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Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
Αν. Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαδικασία Καταχώρησης Οικονομικών Διορθώσεων με κατ’ Αποκοπή Ποσοστό στο
Μηχανογραφημένο Σύστημα ΟΠΣ
Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι, με σκοπό
τον ομοιόμορφο χειρισμό των οικονομικών διορθώσεων (καταλογισμών) που γίνονται με βάση
κατ’ αποκοπή ποσοστό στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το
Ταμείο Συνοχής, επεξηγείται πιο κάτω η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Σημειώνεται
ότι αυτού του είδους οι καταλογισμοί μπορεί να προκύψουν από ελέγχους, επισκοπήσεις και
επαληθεύσεις που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αρχή Ελέγχου, την Αρχή
Πιστοποίησης, τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς και μπορούν να αφορούν σε
συγκεκριμένο/η:
α. Σχέδιο
β. Έργο
γ. Σύμβαση
δ. Δικαιούχο
2.
Η κατ’ αποκοπή οικονομική διόρθωση αποφασίζεται με βάση τα ευρήματα
συγκεκριμένης επαλήθευσης/ελέγχου και ο φορέας που αποφασίζει τη διενέργεια τέτοιας
διόρθωσης θα πρέπει να καταχωρήσει την οικονομική διόρθωση στο ΟΠΣ για το ποσό που
επηρεάζεται μέχρι την ημέρα του ελέγχου/επαλήθευσης και να κοινοποιήσει τις λεπτομέρειες

της διόρθωσης (ημερομηνία, επηρεαζόμενο ποσό) στην Αρχή Πιστοποίησης, στη Διαχειριστική
Αρχή και στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα (στην περίπτωση όπου είναι ορισμένος).
3.
Ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας ή η Διαχειριστική Αρχή (όπου δεν έχει ορισθεί
Ενδιάμεσος Φορέας) θα έχει την ευθύνη για την καταχώρηση των οικονομικών διορθώσεων
που αφορούν σε μελλοντικές δαπάνες που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα έργα/συμβάσεις.
Συγκεκριμένα, πριν από την κάθε βεβαίωση δαπανών προς τη Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να
καταλογίζει στο σχέδιο/έργο/σύμβαση/δικαιούχο το σχετικό ποσό ακολουθώντας τα βήματα
που περιγράφονται πιο κάτω:

(i) Καταχώρηση επαλήθευσης: Πέραν από την επαλήθευση/έλεγχο/επισκόπηση από
τον οποίο προέκυψε η οικονομική διόρθωση, θα καταχωρείται μόνο μια
επαλήθευση για κάθε οικονομική διόρθωση με κατ’ αποκοπή ποσοστό που
αφορά σε έργο ή σύμβαση. Η επαλήθευση αυτή θα παραμένει ανοικτή μέχρι την
ολοκλήρωση της διόρθωσης. Σε περίπτωση που η κατ’ αποκοπή οικονομική
διόρθωση αφορά σε συγκεκριμένο Δικαιούχο τότε θα καταχωρηθεί μια
επαλήθευση για κάθε έργο που υλοποιεί ο Δικαιούχος. Ως ημερομηνία έναρξης
της διενέργειας της επαλήθευσης θα σημειώνεται η πραγματική ημερομηνία του
ελέγχου/επαλήθευσης κατά την οποία εντοπίστηκε το εύρημα για το οποίο
γίνεται η διόρθωση. Η επαλήθευση θα χαρακτηρίζεται ως διοικητική, ενώ στο
προκαταρκτικό πόρισμα πρέπει να γίνεται αναφορά στη σχετική απόφαση για
διόρθωση με κατ’ αποκοπή ποσοστό (α/α Ελέγχου/επαλήθευσης/επισκόπησης
κατά τον οποίο προέκυψε το σχετικό εύρημα).
(ii) Καταχώρηση και επικύρωση ευρήματος: Θα καταχωρείται ένα εύρημα το οποίο
θα περιγράφει τις συνθήκες που οδήγησαν στον καταλογισμό, ενώ ως «Σύσταση/
Ενέργεια» θα καταγράφεται η απόφαση για καταλογισμό με κατ’ αποκοπή
ποσοστό. Σημειώνεται ότι το εύρημα θα παραμένει «ανοικτό» μέχρι την
ολοκλήρωση του κατ’ αποκοπή καταλογισμού, όπως επεξηγείται πιο κάτω.
(iii) Καταχώρηση καταλογισμού: Πριν από την έκδοση της κάθε Βεβαίωσης Δαπανών,
ο Ενδιάμεσος Φορέας θα εισάγει και επικυρώνει τον καταλογισμό για το
πρόσθετο ποσό των δαπανών. Στις Παρατηρήσεις/Σχόλια θα επεξηγεί τον
υπολογισμό του ποσού που καταλογίζεται (π.χ. «Καταλογισμός 10% στις δαπάνες
της Σύμβασης ΧΧΧ που επικυρώθηκαν μεταξύ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ και ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ»). Τονίζεται
ότι θα καταχωρείται ένας καταλογισμός πριν από την αποστολή της κάθε
Βεβαίωσης Δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση της οικονομικής διόρθωσης.
(iv) Κλείσιμο ευρήματος και ολοκλήρωση επαλήθευσης: Μετά την ολοκλήρωση των
κατ’ αποκοπή καταλογισμών, δηλαδή όταν καταλογιστεί το σχετικό ποσοστό στο
σύνολο των δαπανών που έγιναν στα πλαίσια του έργου/σύμβασης, γίνεται το
κλείσιμο του ευρήματος και της επαλήθευσης.
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4.
Με την παρούσα, παρακαλείται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως κοινοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές στους Ενδιάμεσους
Φορείς Σχεδίων Χορηγιών που εγκρίνονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή”.

(Γιώργος Γεωργίου)
Γενικός Διευθυντής
Γραφείου Προγραμματισμού
Κοινοποίηση:

‐ Γενικό Ελεγκτή
‐ Γενικό Λογιστή (Αρχή Πληρωμής)
‐ Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου
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