
 

 
ΘΕΜΑ:   Πιστώσεις-Αιτήματα Χρηματοδότησης 2016 
 
ΣΧΕΤ: 1. Ο Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/2010).  

2. Η υπ’ αριθμ.2/51571/0020/30-7-10 ΚΥΑ για την «Σύσταση λογαριασμού για την 
εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής».  

3. Ο Οδηγός Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. 
4. Το υπ’ αριθμ.363/15-1-2015 «Ολοκλήρωση και κλείσιμο πράξεων ΕΠ ΕΔΒΜ» 

έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. 
5. Το υπ’ αριθμ.18682/18-2-16 «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

τακτοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» έγγραφο της ΕΥΣΕ. 
6. Η υπ’ αριθμ.22501/29-02-2016 (ΑΔΑ:Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ) Εγκύκλιος του ΠΔΕ 2016. 

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου (6ο σχετικό έγγραφο) για το ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό των 

δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προθεσμίες που τίθενται, θα 

πρέπει όλοι οι Δικαιούχοι πράξεων τόσο του ΕΠ ΕΔΒΜ 2007-2013 όσο και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

2014-2020 να προβούν στην άμεση συμπλήρωση και υποβολή του συνημμένου πίνακα 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω και στα σχετικά έγγραφα.  

Ολοκλήρωση έργων ΕΠ ΕΔΒΜ 2007-2013 

Θα συμπληρωθούν οι πρόσθετες πιστώσεις/χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι απολύτως 

αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πράξεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 5ο σχετικό 

έγγραφο. Κατά τη συμπλήρωση του Πίνακα από τους Δικαιούχους και την τελική επεξεργασία 

από την ΕΥΔ θα ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις που έχουν ήδη αποσταλεί σε συνέχεια του από 

15/1/16 εγγράφου μας (4ο σχετικό). Στις αιτούμενες πιστώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των 
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χρημάτων που θα χρειαστεί ο Δικαιούχος το 2016 είτε αυτό έχει ήδη καταβληθεί (από αρχές του 

2016 έως τώρα) είτε θα καταβληθεί μετά την έγκριση των πιστώσεων. Δεδομένου ότι με τις 

κατανομές του Δεκεμβρίου του 2015 καταβλήθηκε το σύνολο των αιτούμενων 

χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ακριβή προσδιορισμό και να 

αιτιολογηθεί το αιτούμενο ποσό που θα ζητηθεί για το 2016. 

Έργα του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 

Σε ξεχωριστό φύλλο αναγράφονται τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου που έχουν 

ενταχθεί στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Για τα έργα αυτά θα συμπληρωθεί ο αναλυτικός Πίνακας 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο (6ο σχετικό έγγραφο). Οι εκτιμήσεις θα πρέπει να 

είναι ρεαλιστικές με βάση την εξέλιξη του έργου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα 

έργα που έχουν ήδη λάβει χρηματοδοτήσεις από ΣΑΕ, Ενάριθμους της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 (πχ πρακτική άσκηση). Στην περίπτωση που αιτηθούν πιστώσεις 2016 και 

από το νέο ενάριθμο θα υπάρχει αιτιολόγηση και παραστατικά που θα αποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα των πρόσθετων πιστώσεων/χρηματοδοτήσεων και τη μη χρηματοδότηση από 

τους παλιούς εναρίθμους. 

H απάντηση/αποστολή του αρχείου ηλεκτρονικά θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

p.mavrommatis@epeaek.gr και εγγράφως στην Μονάδα Α με κοινοποίηση στην αντίστοιχη 

Μονάδα Β της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ που παρακολουθεί τις πράξεις το αργότερο έως την Πέμπτη 

17-3-2016. 

Το παρόν και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα θα 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. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/συνεργασία. 

Συνημμένα (ηλεκτρονική αποστολή):  
1. Πίνακας 1 - Ετήσιος πίνακας προγραμματισμού, Πιστώσεις/Αιτήματα Χρηματοδότησης 2016  

 

 Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ 
 
 
 

Σοφοκλής Γώγος 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):  
1) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2) Προϊστάμενο Τομέα Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 
3) Μονάδες Α, Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3 
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