4. Οι πρώτες προσυμπληρωμένες στήλες περιλαμβάνουν τα στοιχεία των πράξεων όπως 

προκύπτουν από το ΟΠΣ. Επομένως, συμπληρώνονται μόνο οι επόμενες τέσσερις 

στήλες (η τέταρτη μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί η τρίτη) 

 

 «Πληρωμές Δικαιούχου έως 31/12/2015»: Ποσό σε €, το οποίο αναφέρεται στο 

σύνολο των πληρωμών που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

πράξης. Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού 

της πράξης. 

 

 «Διαθέσιμα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό της πράξης». Το σύνολο των 

υπολοίπων που υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό της πράξης. Συμπληρώνεται 

από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού. 

 

 «Υποχρεώσεις εντός επιλέξιμης περιόδου που δεν έχουν πληρωθεί από Δικαιούχο έως 

31/12/2015». Υποχρεώσεις / βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν αναληφθεί εντός 

επιλέξιμης περιόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ένταξης, αλλά δεν 

πληρώθηκαν έως 31/12/2015 και οι Δικαιούχοι τα οφείλουν στους ωφελούμενους. 

 

 «Αιτιολόγηση μη πληρωμής & αναγκαιότητας πληρωμής υποχρεώσεων». Αναφορά 

των λόγων που δεν επέτρεψαν την πληρωμή έως 31/12/2015 & αναλυτική 

αιτιολόγηση της αναγκαιότητας πληρωμής. 


