Θέμα: Ενημέρωση eΠΔΕ με δεδομένα υποέργων και νομικών δεσμεύσεων

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις καταχωρήσεις Υποέργων
και Νομικών Δεσμεύσεων στο eΠΔΕ, ειδικά όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα,
και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
Τα συστήματα eΠΔΕ και ΟΠΣ διαθέτουν διασυνδέσεις σε μια σειρά από διαδικασίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται η Απόφαση Ένταξης, ο έλεγχος της οποίας αποτελεί αυτοδίκαιη
πρόταση για το ΠΔΕ, οι κατανομές του Κεντρικού Λογαριασμού και η προσυμπλήρωση των
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. Κατά τον έλεγχο της Αποφ .Ένταξης ή Τροποποίησης, και
εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες, δημιουργείται αυτοδίκαιη πρόταση στο
eΠΔΕ, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο προσυμπληρωμένο με δεδομένα του αντίστοιχου
ΤΔΠ στο ΟΠΣ. Τα υποέργα πρέπει να είναι συμπληρωμένα την στιγμή του ελέγχου της
Απόφασης Ένταξης για να συμπληρωθούν στο eΠΔΕ αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, οι οντότητες στο eΠΔΕ έχουν ξεκάθαρα ορισμένη ιεραρχία και σχέση
αλληλεξάρτησης: το έργο αποτελείται από ένα η περισσότερα υποέργα, τα υποέργα από
μία ή περισσότερες νομικές δεσμεύσεις, ανά νομική δέσμευση εισάγονται ένα ή
περισσότερα παραστατικά και το παραστατικό πληρώνεται με μία ή περισσότερες
πληρωμές. Η αλυσίδα αυτή πρέπει να έχει συμπληρωθεί σε όλα τα στάδια δηλαδή για να
είναι εφικτό να γίνει μια πληρωμή πρέπει να υπάρχει Νομική Δέσμευση στο eΠΔΕ.
Τα παραπάνω αφορούν την γενική διαδικασία όπως λειτουργεί κανονικά. Όμως το 2018
ήταν έτος μετάπτωσης και για τα δύο συστήματα (ΟΠΣ ΠΔΕ και ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Στα
προηγούμενα συστήματα που υποστήριζαν τις διαδικασίες του ΠΔΕ δεν υπήρχε
πληροφορία υποέργου και νομικής δέσμευσης για να αντληθεί στο πλαίσιο της
μετάπτωσης και άρα, προκειμένου να μην περιοριστούν οι πληρωμές των έργων που είχαν
σχετικές ανάγκες, έγιναν ορισμένες υποθέσεις εργασίας. Έτσι, για κάθε έργο
συμπληρώθηκε τυπικά ένα υποέργο και μία νομική δέσμευση, με το σύνολο του
προϋπολογισμού και το σύνολο της ιστορικότητάς του. Με αυτό τον τρόπο οι πληρωμές
μπόρεσαν και μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται ενώ παράλληλα οι χρήστες μπορούν να
διορθώνουν την εικόνα των έργων τους στο σύστημα. Είναι σημαντικό ότι υιοθετήθηκε
συνειδητά αυτή η απεικόνιση υποέργων και νομικών δεσμεύσεων προκειμένου να
διευκολυνθούν οι χρήστες.
Σε περίπτωση που η κατάλληλη δομή (εισαγωγή σωστών υποέργων, νομικών δεσμεύσεων
και πιστωτικών λογαριασμών) έχει ήδη δημιουργηθεί, οι Υπεύθυνοι λογαριασμού
πληρώνουν κανονικά από εκεί που πρέπει, εξασφαλίζοντας σωστή απεικόνιση των
πληρωμών τους στο σύστημα.
Σε περίπτωση που η κατάλληλη δομή (εισαγωγή σωστών υποέργων, νομικών
δεσμεύσεων και πιστωτικών λογαριασμών) δεν έχει ήδη δημιουργηθεί, η διαδικασία που
προτείνεται να ακολουθηθεί είναι οι πληρωμές να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται
έως 31/12/2018 από την υπάρχουσα δομή δηλαδή από το ένα υποέργο – νομική

δέσμευση της μετάπτωσης. Αυτό θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διενέργεια πληρωμών
για τα έργα αυτά, χωρίς να απαιτείται η καταχώρηση νέων υποέργων, νομικών δεσμεύσεων
και πιστωτικών λογαριασμών εντός του Δεκεμβρίου που αποτελεί τον πλέον απαιτητικό
μήνα για τις πληρωμές του ΠΔΕ. Τέλος, για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει νομική
δέσμευση στο σύστημα, αυτή πρέπει να καταχωριστεί από τους χρήστες, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι πληρωμές. Συνιστάται κατά την συμπλήρωση των δεδομένων να
δίνεται προτεραιότητα στα έργα που πρόκειται άμεσα να πραγματοποιήσουν πληρωμές
ή, έστω, προβλέπεται σύντομα να το κάνουν.
Τονίζεται ότι η προσθήκη νέου Υποέργου έχει 4 υποχρεωτικά πεδία (α/α, Τίτλος,
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης και Προϋπολογισμός) ενώ μια νέα Νομική Δέσμευση έχει
μόλις 3 υποχρεωτικά πεδία (Κωδικός – ΑΔΑΜ, Τίτλος και Ποσό). Διευκρινίζεται ότι την
αρμοδιότητα αυτών των καταχωρήσεων έχει ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος της
Πράξης), αλλά δυνατότητα και πρόσβαση στις σχετικές οθόνες διαθέτει και ο Αρμόδιος
Φορέας Πιστώσεων.
Τα παραπάνω έχουν ήδη αναφερθεί σε σειρά εκπαιδεύσεων και παρουσιάσεων.
Παραμένουμε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε χρήστες που συναντούν δυσκολίες, μέσω της
διαδικασίας helpdesk και με απ’ ευθείας επικοινωνία, καθώς και να διοργανώσουμε
συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις εφόσον αυτό απαιτηθεί. Ωστόσο, όπως είναι λογικό να
απαιτείται καταχώρηση παραστατικού για να γίνει μια πληρωμή, έτσι είναι απαραίτητο να
καταχωρηθεί νομική δέσμευση στο σύστημα για να τηρηθεί η ιεραρχία του και να
επιτραπεί η διενέργεια πληρωμών από αυτό.
Για κάθε έργο λοιπόν πρέπει να γίνει ορθή απεικόνιση υποέργων και νομικών δεσμεύσεων
στο σύστημα, με προθήκη ή επεξεργασία των κατάλληλων εγγραφών απ’ ευθείας από τους
χρήστες. Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι υπάρχει όγκος δεδομένων προς καταχώρηση και η
χρονική συγκυρία των τελευταίων εβδομάδων του έτους είναι απαιτητική. Ως εκ τούτου
προτείνουμε οι διαδικασίες τακτοποίησης όσων παραστατικών δεν έχουν περαστεί στα
σωστά υποέργα και νομικές δεσμεύσεις, να γίνει στις αρχές του επόμενου έτους, σε
συνεργασία μαζί μας, με σχετικές οδηγίες που θα σας αποσταλούν προσεχώς.
Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι γίνεται μία προσπάθεια για ενημέρωση των δεδομένων
υποέργων και νομικών δεσμεύσεων για τα έργα ΕΣΠΑ, από τα δεδομένα του ΟΠΣ. Η
ενημέρωση αυτή θα γίνει προκειμένου να εμπλουτιστούν τα δεδομένα του eΠΔΕ και έχει
στόχο να ενισχυθεί η προσπάθεια των Διαχειριστικών Αρχών για την επίτευξη των στόχων
δήλωσης δαπανών. Το σχετικό εγχείρημα απαιτεί τεχνικές προσαρμογές που δεν
γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι χειριστές θα
πρέπει να μην περιμένουν την ενημέρωση αυτή για έργα που έχουν ανάγκη να
πραγματοποιήσουν άμεσα πληρωμές.

