ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»,
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ» ΚΑΙ «ΑΛΙΕΙΑ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2007‐2013

1

1

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 3
1.1

Έννοια και Σκοπός ..................................................................................................... 3

1.2

Ορισμός ..................................................................................................................... 3

1.3

Τελική Ημερομηνία Επιλεξιμότητας Δαπανών ......................................................... 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ................................................................................. 4
2.1

Μεγάλα Έργα ............................................................................................................. 4

2.2

Εκτέλεση Μεγάλων Έργων σε Φάσεις ...................................................................... 5

2.3
Ειδικοί κανόνες για την κατά φάσεις εκτέλεση μη μεγάλων έργων σε δύο
περιόδους προγραμματισμού ............................................................................................... 6

3

2.4

Έργα που δεν είναι σε λειτουργία κατά το κλείσιμο (incomplete) ........................... 6

2.5

Έργα που Παράγουν Έσοδα ...................................................................................... 7

2.6

Κρατική Ενίσχυση και Επιλεξιμότητα της Δαπάνης (Σχέδια Χορηγιών) ................... 8

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ...................................................................................................... 8
3.1

4

Προθεσμία Υποβολής των Εγγράφων Κλεισίματος Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες
Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2013) 1573) και (C(2013) 4879)» ................ 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...................... 10
4.1

Γεγονότα που σηματοδοτούν ολοκλήρωση έργων ................................................. 10

4.2

Διαδικασίες Κλεισίματος Έργων Δημοσίων Συμβάσεων ........................................ 12

4.2.1

Δελτίο Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης ......................................................... 12

4.2.2

Τεχνικό Δελτίο Έργου Ολοκλήρωσης (Δήλωση Ολοκλήρωσης Έργου) ............... 15

4.2.3

Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Έργου Δημοσίων Συμβάσεων ...................... 16

4.3

5

Διαδικασίες Κλεισίματος Έργων Σχεδίων Χορηγιών ............................................... 16

4.3.1

Δελτίο Παρακολούθησης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών .............................. 16

4.3.2

Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών ........................................ 18

Κύρια Χρονοδιαγράμματα ............................................................................................... 19
5.1
Χρονοδιάγραμμα και Απαιτούμενες Ενέργειες για την Ολοκλήρωση Έργων
Δημοσίων Συμβάσεων ......................................................................................................... 19
5.2
Χρονοδιάγραμμα και Απαιτούμενες Ενέργειες για την Ολοκλήρωση Σχεδίων
Χορηγιών ............................................................................................................................. 21

2

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να επεξηγήσει και να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες που
πρέπει να εφαρμόζονται στο κλείσιμο των Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) της
Προγραμματικής Περιόδου 2007‐2013, σύμφωνα με τα όσα απορρέουν από τις
«Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2013) 1573) σχετικά με το
Κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για Παροχή Συνδρομής από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής (2007‐2013)» και από τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (C(2013) 4879) σχετικά με το Κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
εγκρίθηκαν για Παροχή Συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (2007‐2013)».

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ
Το κλείσιμο των προγραμμάτων αφορά στην οικονομική τακτοποίηση εκκρεμών
δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ένωσης μέσω καταβολής του τελικού υπολοίπου στην
αρμόδια αρχή κάθε προγράμματος ή ανάκτησης ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από
την Επιτροπή στο κράτος μέλος και/ή αποδέσμευση κάθε τελικού υπολοίπου. Αφορά
επίσης την περίοδο μέχρι την οποία όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής
και των κρατών μελών παραμένουν σε ισχύ όσον αφορά την παροχή συνδρομής σε
ενέργειες.

1.3 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Σύμφωνα με α) το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006 και β) το Άρθρο 55
του Κανονισμού 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, η τελική ημερομηνία για την
επιλεξιμότητα δαπάνης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015. Σύμφωνα με το Άρθρο 78
παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006 και του κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ
επιλέξιμη δαπάνη είναι δαπάνη που πληρώνεται από δικαιούχους κατά την υλοποίηση των
ενεργειών και η αντίστοιχη συμβολή του δημοσίου που καταβάλλεται ή πρόκειται να
καταβληθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την συμβολή του
δημοσίου. Οι δαπάνες που καταβάλλουν οι δικαιούχοι δικαιολογούνται από εξοφλημένα
τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2.1 ‐ 2.5 ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».
2.1 ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ
Σύμφωνα με το Άρθρο 391 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, ως μεγάλο
έργο θεωρείται μια πράξη που περιλαμβάνει σειρά εργασιών, δραστηριοτήτων ή
υπηρεσιών που προορίζεται από μόνη της να εκπληρώσει έναν αδιαίρετο σκοπό
συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και της
οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ένα εγκεκριμένο μεγάλο έργο θα πρέπει να θεωρείται επιλέξιμο και λειτουργικό εφόσον
πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:
• το έργο έχει ολοκληρωθεί: οι προβλεπόμενες δραστηριότητες έχουν ήδη εκτελεστεί όπως
προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα μεγάλα έργα
• το έργο είναι σε χρήση.
Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
εγγράφων κλεισίματος το συγχρηματοδοτούμενο μεγάλο έργο έχει ολοκληρωθεί όπως
ορίζεται ανωτέρω (εκτός περίπτωσης κατά την οποία το μεγάλο έργο θα εκτελεστεί σε
φάσεις που καλύπτουν δύο περιόδους προγραμματισμού ), καθιστώντας έτσι δυνατή την
επίτευξη των στόχων της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων που αφορά και την
εκπλήρωση του σκοπού και της λειτουργίας του. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από το
κράτος μέλος στην τελική έκθεση επιτρέπουν στην Επιτροπή να καταλήξει στα σχετικά προς
τούτο συμπεράσματα.

1
Έχει εγκριθεί η τροποποίηση του Κανονισμού που ορίζει τα Μεγάλα Έργα ως έργα με προϋπολογισμό άνω των
50 εκατ. ευρώ
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2.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ
Όπως επεξηγείται στο σημείωμα COCOF 12/0047/02, για να περιοριστεί ο κίνδυνος ατελών
(και επομένως μη επιλέξιμων) μεγάλων έργων, η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση
καταλόγου μεγάλων έργων εκτελούμενων σε φάσεις που θα συμφωνηθεί μεταξύ της
Επιτροπής και των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
Για να ζητηθεί επίσημα η κατά φάσεις εκτέλεση ενός μεγάλου έργου, ένα κράτος μέλος θα
πρέπει να υποβάλει, είτε μια αίτηση για μεγάλο έργο όπου θα προβλέπεται η κατά φάσεις
εκτέλεσή του σε δύο περιόδους, είτε μια αίτηση τροποποίησης της αντίστοιχης απόφασης
της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για την τροποποίηση αποφάσεων
της Επιτροπής αναφορικά με μεγάλα έργα.
Η Επιτροπή δύναται να αποδεχτεί αιτήματα για κατά φάσεις εκτέλεση μεγάλων έργων σε
δύο περιόδους εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• το έργο δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως μεγάλο έργο (επένδυση στον τομέα των
υποδομών ή παραγωγική επένδυση) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2004‐
2006∙
• το έργο έχει δύο σαφώς αναγνωρίσιμες φάσεις από φυσική και από οικονομική άποψη.
Το φυσικό πεδίο εφαρμογής της κάθε φάσης και η αντίστοιχη χρηματοδοτική κατανομή της
θα πρέπει να περιγράφονται δεόντως και η περιγραφή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της
διαδρομής ελέγχου. Η χρηματοδοτική κατανομή για κάθε φάση θα πρέπει να καθορίζεται
με βάση τα φυσικά στοιχεία κάθε φάσης, προκειμένου να αποφευχθεί ότι οι ίδιες δαπάνες
δηλώνονται δύο φορές στην Επιτροπή.
• η δεύτερη φάση του έργου είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία
και/ή το ταμείο συνοχής κατά την περίοδο 2014‐2020.
• ενώ μειώνεται η οικονομική επιχορήγηση του έργου κατά την περίοδο 2007‐2013 (πρώτη
φάση), μια αίτηση για τροποποίηση μεγάλου έργου θα διατηρήσει τον αρχικό γενικό στόχο
του μεγάλου έργου που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2014‐2020 και θα
κάνει αναφορά στη δεύτερη φάση του έργου.
Η δεύτερη φάση του έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες
κανόνες της περιόδου 2014‐2020.
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2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η αρχή της κατά φάσεις εκτέλεσης, όπως επεξηγείται στο τμήμα 3.3 των κατευθυντήριων
γραμμών, δύναται επίσης να εφαρμοστεί σε μη μεγάλα έργα (με την εξαίρεση μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής). Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης, το κράτος μέλος θα
πρέπει να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις πριν εφαρμόσει την
αρχή της κατά φάσεις εκτέλεσης:


Το έργο δεν επελέγη από το κράτος μέλος στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Περιόδου 2004‐2006



Το συνολικό κόστος κάθε έργου ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια
ευρώ.



το έργο έχει δύο σαφώς αναγνωρίσιμες φάσεις από φυσική και από οικονομική
άποψη. Το φυσικό πεδίο εφαρμογής της κάθε φάσης και η αντίστοιχη
χρηματοδοτική κατανομή της θα πρέπει να περιγράφονται δεόντως και η
περιγραφή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδρομής ελέγχου. Η χρηματοδοτική
κατανομή για κάθε φάση θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα φυσικά στοιχεία
κάθε φάσης, προκειμένου να αποφευχθεί ότι οι ίδιες δαπάνες δηλώνονται δύο
φορές στην Επιτροπή.



η δεύτερη φάση του έργου είναι επιλέξιμη βάσει των διαρθρωτικών ταμείων και/ή
του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014‐2020.

Η δεύτερη φάση του έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλους τους εφαρμοστέους
κανόνες της περιόδου 2014‐2020.

2.4 ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (INCOMPLETE)
Κατά το χρόνο υποβολής των εγγράφων κλεισίματος (τελευταία ημερομηνία 31/3/2017), τα
κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο κλείσιμο
του προγράμματος, είναι σε λειτουργία, δηλαδή ολοκληρωμένα και σε χρήση, έτσι ώστε να
μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα.
Το κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει, κατ΄εξαίρεση και κατά περίπτωση, με την
προϋπόθεση ότι υφίσταται επαρκής αιτιολόγηση, να συμπεριλάβει δαπάνη που
καταβλήθηκε για έργα που δεν είναι σε λειτουργία στην τελική δήλωση δαπάνης.
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Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους
ένα έργο δεν λειτουργεί και θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσον ο δημοσιονομικός αντίκτυπος
του έργου δικαιολογεί την ειδική μεταχείριση, εξετάζοντας αν πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:


το συνολικό κόστος κάθε έργου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ και



η συμβολή των ταμείων στα εν λόγω έργα που δεν είναι σε λειτουργία δεν
υπερβαίνει το 10% του συνολικού διατεθέντος για το πρόγραμμα ποσού

Συμπεριλαμβάνοντας τη δαπάνη που καταβλήθηκε για έργα που δεν είναι σε λειτουργία σε
μια τελική δήλωση, ένα κράτος μέλος δεσμεύεται να ολοκληρώσει όλα τα έργα που δεν
είναι σε λειτουργία, το αργότερο δύο έτη μετά την προθεσμία υποβολής των εγγράφων
κλεισίματος και να επιστρέψει στην Ένωση την χορηγηθείσα συγχρηματοδότηση στην
περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων εντός της προθεσμίας των δύο ετών.

2.5 ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΈΣΟΔΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού 1083/2006, για έργα που παράγουν έσοδα, η
μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη είναι το έλλειμμα χρηματοδότησης που υπολογίζεται για το έργο
(τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους μείον τρέχουσα αξία των καθαρών εσόδων).
Σύμφωνα με το σημείωμα COCOF 07/0074/09, νέες ή πρόσθετες μειώσεις των καθαρών
εσόδων που δημιουργούνται από τα έργα που υπόκεινται στο άρθρο 55 του Κανονισμού
1083/2006 θα πρέπει να πραγματοποιούνται το αργότερο κατά τον χρόνο υποβολής των
εγγράφων κλεισίματος για το πρόγραμμα, αν πληρούνται μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Ορισμένες νέες πηγές εσόδων δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του
ελλείμματος χρηματοδότησης και/ή νέες πηγές εσόδων εμφανίστηκαν μετά τον
υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης
β) υφίστανται αλλαγές στη δασμολογική πολιτική οι οποίες έχουν αντίκτυπο στον
υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης
γ) καθαρά έσοδα παρήχθησαν για έργα για τα οποία ήταν αντικειμενικά μη δυνατός ο εκ
των προτέρων υπολογισμός των εσόδων που παρήχθησαν από την επένδυση και επομένως
δεν είχε υπολογιστεί αρχικά κανένα έλλειμμα χρηματοδότησης.
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Η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να υπολογίζει τη κοινοτική συμμετοχή που δικαιούνται τα
εν λόγω έργα. Ενδεχόμενα υφιστάμενα καθαρά έσοδα θα πρέπει να αφαιρούνται από την
Αρχή Πιστοποίησης από τη δαπάνη που δηλώνεται στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31
Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το Άρθρο 89 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006.

2.6 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ)
Σύμφωνα με το Άρθρο 78 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006, όσον αφορά τα
Σχέδια Χορηγιών, για να είναι επιλέξιμη, πέραν της πληρωμής που πραγματοποιείται από
τους Δικαιούχους, η αντίστοιχη συνεισφορά του δημοσίου (χορηγία) θα πρέπει να έχει
καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση πριν από την
υποβολή των εγγράφων κλεισίματος (τελευταία ημερομηνία 31/3/2015).
Οι προκαταβολές που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους από τον φορέα που χορηγεί την
ενίσχυση θα πρέπει να καλύπτονται από πραγματική δαπάνη που καταβλήθηκε από τους
δικαιούχους κατά την υλοποίησης των έργων και να υποστηρίζονται από αποπληρωθέντα
τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το αργότερο έως τις 31
Δεκεμβρίου 2015.

3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Για την πληρωμή του τελικού υπολοίπου, το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Κανονισμού
1083/2006 και το άρθρο 86 του Κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη
οφείλουν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής για κάθε πρόγραμμα που αποτελείται από τα
ακόλουθα τρία έγγραφα («έγγραφα κλεισίματος»):
1) Αίτηση πληρωμής του τελικού υπολοίπου και δήλωση δαπανών σύμφωνα με το
Άρθρο 78 – ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
2) Τελική έκθεση υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που ορίζονται στο Άρθρο 67 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
3) Δήλωση κλεισίματος υποστηριζόμενη από τελική έκθεση ελέγχου που αναφέρεται
στο Άρθρο 62 (άρθρο 61 παράγραφος 1 (στ) του Κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ) –
ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημοσιονομικές πληροφορίες που περιέχονται σε όλα
τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και στο σύστημα SFC 2007, είναι σε αντιστοιχία μεταξύ τους.
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3.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (C(2013) 1573) ΚΑΙ
(C(2013) 4879)»
Κοινοποίηση στην Επιτροπή καταλόγου
μεγάλων έργων που θα υλοποιηθούν σε
φάσεις.
Τελευταία αίτηση τροποποίησης του
Προγράμματος
Τελευταία αίτηση τροποποίησης
Απόφασης Μεγάλου Έργου
Τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου
(Αρχή Ελέγχου)
Τελική Ημερομηνία Επιλεξιμότητας
Δαπάνης
Τελευταία Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής
(Αρχή Πιστοποίησης)
Αποστολή εγγράφων κλεισίματος

30 Ιουνίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2015
(εισήγηση της ΕΕ για 30 Σεπτεμβρίου 2015)
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2015
30 Ιουνίου 2016
31 Μαρτίου 2017

Τα έγγραφα κλεισίματος θα πρέπει να έχουν όλα υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017
όπως αναφέρεται α) στο άρθρο 89 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006 και β) στο
άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ, καλύπτοντας επίσης τις
δράσεις που έχουν ανασταλεί λόγω δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών εφέσεων. Τα
Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να διαβιβάζουν σε τακτική βάση αιτήσεις ενδιάμεσων
πληρωμών ακόμη και όταν το σύνολο των πληρωμών έχει φθάσει το 95% της συμβολής στο
Πρόγραμμα από τα Ταμεία. Για να διευκολυνθεί η εργασία της ελεγκτικής αρχής,
συνιστάται στα Κράτη Μέλη να υποβάλουν την τελευταία αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ.
Και τα τρία έγγραφα (τα οποία αναφέρονται πιο πάνω) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
συνολικού κλεισίματος. Η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει αυτόματα το μέρος της δέσμευσης
για το οποίο η Επιτροπή δεν θα έχει λάβει οποιοδήποτε από τα έγγραφα κλεισίματος μέχρι
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31 Μαρτίου 2017. Στην περίπτωση αυτή, το κλείσιμο του προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή (τελευταία
ενδιάμεση πληρωμή και δήλωση δαπανών, τελευταία αποδεκτή ετήσια έκθεση υλοποίησης
και τελευταία αποδεκτή έκθεση λογιστικού ελέγχου).
Η μη υποβολή της τελικής έκθεσης υλοποίησης και της δήλωσης κλεισίματος είναι
απόδειξη σοβαρής ανεπάρκειας στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος
που θέτει σε κίνδυνο τη συνδρομή της Ένωσης, η οποία έχει ήδη καταβληθεί για το
πρόγραμμα. Επομένως, στην περίπτωση μη υποβολής των εν λόγω εγγράφων, η Επιτροπή
δύναται να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού
1083/2006.
Η υποβολή εγγράφων θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα γίνει αποδεκτή
καμία υποβολή σε χαρτί. Η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι τα έγγραφα έχουν παραληφθεί
έγκαιρα αν οι σχετικές πληροφορίες έχουν υποβληθεί, επικυρωθεί και αποσταλεί στο SFC.
Μόλις σταλούν όλα τα έγγραφα, τα κράτη μέλη θα λάβουν ένα αποδεικτικό παραλαβής SFC
που θα αναφέρει την ώρα και την ημερομηνία αποστολής των εγγράφων.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
4.1 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ


Ένα έργο ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού του
αντικειμένου και αφού έχει επιτευχθεί το επιθυμητό λειτουργικό αποτέλεσμα του
με βάση τον σχεδιασμό του ο οποίος παρουσιάζεται στο εγκριμένο Τεχνικό Δελτίο
Έργου.



Με την ολοκλήρωση του Έργου, το Πρόγραμμα καλύπτει την οικονομική του
υποχρέωση έναντι του Δικαιούχου, ενώ ο Δικαιούχος καλύπτει τις υποχρεώσεις του
έναντι του Προγράμματος σε επίπεδο στόχων και συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του Προγράμματος σύμφωνα με τη δέσμευση που είχε αναλάβει.



Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου πραγματοποιείται με τη
διαπίστωση/πιστοποίηση ότι το φυσικό αντικείμενο όλων των δραστηριοτήτων
του έχει ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν στις συμβάσεις ή οποιεσδήποτε άλλες
νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση του.
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Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου επιτυγχάνεται όταν ο
Δικαιούχος υποβάλει και βεβαιώσει στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τις δαπάνες που
αφορούν στην υλοποίηση της κάθε νομικής δέσμευσης. Η ολοκλήρωση του
οικονομικού

αντικειμένου

προϋποθέτει

την

ολοκλήρωση

του

φυσικού

αντικειμένου.


Έργα

Σχεδίων

Χορηγιών

(ΣΧ)

των

Ε.Π.

«Αειφόρος

Ανάπτυξη

και

Ανταγωνιστικότητα» και «Αλιεία»: Παρόλο που το οικονομικό και φυσικό
αντικείμενο του έργου Σχεδίου Χορηγιών περιγράφεται στη Συμφωνία Δημόσιας
Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) και αποτελούν το χρονοδιάγραμμα και δράσεις εκτέλεσης
του έργου από το Δικαιούχο και τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα καταβολής
δαπανών του Δικαιούχου προς τους αναδόχους του έργου του ή την καταβολή
κόστους εργοδότη προς τους υπαλλήλους του, το φυσικό αντικείμενο θεωρείται
ολοκληρωμένο κατά την τελευταία ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης που
πραγματοποιήθηκε από τον Ενδιάμεσο Φορέα Σχεδίου σε έργο, η οποία
πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων και για σκοπούς καταβολής της τελευταίας δόσης
χορηγίας σε Δικαιούχο. Το οικονομικό αντικείμενο θεωρείται ολοκληρωμένο κατά
την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τελευταία καταβολή προς τους
Δικαιούχους της ενίσχυσης/χορηγίας/χρηματοδότησης στη βάση της ΣΔΧ που
υπογράφηκε μεταξύ του Δικαιούχου και του Ενδιάμεσου Φορέα.


Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ) του Ε.Π. «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή» που αφορούν σε επιδότηση της απασχόλησης: το φυσικό
αντικείμενο θεωρείται ολοκληρωμένο με την ολοκλήρωση της απασχόλησης βάσει
της ΣΔΧ ή τον τερματισμό της εργοδότησης εκ μέρους του επωφελούμενου
(εργοδοτούμενου), νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της
ΣΔΧ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων διασφαλίζεται και επιβεβαιώνεται
μέσω της προσκόμισης των απαραίτητων παραστατικών με την τελευταία αίτηση
καταβολής της χορηγίας του Δικαιούχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της
τελευταίας δόσης χορηγίας σε Δικαιούχο δεν συνδέεται με επιτόπια επαλήθευση,
αλλά το οικονομικό αντικείμενο θεωρείται ολοκληρωμένο κατά την ημερομηνία
που πραγματοποιείται η τελευταία καταβολή προς τους Δικαιούχους της
ενίσχυσης/χορηγίας/χρηματοδότησης στη βάση της ΣΔΧ που υπογράφηκε μεταξύ
του Δικαιούχου και του Ενδιάμεσου Φορέα.



Οι Νομικές Δεσμεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων θεωρούνται ολοκληρωμένες ως
προς το φυσικό τους αντικείμενο κατά την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου
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σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (ή τεχνικές προδιαγραφές) υλοποίησης τους
(όπου εφαρμόζεται) ή κατά την ημερομηνία αίτησης της τελευταίας πληρωμής από
τον ανάδοχο (ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου αναδόχου) όπου δεν υπάρχουν
παραδοτέα. Νοείται ότι για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο το φυσικό αντικείμενο, ο
Δικαιούχος θα πρέπει να αποδεχτεί το τελικό παραδοτέο προϊόν (φυσικό
αντικείμενο) που παραδίδει ο ανάδοχος (όπου εφαρμόζεται) μετά από τους
νενομισμένους ελέγχους ποιότητας. Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου
θα σηματοδοτείται από την τελευταία πληρωμή που γίνεται από τον Δικαιούχο για
τις δαπάνες που αφορούν στη ΝοΔε / σύμβαση.


Οι νομικές δεσμεύσεις αυτεπιστασίας, (π.χ. ΝοΔε Διαχείρισης, ή άλλων δράσεων
που δεν εκτελούνται με ανάθεση σε ανάδοχο αλλά με ίδια μέσα π.χ. με μισθούς
υπαλλήλων του Δικαιούχου) θεωρούνται ολοκληρωμένες από πλευράς φυσικού
αντικειμένου κατά την ημερομηνία που υποβάλλεται το τελευταίο αίτημα για
πληρωμή, που αφορά στη δράση/Νομική Δέσμευση, στο Λογιστήριο του
Δικαιούχου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιο αίτημα για πληρωμή μπορεί να
υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργό της δράσης συνοδευόμενο με αντίστοιχη
βεβαίωση / πιστοποίηση του για την ολοκλήρωση της δράσης. Αντίστοιχα το
οικονομικό αντικείμενο θα θεωρείται ολοκληρωμένο κατά την ημερομηνία
καταβολής της τελευταίας πληρωμής που αφορά στη Νομική Δέσμευση
αυτεπιστασίας.

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΈΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4.2.1

Δελτίο Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης

Με την ολοκλήρωση κάθε Νομικής Δέσμευσης ο Δικαιούχος ετοιμάζει και υποβάλλει
ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στον
Ενδιάμεσο Φορέα «Νομική Δέσμευση Ολοκλήρωσης» με την οποία βεβαιώνει ότι όσον
αφορά στη Νομική Δέσμευση έχουν επιτευχθεί τα πιο κάτω:
1) Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και τα παραδοτέα συνάδουν με τα
τιμολόγια/αποδεικτικά ισοδύναμης ισχύος που έχουν πληρωθεί για τη Νομική
Δέσμευση, την περιγραφή που βρίσκεται στο εγκριμένο ΤΔΕ/Σύμβαση/Δελτίο ΝοΔε
ή/και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων (όπου εφαρμόζεται)
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2) Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Νομικής Δέσμευσης και όλα τα
επιλέξιμα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική λογιστική μερίδα του έργου /
σύμβασης / σχετικό λογιστικό κωδικό έχουν δηλωθεί σε Δελτία Δαπανών
3) Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ΝοΔε (όπου εφαρμόζεται) συνάδει με την
περιγραφή που έγινε στο τελευταίο εγκριμένο ΤΔΕ/Δελτίο ΝοΔε / σύμβαση ή/και
εκθέσεις εμπειρογνωμόνων (όπου εφαρμόζεται)
4) Έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν στην Απόφαση Ένταξης του Έργου
Η «Δήλωση Ολοκλήρωσης ΝοΔε» υποβάλλεται (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στον
Ενδιάμεσο Φορέα μαζί με αντίγραφα των οποιονδήποτε αποδεικτικών στοιχείων
πιστοποιούν την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Νομικής
Δέσμευσης (π.χ. απόδειξη παραλαβής τελικών παραδοτέων), όπου αυτά δεν έχουν ήδη
υποβληθεί. Η «Δήλωση Ολοκλήρωσης ΝοΔε» υποβάλλεται από τον Δικαιούχο κατά την
υποβολή του «Δελτίου Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης». Με την υποβολή της ο
Δικαιούχος παύει να υποβάλλει Δελτία Δαπανών για την εν λόγω ΝοΔε. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗ «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΔΕ».
Στην περίπτωση που η ολοκλήρωση μιας Νομικής Δέσμευσης (όχι κατ’ ανάγκη η Νομική
Δέσμευση με την τελευταία ημερομηνία λήξης) σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση
ολόκληρου του Έργου, ο Δικαιούχος βεβαιώνει στην Δήλωση του, επιπρόσθετα από τα πιο
πάνω, τα εξής:
5) Με την ολοκλήρωση της ΝοΔε ολοκληρώνεται και το Έργο.
6) Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες του έργου.
7) Δεν προκύπτουν νέες ή πρόσθετες μειώσεις των καθαρών εσόδων που
δημιουργούνται από τα έργα που παράγουν έσοδα. Συγκεκριμένα:
α) δεν προκύπτουν νέες πηγές εσόδων που δεν λήφθηκαν υπόψη
κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης, ούτε
εμφανίστηκαν νέες πηγές εσόδων μετά τον υπολογισμό του
ελλείμματος χρηματοδότησης
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β) δεν υφίστανται αλλαγές στη δασμολογική πολιτική οι οποίες να
έχουν

αντίκτυπο

στον

υπολογισμό

του

ελλείμματος

χρηματοδότησης.
γ) δεν παρήχθησαν καθαρά έσοδα για έργα για τα οποία ήταν
αντικειμενικά μη δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός των
εσόδων που θα παράγονταν από την επένδυση και επομένως δεν
είχε υπολογιστεί αρχικά κανένα έλλειμμα χρηματοδότησης.
8) Τηρείται επαρκής διαδρομή ελέγχου (φάκελος έργου, αποδεικτικά στοιχεία,
κατάλογοι επαληθεύσεων κλπ)
9) Υπάρχουν διαδικασίες για την τήρηση των εγγράφων μέχρι και 3 χρόνια μετά το
κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
10) Έχει τηρηθεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση για το
έργο
11) Έχουν τηρηθεί οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας
12) Έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις κοινοτικές
πολιτικές, όπου εφαρμόζεται
13) Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να διατηρήσει την επένδυση (όπου εφαρμόζεται) για 5
χρόνια από την ολοκλήρωση της (άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κανονισμού
1083/2006 και άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ) ή
όπως ήταν η απαίτηση στην Απόφαση Ένταξης του Έργου.
14) Το έργο ή η φάση του έργου έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ)
15) Το έργο θα ολοκληρωθεί σε φάσεις. Με την ολοκλήρωση της ΝοΔε ολοκληρώνεται
η πρώτη φάση του Έργου και αναλήφθηκε η αναγκαία νομική και οικονομική
δέσμευση, ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί επιχειρησιακή η δεύτερη φάση
(και έτσι το σύνολο του έργου) κατά την περίοδο 2014‐2020. Η δεύτερη φάση του
έργου συμμορφώνεται προς όλους τους εφαρμοστέους κανόνες της περιόδου
2014‐2020.
16) Όλες οι παρατυπίες/λάθη που εντοπίστηκαν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
ΝοΔε από τις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές Ελέγχου έχουν αντιμετωπιστεί
ικανοποιητικά

(λήφθηκαν

ικανοποιητικά

διορθωτικά

μέτρα

ή/και

έγινε

καταλογισμός) και οι εισηγήσεις των ελεγκτών έχουν υιοθετηθεί.
17) Ο Ενδιάμεσος Φορέας έχει καταλογίσει οποιαδήποτε ποσά κατά την κρίση του
καταβλήθηκαν παράτυπα
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Αφού το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης υποβληθεί ηλεκτρονικά από το
Δικαιούχο, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή στον ΕΦ.
Ο Ενδιάμεσος Φορέας κατά την επικύρωση του Δελτίου «Νομικής Δέσμευσης
Ολοκλήρωσης» μέσω του ΟΠΣ, εξετάζει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τη
λειτουργικότητα της Νομικής Δέσμευσης (όπου εφαρμόζεται) σύμφωνα με την περιγραφή
που βρίσκεται στο εγκριμένο ΤΔΕ/Σύμβαση/Δελτίο ΝοΔε ή/και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων
(όπου εφαρμόζεται) και επαληθεύει τα σημεία τα οποία βεβαιώνει ο Δικαιούχος με την
υποβολή του Δελτίου (τα οποία αναφέρονται πιο πάνω).
Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν παράτυπες πληρωμές ο ΕΦ βεβαιώνεται ότι έχουν
καταχωρηθεί οι κατάλληλοι καταλογισμοί στο ΟΠΣ.
Παράλληλα με τον έλεγχο του τελευταίου Δελτίου ΝοΔε ο Ενδιάμεσος Φορέας
πραγματοποιεί και επιτόπια επαλήθευση, όπου αυτό είναι αναγκαίο (δηλ. όταν υπάρχουν
παραδοτέα που δεν είναι σε θέση με βάση την πιο πρόσφατη του επαλήθευση να
επιβεβαιώσει). Ο ΕΦ βεβαιώνεται επίσης, κατά βάση μέσω συμφιλίωσης, ότι όσα επιλέξιμα
ποσά έχουν καταχωρηθεί στη λογιστική μερίδα του έργου έχουν υποβληθεί σε Δελτία
Δαπανών.
4.2.2

Τεχνικό Δελτίο Έργου Ολοκλήρωσης (Δήλωση Ολοκλήρωσης Έργου)

Μετά την επικύρωση του τελευταίου Δελτίου Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης (το οποίο
σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του έργου) ο Δικαιούχος, μέσω του ΟΠΣ, δημιουργεί και
συμπληρώνει Τεχνικό Δελτίο Έργου Ολοκλήρωσης το οποίο αποτελεί τη δήλωση
ολοκλήρωσης του έργου.
Στο ΤΔΕ Ολοκλήρωσης που δημιουργείται, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα
στοιχεία που προκύπτουν με την ολοκλήρωση του έργου από τα τελευταία επικυρωμένα
Δελτία

Νομικών

Δεσμεύσεων

Ολοκλήρωσης,

Δελτίων

Δαπανών

και

Δελτίων

Παρακολούθησης (σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρώνεται κατά το 2ο
εξάμηνο του 2015, το τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης που θα πρέπει να υποβληθεί
αφορά στο 1ο εξάμηνο του 2015).
Ο Δικαιούχος αφού προχωρήσει στην συμπλήρωση των στοιχείων (όπου είναι αναγκαίο π.χ.
συμπλήρωση

τελικής

περιγραφής

έργου,

τελικών

παραδοτέων

έργου,

δεικτών

ολοκλήρωσης κλπ) υποβάλει το ΤΔΕ Ολοκλήρωσης για επικύρωση στον Ενδιάμεσο Φορέα.

15

4.2.3

Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Έργου Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Ενδιάμεσος Φορέας ελέγχει το ΤΔΕ Ολοκλήρωσης σε σχέση με την πληρότητα του
δελτίου και την ορθότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή
παραλείψεις, ο Ενδιάμεσος Φορέας ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο και ζητά την άμεση
διόρθωση και επανυποβολή του Δελτίου. Στη συνέχεια, ο Ενδιάμεσος Φορέας επικυρώνει
το Δελτίο και ετοιμάζει την Απόφαση Ολοκλήρωσης Έργου μέσω του ΟΠΣ. Η

Απόφαση Ολοκλήρωσης Έργου εκτυπώνεται και αποστέλλεται στο Δικαιούχο και
κοινοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή.

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΈΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
4.3.1

Δελτίο Παρακολούθησης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών

Με την ολοκλήρωση κάθε Σχεδίου Χορηγιών ο ΕΦ ΣΧ ετοιμάζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά,
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στη Διαχειριστική Αρχή ή
τον ΕΦ (IV)

2

«Δελτίο Παρακολούθησης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών (ΔεΠα

Ολοκλήρωσης ΣΧ)». Σημειώνεται ότι, πριν τη δημιουργία του ΔεΠα Ολοκλήρωσης ΣΧ ο ΕΦ
θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία (Παράρτημα 1) για έργα τα οποία πρέπει να
απενταχθούν ή για έργα τα οποία έχουν αποσυρθεί από το Σχέδιο.
Μέσω του ΔεΠα Ολοκλήρωσης ΣΧ και στη βάση των επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί
(επαληθεύσεις δαπανών, επιτόπιες διοικητικές και τεχνικές επαληθεύσεις έργων) ο ΕΦ ΣΧ
επαληθεύει τα ακόλουθα:
1) Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο, έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα
προϊόντα και υπηρεσίες και τα παραδοτέα συνάδουν με τα τιμολόγια/αποδεικτικά
ισοδύναμης ισχύος που έχουν πληρωθεί για το κάθε έργο ΣΧ και την περιγραφή και
τους δείκτες που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.
2

Για τα Σχέδια που εντάσσονται στο ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και στο ΕΠ «Αλιείας» τα

Δελτία υποβάλλονται για έγκριση στην ΔΑ, ενώ για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
στον ΕΦ(IV) (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
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2) Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο του κάθε Έργου ΣΧ και όλα τα επιλέξιμα
ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε λογιστικές μερίδες του Δικαιούχου έχουν δηλωθεί
σε Δελτία Δαπανών.
3) Το λειτουργικό αποτέλεσμα του κάθε Έργου (όπου εφαρμόζεται) συνάδει με την
περιγραφή που έγινε στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.
4) Τηρείται επαρκής διαδρομή ελέγχου στο επίπεδο του Ενδιάμεσου Φορέα και
Δικαιούχων (φάκελοι έργων, αποδεικτικά στοιχεία, κατάλογοι επαληθεύσεων κλπ).
5) Υπάρχουν διαδικασίες και έχει ληφθεί δέσμευση από τους Δικαιούχους για την
τήρηση των εγγράφων μέχρι και 3 χρόνια μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
6) Έχει τηρηθεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση για το
κάθε έργο και το Σχέδιο στο σύνολο του.
7) Έχουν τηρηθεί οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας σε επίπεδο Δικαιούχων
και ΕΦ.
8) Έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις κοινοτικές
πολιτικές, όπου εφαρμόζεται.
9) Οι Δικαιούχοι δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την επένδυση (όπου εφαρμόζεται) για
5 χρόνια (ή τρία χρόνια όπου μειώθηκε το διάστημα στο Σχέδιο) από την
ολοκλήρωση της (άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1083/2006 και άρθρο
56 παράγραφος 1 του κανονισμού 1198/2006 του ΕΤΑ) ή όπως ήταν η απαίτηση
στην Απόφαση Χρηματοδότησης του Έργου.
10) Έχουν

τηρηθεί

οι

όροι

που

τέθηκαν

στην

κάθε

Συμφωνία

Δημόσιας

Χρηματοδότησης όλων των έργων που ολοκληρώθηκαν.
11) Οι προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στα πλαίσια σχεδίων χορηγιών
(α)

υπόκεινται

στην

υποχρέωση

τραπεζικής

εγγύησης

ή

δημόσιου

χρηματοδοτικού μέσου με ισοδύναμο αποτέλεσμα.
(β) Έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες των κοινοτικών κανονισμών σε σχέση με την
αιτιολόγηση των προκαταβολών. Οι προκαταβολές που καταβλήθηκαν στους
δικαιούχους από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση καλύπτονται από
πραγματική δαπάνη που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους κατά την
υλοποίησης των έργων και υποστηρίζονται από αποπληρωθέντα τιμολόγια ή
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λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός προθεσμίας 3 ετών ή
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 (όποιο ήταν μικρότερο)3.
12) Έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις
δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών από το φορέα που χορηγεί
την ενίσχυση.
13) Όλες οι παρατυπίες/λάθη που εντοπίστηκαν από τις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές
Ελέγχου μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ΔεΠα Ολοκλήρωσης έχουν
αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά (λήφθηκαν ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα ή/και
έγινε καταλογισμός) και οι εισηγήσεις των ελεγκτών έχουν υιοθετηθεί.
14) Ο Ενδιάμεσος Φορέας έχει καταλογίσει οποιαδήποτε ποσά κατά την κρίση του
καταβλήθηκαν παράτυπα.
15) Τηρήθηκαν όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου.
Αφού το Δελτίο Παρακολούθησης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών υποβληθεί ηλεκτρονικά
από τον Ενδιάμεσο Φορέα, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται και σε έντυπη
μορφή στη Διαχειριστική Αρχή ή στον ΕΦ (IV).
4.3.2

Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών

Η Διαχειριστική Αρχή ή ο ΕΦ (IV) ελέγχει το ΔεΠα Ολοκλήρωσης ΣΧ σε σχέση με την
πληρότητα του δελτίου και την ορθότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν
λάθη ή παραλείψεις, η ΔΑ/ΕΦ(IV) ενημερώνει σχετικά τον Ενδιάμεσο Φορέα και ζητά την
άμεση διόρθωση και επανυποβολή του Δελτίου.
Μετά την επικύρωση του Δελτίου Παρακολούθησης Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών από
τη ΔΑ/ΕΦ(IV), ο ΕΦ Σχεδίου Χορηγιών δημιουργεί «Νέα Έκδοση Σχεδίου Χορηγιών για
Κλείσιμο» η οποία αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται, υπογράφεται και
αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή στη Διαχειριστική Αρχή ή στον ΕΦ (IV), οι οποίοι με τη
σειρά τους ετοιμάζουν την Απόφαση Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών μέσω του ΟΠΣ. Η
Απόφαση Ολοκλήρωσης ΣΧ περιλαμβάνει και τον «Κατάλογο Επαλήθευσης» (περιλαμβάνει
τα ίδια σημεία που επαληθεύει ο ΕΦ στο ΔεΠα Ολοκλήρωσης).
Η Απόφαση Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών εκτυπώνεται και αποστέλλεται στον
Ενδιάμεσο Φορέα Σχεδίου Χορηγιών από τη ΔΑ ή τον ΕΦ IV.
3 με βάση το άρθρο 78(2) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου
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5 ΚΥΡΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2015 ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2016,
ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ.
ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2015, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΣΤΗΛΩΝ.
Απαιτούμενες Ενέργειες για την
Ολοκλήρωση των Έργων
Δημοσίων Συμβάσεων

Αρμόδιος
Φορέας

Τελευταία ημερομηνία
επιλεξιμότητας
Πληρωμές μετά το τέλος της
περιόδου επιλεξιμότητας που
δεν θα υποβληθούν σε δελτία
δαπανών αλλά θα
καταχωρηθούν στη λογιστική
μερίδα του έργου και θα έχουν
συμφιλιωθεί
Υποβολή τελευταίων Δελτίων
Δαπανών (που θα
περιλαμβάνουν όλες τις
επιλέξιμες Δαπάνες)
Επαληθεύσεις Δελτίων Δαπανών
(στα γραφεία του ΕΦ ή στα
γραφεία του Δικαιούχου)
Ολοκλήρωση Συμβάσεων /
Νομικών Δεσμεύσεων και
υποβολή δελτίων ΝοΔε
Ολοκλήρωσης
Τεχνικές επιτόπιες επαληθεύσεις
(στο χώρο εκτέλεσης των έργων)
ΤΔΕ Ολοκλήρωσης (Δήλωση
Ολοκλήρωσης Έργου)
Διοικητικές / Επιτόπιες
Επαληθεύσεις Ολοκλήρωσης

Δικαιούχος

Έργα τα οποία
αναμένεται να
είναι
ολοκληρωμένα
και σε χρήση
μέχρι τις
31/12/2015
31/12/2015

Δικαιούχος

Έργα τα οποία
αναμένεται να
είναι
ολοκληρωμένα
και σε χρήση
μέχρι τις
31/12/2016
31/12/2015
Δεκ. 2016

Δικαιούχος

Ιαν. 2016

Ιαν. 2016

ΕΦ

Μαρ. 2016

Ιούν. 2016

Δικαιούχος

Μαρ. 2016

Οκτ. 2016

ΕΦ

Απρ. 2016

Οκτ.‐Νοεμ. 2016

Δικαιούχος

Απρ. 2016

Νοεμ. 2016

ΕΦ

Απρ.‐Μάϊος
2016

Νοεμ.‐Δεκ. 2016
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έργου
Τελευταία ενδιάμεση βεβαίωση
δαπανών Ενδιάμεσου Φορέα
/Τελική Βεβαίωση Δαπανών
Ενδιάμεσου Φορέα
Έκδοση Αποφάσεων
Ολοκλήρωσης Έργων
Διοικητικές
Επαληθεύσεις/Παρακολούθηση
Διαδικασιών ΕΦ
Τελευταία ενδιάμεση βεβαίωση
δαπανών Διαχειριστικής Αρχής
για το ΕΠ/Τελική Βεβαίωση
Δαπανών Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Υποβολή Τελευταίας Ενδιάμεσης
Αίτησης Πληρωμής / Τελικής
Αίτησης Πληρωμής
Έλεγχοι Πράξεων

ΕΦ

15/5/20164

15/12/2016

ΕΦ

31/5/2016

31/12/2016

ΔΑ

Δεκ. 2016

ΔΑ

15/6/2016

15/1/2017

Αρχή
Πιστοποίησης

30/6/2016

31/1/2017

Αρχή Ελέγχου

31/12/2016

4

Όπου ένας Ενδιάμεσος Φορέας δεν έχει υπό την ευθύνη του έργα τα οποία ολοκληρώνονται
μετά τις 31/12/2015, στις 15/5/2015 θα υποβάλει την τελική βεβαίωση δαπανών έργων
ευθύνης του.
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5.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
31/12/2015, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/6/2016, ΘΑ
ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ.
ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ Η ΣΧΕΤΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2015, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΤΗΛΩΝ.
Απαιτούμενες Ενέργειες για
την Ολοκλήρωση Σχεδίων
Χορηγιών

Αρμόδιος
Φορέας

Δικαιούχος

Σχέδια με
Καταβολή
Χορηγίας από
τον ΕΦ Μέχρι τις
31/12/2015
30/6/2015

Καταβολή τελευταίων
δαπανών Δικαιούχων
Υποβολή τελευταίων
Αιτημάτων Καταβολής
Χορηγίας
Επαλήθευση Αιτημάτων
Καταβολής Χορηγίας
Καταβολή χορηγίας προς τους
Δικαιούχους και καταχώρηση
ΔεΔα έργων ΣΧ
ΔεΠα Ολοκλήρωσης ΣΧ και
Νέα Έκδοση ΣΧ για το κλείσιμο
Τελευταία Ενδιάμεση
Βεβαίωση Δαπανών Έργων /
Τελική Βεβαίωση Δαπανών
Έργων υπό την ευθύνη του ΕΦ
Απόφαση Ολοκλήρωσης
Σχεδίων και διοικητικές
επαληθεύσεις
Τελευταία ενδιάμεση
βεβαίωση δαπανών
Διαχειριστικής Αρχής για το
ΕΠ/Τελική Βεβαίωση Δαπανών
Διαχειριστικής Αρχής για το ΕΠ
Υποβολή Τελευταίας
Ενδιάμεσης Αίτησης
Πληρωμής / Τελικής Αίτησης
Πληρωμής
Έλεγχοι Πράξεων

31/12/2015

Δικαιούχος

30/9/2015

Φεβ. 2016

ΕΦΙΙ

Δεκ. 2015

Απρ. 2016

ΕΦΙΙ

Φεβ. 2016

Μάιος 2016

ΕΦΙΙ

Ιουν. 2016

ΕΦΙΙ & ΕΦ IV

Φεβ 2016 ‐ Απρ.
2016
30/4/20165

15/12/2016

ΕΦ IV / ΔΑ

Μάιος 2016

Σεπτ. 2016

ΔΑ

15/6/2016

15/1/2017

Αρχή
Πιστοποίησης

30/6/2016

31/1/2017

Αρχή Ελέγχου

31/12/2016

5

Σχέδια με Καταβολή
Χορηγίας από τον ΕΦ
Μέχρι τις 30/6/2016

Όπου ένας Ενδιάμεσος Φορέας δεν έχει υπό την ευθύνη του έργα στα οποία θα καταβληθεί
χορηγία μετά τις 31/12/2015, στις 30/4/2015 θα υποβάλει την τελική βεβαίωση δαπανών
έργων ευθύνης του.
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1. Έργα Δημοσίων Συμβάσεων
1.1 Δελτίο Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης
Ο δικαιούχος πλοηγείται στη λίστα των νομικών δεσμεύσεων από το μενού επιλέγοντας τον
σύνδεσμο Δελτία Νομικών Δεσμεύσεων. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στη λίστα με τα
έργα τα οποία τoν αφορούν και εφόσον επιλέξει έργο κάνει κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Το
σύστημα εμφανίζει τις Νομικές Δεσμεύσεις (ΝοΔε) για το έργο που έχει επιλέξει ο χρήστης

Ο χρήστης επιλέγει την τελευταία επικυρωμένη έκδοση της ΝοΔε και τη λειτουργία Νέα Έκδοση
για Κλείσιμο. Το σύστημα διενεργεί ελέγχους εγκυρότητας και στη συνέχεια δημιουργεί τη νέα
έκδοση της ΝοΔε σε κατάσταση Εργασίας Ολοκλήρωσης.
Ο χρήστης επιλέγει τη ΝοΔε και τη λειτουργία Επεξεργασία, το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη
στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων της ΝοΔε
Στο Τμήμα Ε – το «Συνολικό Ποσό» και η «Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη» υπολογίζονται και
έρχονται αυτόματα από τα Δελτία Δαπανών (και τα 2 πεδία να είναι κλειδωμένα). Τα πεδία
«Ημερομηνία Έναρξης» και «Ημερομηνία Λήξης» είναι ανοικτά και συμπληρώνονται από τον
Δικαιούχο
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Ο χρήστης αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία είναι ανοιχτά προς τροποποίηση επιλέγει
τη λειτουργία της Υποβολής. Το σύστημα ελέγχει τη ΝοΔε και στη συνέχεια εμφανίζει τον
Πίνακα Ελέγχου (Επαλήθευση Επικύρωσης) για την Ολοκλήρωση της Νομικής Δέσμευσης.

Ο χρήστης συμπληρώνει τον πίνακα ανάλογα με την Νομική Δέσμευση. Σε περίπτωση που το
Δελτίο αυτό είναι το τελευταίο δελτίο ΝοΔε για την ολοκλήρωση του έργου, ο χρήστης επιλέγει
ΝΑΙ στο πεδίο 5. Το σύστημα εμφανίζει επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση και ο χρήστης πρέπει
να επιλέξει για όλα τα πεδία προκειμένου να γίνει ενεργή η λειτουργία της Υποβολής.
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Στη συνέχεια και εφόσον ο χρήστης προχωρήσει σε υποβολή, το δελτίο παίρνει κατάσταση
Υποβλήθηκε Ολοκλήρωσης.
Ο χρήστης του Ενδιάμεσου Φορέα που είναι υπεύθυνος για τα δελτία ΝοΔε επιλέγει το δελτίο
που είναι σε κατάσταση Υποβλήθηκε Ολοκλήρωσης και τη λειτουργία Έλεγχος/Εποπτεία. Το
σύστημα μεταφέρει τον ΕΦ στη οθόνη ελέγχου/εποπτείας. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία
Επαλήθευση/Επικύρωση. Το σύστημα εμφανίζει τον Πίνακα Ελέγχου για την Ολοκλήρωση της
Νομικής Δέσμευσης.
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Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της λίστας προκειμένου να προχωρήσει στην
επικύρωση της ΝοΔε. Το κουμπί Επικύρωση γίνεται ενεργό μόνο όταν έχουν επιλεγεί όλα τα
πεδία του ΕΦ.
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Όταν ο χρήστης του ΕΦ επικυρώσει το δελτίο ΝοΔε τότε το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στη
λίστα με τις ΝοΔε και το δελτίο που επικυρώθηκε παίρνει την κατάσταση Επικυρωμένη
Ολοκλήρωσης.
*** Για να προχωρήσει η ολοκλήρωση του σχετιζόμενου ΤΔΕ πρέπει όλες οι ΝοΔε που αφορούν
το έργο αυτό να είναι σε κατάσταση Επικυρωμένη Ολοκλήρωσης.

2.1 Τεχνικό Δελτίο Έργου Ολοκλήρωσης
Ο χρήστης του δικαιούχου πλοηγείται στη λίστα με τα Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) που υπάρχουν
στο σύστημα και τον αφορούν από το μενού και την επιλογή ΤΔΕ
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Αφού αναζητήσει το έργο το οποίο θέλει να κλείσει (ολοκληρώσει), επιλέγει την τελευταία
επικυρωμένη έκδοση του ΤΔΕ και τη λειτουργία Νέα Έκδοση ΤΔΕ για Κλείσιμο. Το σύστημα
διενεργεί ελέγχους εγκυρότητας και στη συνέχεια δημιουργεί την νέα έκδοση του ΤΔΕ για
κλείσιμο του έργου σε κατάσταση Εργασίας Ολοκλήρωσης.

Ο χρήστης επιλέγει την έκδοση αυτή του ΤΔΕ και τη λειτουργία Επεξεργασία. Το σύστημα
μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη Επεξεργασίας του ΤΔΕ ώστε να συμπληρωθούν τα
απαραίτητα στοιχεία για το κλείσιμο του έργου.
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*** Πολλά από τα στοιχεία του ΤΔΕ είναι κλειδωμένα και υπολογίζονται από τα αντίστοιχα
δελτία που αφορούν το κάθε τμήμα του ΤΔΕ.
Αναλυτικότερα:
Στο Τμήμα Α ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα στοιχεία στο τμήμα των Υπευθύνων
του Έργου.
Στο Τμήμα Β όλα τα στοιχεία των ΝοΔε (όπως: Κωδ. Νοδε, Τίτλος ΝοΔε, Είδος ΝοΔε, Χρήση
Ρήτρας Ευελιξίας, Εκδόθηκε) έρχονται από τα επικυρωμένα Δελτία Νομικών Δεσμεύσεων
Ολοκλήρωσης.
Στην Χρονική Διάρκεια Έργου: οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης έρχονται αυτόματα από το
σύστημα. Η ημερομηνία έναρξης είναι η ημερομηνία έναρξης της πρώτης ΝοΔε Ολοκλήρωσης
του έργου ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι η ημερομηνία λήξης της τελευταίας «Νομικής
Δέσμευσης Ολοκλήρωσης». Επίσης, έχει προστεθεί η εξής δήλωση «Το έργο θα εκτελεστεί σε
φάσεις. Το ΤΔΕ περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πρώτης φάσης του
έργου» δίπλα από την οποία ο Δικαιούχος μπορεί να σημειώνει √ εφόσον εφαρμόζεται.
Στο Τμήμα Γ στον πίνακα για τους Δείκτες προστέθηκαν ακόμα τρεις στήλες οι οποίες
ονομάζονται «Πραγματοποίηση» , «Ποσοστό Υλοποίησης» και «Απαιτούμενη Δαπάνη». Τα
στοιχεία των Δεικτών έρχονται αυτόματα από το τελευταίο επικυρωμένο Δελτίο
Παρακολούθησης με δικαίωμα τροποποίησης από τον Δικαιούχο, με εξαίρεση το πεδίο
«Απαιτούμενη Δαπάνη» το οποίο συμπληρώνεται απευθείας από τον Δικαιούχο. Ο Δικαιούχος
μπορεί να προσθέσει νέους δείκτες φτάνει αυτοί να είναι ήδη καταχωρημένοι στο σύστημα
(προγραμματισμός), σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί η δημιουργία τους από τη
Διαχειριστική Αρχή.
Στο Τμήμα Δ στον πίνακα «Ανάλυση Δημόσιας Δαπάνης Ανά Κατηγορία Δαπάνης (ΕΤΠΑ / ΤΣ)»
κάτω από το Κόστος Υλοποίησης/Διαχείρισης όλα τα επιλέξιμα ποσά υπολογίζονται και
έρχονται αυτόματα από τα επικυρωμένα Δελτία Δαπανών του έργου (συσχετισμένες επιλέξιμες
δαπάνες ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης). Σε ότι αφορά τις «Μη Επιλέξιμες Δαπάνες» το
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πεδίο «Άλλες μη Επιλέξιμες Δαπάνες» παραμένει με δικαίωμα τροποποίησης από τον
Δικαιούχο. Το «ε. Γενικό Σύνολο» υπολογίζεται αυτόματα και είναι το σύνολο των επιλέξιμων
και μη επιλέξιμων δαπανών.
Πάνω από την «Χρονική Κατανομή Δαπάνης» προστέθηκαν τα πεδία «Σύνολο Καταλογισμών»
και «Σύνολο Εσόδων» τα ποσά των οποίων υπολογίζονται και έρχονται αυτόματα από το
σύστημα (στοιχεία κατά τη διενέργεια του δελτίου από οποιοδήποτε επικυρωμένο καταλογισμό
ή αναστολή αφορά στο έργο), καθώς επίσης και το πεδίο «Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό μετά την
Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης και τους Καταλογισμούς/Έσοδα» το
οποίο υπολογίζεται ως εξής:
(γ. Σύνολο Επιλέξιμων Δαπανών * Συντελεστή Ελλείμματος%) – (Έσοδα + Καταλογισμοί).

Για όσα έργα δεν έχουν συντελεστή ελλείμματος το ποσοστό υπολογίζεται στο 100%. Στη
«Χρονική Κατανομή Δαπάνης» τα ποσά και στις δύο στήλες υπολογίζονται και έρχονται
αυτόματα από τα επικυρωμένα Δελτία Δαπανών (τμήμα συσχετισμός – επιλέξιμη δαπάνη &
συνολικό ποσό κάθε συσχετισμένου παραστατικού πληρωμής) με βάση την ημερομηνία του
παραστατικού πληρωμής Δικαιούχου (μπορούν να καταχωρηθούν δαπάνες από τον χρήστη που
δεν έχουν καταχωρηθεί σε ΔεΔα στη στήλη «συνολικό ποσό» μέχρι και το έτος 2017 ενώ δεν
υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης δαπάνης στη στήλη «επιλέξιμα ποσά» που δεν προέρχεται
από ΔεΔα.
Στην Χρονική Κατανομή Επιλέξιμων Δαπανών έρχονται αυτόματα οι δαπάνες για κάθε νομική
δέσμευση από τα επικυρωμένα Δελτία Δαπανών (συσχετισμός πληρωμών ανά ΝοΔε ανά
ημερομηνία πληρωμής).
Εφόσον το δελτίο έχει συμπληρωθεί πλήρως ο χρήστης υποβάλει το ΤΔΕ επιλέγοντας την
λειτουργία Υποβολή. Οι λειτουργίες Επικύρωσης και Προς Διόρθωση ενός ΤΔΕ είναι οι ίδιες
όπως περιγράφονται σε προηγούμενα εγχειρίδια χρήσης.

3.1 Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης (Ενδιάμεσος Φορέας)
Ο χρήστης του ΕΦ πλοηγείται στην οθόνη αξιολόγησης των Έργων ΔΣ και επιλέγει το έργο που
θέλει να αξιολογήσει για την ολοκλήρωση. Από την λίστα με τα ΤΔΕ επιλέγει την έκδοση που
αφορά την ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργία Αξιολόγηση/Απόφαση.
Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη του ΕΦ στην οθόνη αξιολόγησης απόφασης ολοκλήρωσης
του ΤΔΕ όπου προστέθηκαν τα πεδία «Σύνολο Καταλογισμών», «Σύνολο Εσόδων» και «Συνολικό
Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης και τους
Καταλογισμούς/Έσοδα τα οποία έρχονται αυτόματα από το ΤΔΕ Ολοκλήρωσης και το πεδίο «Αρ.
Πρωτοκόλλου» να άλλαξε σε «Αρ. Φακέλου».
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Οι λειτουργίες Προς Επικύρωση, Προς Διόρθωση, Επικύρωση και Διαγραφή είναι οι ίδιες
όπως περιγράφονται σε προηγούμενα εγχειρίδια χρήσης.

Σελ. 11 από 14

User Manual ΟΠΣ : “Κλείσιμο Έργων ΔΣ / ΣΧ”

2. Σχέδια Χορηγιών
4.1 ΔεΠα Ολοκλήρωσης Σχεδίου Χορηγιών
Ο Ενδιάμεσος Φορέας έργων ΣΧ πλοηγείται στην οθόνη των ΔεΠα ΣΧ από το μενού
Έργα ΣΧ > Παρακολούθηση > Δελτία Παρακολούθησης.
Ο χρήστης δημιουργεί ένα Δελτίο Παρακολούθησης ΣΧ Ολοκλήρωσης επιλέγοντας την
λειτουργία Δημιουργία ΔεΠα Ολοκλήρωσης. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη
δημιουργίας του ΔεΠα Ολοκλήρωσης ώστε να επιλέξει το σχέδιο χορηγιών που θέλει να
ολοκληρώσει.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το ΣΧ με τη λειτουργία Δημιουργία ΔεΠα ξεκινά ο υπολογισμός των
στοιχείων για την τελευταία έκδοση του ΔεΠα ΣΧ Ολοκλήρωσης. Όταν το σύστημα τελειώσει με
τον υπολογισμό μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη επεξεργασίας/εποπτείας του ΔεΠα ΣΧ
Ολοκλήρωσης.
Η οθόνη επεξεργασίας/εποπτείας του ΔεΠα ΣΧ Ολοκλήρωσης διαμορφώνεται ως εξής:
Στο Τμήμα Α το πεδίο «Α/Α Δελτίου/ Έκδοσης» συμπληρώνεται αυτόματα ως «Ολοκλήρωσης».
Στο Τμήμα Β «Στοιχεία Υλοποίησης Σχεδίου Χορηγιών», ενώ ο πίνακας «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
εμφανίζει τα στοιχεία των προσκλήσεων μέχρι και την ολοκλήρωση (ημερομηνία δημιουργίας
του ΔεΠα ΣΧ).
Στο Τμήμα Γ όλα τα στοιχεία υπολογίζονται και έρχονται αυτόματα από τα Δελτία Δαπανών των
Έργων.
Στο Τμήμα Δ τα πεδία «Τιμή Στόχου», «Αντίστοιχη Δαπάνη» μπορούν να τροποποιηθούν από
τον ΕΦ ΣΧ. Ο ΕΦ θα μπορεί να προσθέσει και νέους δείκτες φτάνει αυτοί να είναι ήδη
καταχωρημένοι στο σύστημα (προγραμματισμός), σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί
η δημιουργία τους από τη Διαχειριστική Αρχή.
Τα υπόλοιπα τμήματα παρέμειναν ώς είχαν και προστέθηκε και ο Πίνακας Ελέγχου για την
Ολοκλήρωση Σχεδίου Χορηγιών στο Τμήμα Θ.
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Η συμπλήρωση όλων των πεδίων στο Τμήμα Θ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
προχωρήσει ο ΕΦ στην Υποβολή του ΔεΠα ΣΧ.
Οι λειτουργίες Υποβολή, Επικύρωση, Προς Διόρθωση είναι οι ίδιες όπως περιγράφονται σε
προηγούμενα εγχειρίδια χρήσης.

5.1 Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης (ΔΑ)
Για να μπορεί ο χρήστης της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) να δημιουργήσει Απόφαση
Ολοκλήρωσης ΣΧ θα πρέπει να έχει επικυρωθεί το ΔεΠα Ολοκλήρωσης του ΣΧ.
Ο χρήστης της ΔΑ πλοηγείται στην οθόνη των Εγκεκριμένων Σχεδίων Χορηγιών από το μενού
Έργα ΣΧ > Διαχείριση Εγκεκριμένων ΣΧ.
Επιλέγει το σχέδιο που θέλει να ολοκληρώσει και την λειτουργία Νέα Έκδοση για Κλείσιμο. Το
σύστημα δημιουργεί την νέα έκδοση του ΣΧ σε κατάσταση Εργασίας Ολοκλήρωσης.

Ο χρήστης της ΔΑ επιλέγει την έκδοση κλεισίματος και την λειτουργία Επεξεργασία και το
σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη επεξεργασίας/εποπτείας του ΣΧ.
Ο χρήστης μπορεί σε αυτή την οθόνη να αλλάξει τα πεδία “Ημερομηνία ολοκλήρωσης”, και
“Περιγραφή Σχεδίου” καθώς και να προσθέσει κάποιο έγγραφο. Όλα τα υπόλοιπα πεδία
υπολογίζονται και έρχονται αυτόματα από το ΔεΠα ΣΧ Ολοκλήρωσης.
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Στην συνέχεια επιλέγει την λειτουργία Προς Επικύρωση και το ΣΧ παίρνει την κατάσταση
Υποβλήθηκε Ολοκλήρωσης.
Για την επικύρωση του ΣΧ ο χρήστης επιλέγει το ΣΧ και την λειτουργία Έλεγχος/Εποπτεία. Το
σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη επεξεργασίας/εποπτείας του ΣΧ.
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Επαλήθευση/Επικύρωση και το σύστημα εμφανίζει τον
κατάλογο επαλήθευσης έργου ΣΧ.

Με την λειτουργία Επικύρωση το ΣΧ ολοκληρώνεται και παίρνει κατάσταση Ολοκληρώθηκε.
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Παράρτημα 1
Απένταξη Έργου
Μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της ΕΕ προβλέπεται η διαδικασία
οριστικής άρσης της χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής ενός
ενταγμένου έργου, η οποία και συνεπάγεται τη διαγραφή του συγκεκριμένου έργου από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένο (Άρθρο 98 του Κανονισμού 1083/2006
του Συμβουλίου). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «απένταξη έργου».

Βάσει του παραπάνω Άρθρου και Κανονισμού του Συμβουλίου, κάθε Κράτος Μέλος φέρει την
πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση τυχόν παρατυπιών στους όρους υλοποίησης ή στον
έλεγχο έργων ή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μόλις διαπιστωθεί παρατυπία ή συστημική
αδυναμία, ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας απεντάσσει το ενταγμένο έργο από το σχετικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διόρθωση όσο το
δυνατό πιο σύντομα. Με τη διαδικασία αυτή προωθείται η ομαλή υλοποίηση των
Προγραμμάτων καθώς προκύπτουν τα ακόλουθα δύο βασικά πλεονεκτήματα:


Περιορίζεται το οικονομικό αντικείμενο της διόρθωσης. Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη
απένταξη ενός έργου, εφ΄ όσον δεν έχει δαπανηθεί σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού, αποδεσμεύει άμεσα το μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει
δαπανηθεί και υπάρχει δυνατότητα να διατεθούν οι χρηματοδοτικοί αυτοί πόροι για
την υλοποίηση άλλων έργων.



Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με την ένταξη
σε αυτόν, νέων έργων.

Στην περίπτωση απένταξης ενός έργου για την υλοποίηση του οποίου έχει ολοκληρωθεί η
χρηματοδότησή του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το σύνολο της χρηματοδότησης που
έχει χορηγηθεί αποτελεί αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης και ακολουθούνται οι
διαδικασίες που προβλέπονται από το Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την
ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Με την απένταξη ενός έργου, εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις, δεν πραγματοποιείται η
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου φυσικού του αντικειμένου, το οποίο συμβάλλει στην
υλοποίηση του συνόλου των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο ήταν ενταγμένο.

Εφόσον όμως η απένταξη ενός έργου γίνει έγκαιρα, υπάρχουν δηλαδή τα χρονικά περιθώρια
για την ένταξη νέων έργων στο ίδιο Άξονα, δύναται να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν οι
αρνητικές αυτές επιπτώσεις στους στόχους του συγκεκριμένου Άξονα.
Από τα πιο πάνω προκύπτει η σημαντικότητα της συνεχούς παρακολούθησης της διαδικασίας
υλοποίησης των έργων από τους ΕΦ, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα,
παρατυπίες ή/και αδυναμίες.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει προηγουμένως να εξαντλούνται άλλες
δυνατότητες διορθωτικών παρεμβάσεων, καθώς με την απένταξη οποιουδήποτε έργου
υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην υλοποίηση και απόκλιση από τους εγκεκριμένους
στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Οποιαδήποτε Απόφαση Απένταξης Έργου ετοιμάζεται από τον αρμόδιο ΕΦ μέσω του ΟΠΣ,
ενημερώνοντας παράλληλα τη Διαχειριστική Αρχή. Η Απόφαση Απένταξης αποστέλλεται από
τον ΕΦ στο Δικαιούχο, πλήρως αιτιολογημένη και κοινοποιείται στη ΔΑ. Η ΑΑΕ κοινοποιείται
επίσης στην Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο), στην Αρχή Ελέγχου (Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου) και στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Επισημαίνεται τέλος ότι στην περίπτωση που ένα έργο απεντάσσεται για λόγους διόρθωσης,
το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο δεν δύναται να επανυποβληθεί προς χρηματοδότηση.

