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Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης
Η ενημέρωση των έργων ΠΔΕ με Φορέα Απολογισμού ανά έτος αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ. Ο χρήστης της εκάστοτε ΓΔΟΥ του
Φορέα στον οποίο υπάγεται το έργο, είναι αρμόδιος να προβεί στην εν λόγω ενέργεια, η
οποία είναι υποχρεωτική και καθίσταται δεσμευτική για τις σχετιζόμενες πληρωμές των
έργων αυτών.

Έργα – Φορέας Απολογισμού Έργου
Προκειμένου να διενεργηθεί η ενημέρωση έργων ΠΔΕ με Φορέα Απολογισμού, ο
Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Από το μενού «Έργα», επιλέγει «Φορέας
Απολογισμού Έργου» και εμφανίζεται η παρακάτω
οθόνη:

Οθόνη Φορέα Απολογισμού Έργου ΠΔΕ

1. Φίλτρα Επιλογής Έργων
Στο υποχρεωτικό πεδίο «Έτος», εμφανίζεται κατά βάση το τρέχον έτος. Η επιλογή έτους
πέραν του τρέχοντος, είναι εφικτή μόνο τον Δεκέμβριο του εκάστοτε έτους, που ανοίγει
επιπλέον και το επόμενο έτος.
Στο προαιρετικό πεδίο «ΣΑ», πατώντας το κουμπί επεξεργασίας ,ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει, μεταξύ των ΣΑ που του έχουν ανατεθεί, τη ΣΑ, στην οποία ανήκουν τα έργα που
επιθυμεί να ενημερώσει.

2

2. Ενέργειες Αυτόματης Ενημέρωσης
Στο προαιρετικό πεδίο «Επιθυμητός Κωδικός
Φ.Α.», πατώντας το κουμπί επεξεργασίας , ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει τον Φορέα
Απολογισμού, με τον οποίο επιθυμεί να
ενημερώσει τα έργα που θα επιλέξει να
εμφανιστούν στη συνέχεια. (βλ. 3.1. Προσθήκη
Έργων προς ενημέρωση Φορέα Απολογισμού)
Επιλέγοντας το προαιρετικό πλαίσιο ελέγχου
«Αντιγραφή προηγούμενης Χρήσης», τα έργα
που θα επιλεγούν στη συνέχεια από τον χρήστη,
θα εμφανιστούν ενημερωμένα με τον Φορέα
Απολογισμού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
επιλογές στο προηγούμενο έτος. (βλ. 3.1.
Προσθήκη Έργων προς ενημέρωση Φορέα
Απολογισμού)

3. Ενημέρωση Φορέα Απολογισμού έργου
3.1.

Επιλογή έργων προς ενημέρωση Φορέα Απολογισμού

Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία νέου»
και εμφανίζεται λίστα με τα έργα, σύμφωνα
με τα επιλεγμένα φίλτρα. Δηλαδή, εάν έχει επιλεγεί μόνο το έτος, θα εμφανιστούν όλα
τα έργα των ανατεθειμένων ΣΑ στον χρήστη, ενώ, εάν έχει επιλεγεί και συγκεκριμένη ΣΑ,
θα εμφανιστούν μόνο τα έργα που είναι ενταγμένα στην επιλεγμένη ΣΑ στο εν λόγω έτος.
Διευκρινίζεται ότι τα έργα, που έχουν ήδη ενημερωμένο τον Φορέα Απολογισμού στο εν
λόγω έτος, δεν ξαναεμφανίζονται για ενημέρωση.
Ο χρήστης επιλέγει α) είτε μεμονωμένο/α έργο/α πατώντας
εμφανιζόμενων έργων πατώντας
πατάει

είτε β) το σύνολο των
και στη συνέχεια

.

Οθόνη Επιλογής Έργων ΠΔΕ
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Μετά από αυτή την ενέργεια και ανάλογα με τις επιλογές που έχουν προηγηθεί στις
«Ενέργειες Αυτόματης Ενημέρωσης», ο πίνακας «Έργα προς ενημέρωση Φορέα
Απολογισμού» διαμορφώνεται ως εξής:


Εάν στις «Ενέργειες Αυτόματης Ενημέρωσης» δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο
«Επιθυμητός Κωδικός Φ.Α.» και δεν έχει επιλεγεί η «Αντιγραφή προηγούμενης
χρήσης», εμφανίζονται τα έργα με κενό τον «Φ.Α. Έτους».



Εάν στις «Ενέργειες Αυτόματης Ενημέρωσης» έχει συμπληρωθεί το πεδίο
«Επιθυμητός Κωδικός Φ.Α.» και δεν έχει επιλεγεί η «Αντιγραφή προηγούμενης
Χρήσης», εμφανίζονται τα έργα με ενημερωμένο τον Φορέα Απολογισμού,
σύμφωνα με την επιλογή που έχει προηγηθεί στο πεδίο «Επιθυμητός Κωδικός
Φ.Α».



Εάν στις «Ενέργειες Αυτόματης Ενημέρωσης» δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο
«Επιθυμητός Κωδικός Φ.Α.» κι έχει επιλεγεί η «Αντιγραφή προηγούμενης
Χρήσης», εμφανίζονται τα έργα με ενημερωμένο τον Φ.Α. Απολογισμού,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιλογές στο προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει έργο/α από τον πίνακα «Έργα
προς ενημέρωση Φορέα Απολογισμού» με δύο τρόπους: α) πατώντας «Διαγραφή
τρέχοντος»

για μεμονωμένο/α έργο/α και β) πατώντας

και στη συνέχεια

για το σύνολο των εμφανιζόμενων έργων.

3.2.

Επεξεργασία έργων προς ενημέρωση Φορέα Απολογισμού

Ανεξαρτήτως της ύπαρξης πληροφορίας στο πεδίο «Φ.Α. Έτους» και πατώντας ο χρήστης
το εικονίδιο
«Επεξεργασία Τρέχοντος» δίπλα στο επιθυμητό έργο, εμφανίζεται το
παρακάτω αναδυόμενο παράθυρο:
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Αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας Φορέα Απολογισμού Έτους

Στο πεδίο «Φ.Α. Έτους», πατώντας , ο χρήστης δύναται να επιλέξει/ αλλάξει τον Φορέα
Απολογισμού, επιλέγοντας μεταξύ των ενεργών Φορέων Απολογισμού του επιλεγμένου
έτους.

Λίστα Φορέων Απολογισμού

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων της ανωτέρω οθόνης, ο χρήστης επιλέγει «Αποδοχή».

3.3.

Υποβολή έργων προς ενημέρωση Φορέα Απολογισμού

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των έργων με Φορέα Απολογισμού, ο
χρήστης μπορεί να υποβάλει για ενημέρωση είτε μεμονωμένα το κάθε έργο, πατώντας
«Υποβολή»

είτε μαζικά πατώντας

.

Σε κάθε περίπτωση, το e-ΠΔΕ, πριν την υποβολή του/ων έργου/ων για ενημέρωση Φορέα
Απολογισμού, διενεργεί κατάλληλους ελέγχους επικύρωσης, όπου ελέγχονται τα εξής: α)
η ύπαρξη Φορέα Απολογισμού στο έργο και β) εάν έχει προηγηθεί ενημέρωση από άλλο
χρήστη.

3.4.

Λοιπές δυνατότητες

Πατώντας το κουμπί
, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διενέργειας των ελέγχων
επικύρωσης, χωρίς αυτοί να οδηγούν στην υποβολή των έργων προς ενημέρωση.
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Πατώντας το κουμπί
, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε ένα αρχείο excel, που
περιλαμβάνει το σύνολο των έργων των ανατεθειμένων σε αυτόν ΣΑ, με πληροφορία για
τον Φορέα/Ειδ. Φορέα Απολογισμού του επιλεγμένου έτους (είτε έχει ενημερωθεί είτε
όχι).

3.5.

Ενημερωμένα έργα με Φορέα Απολογισμού

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών, τα έργα που έχουν
ενημερωθεί με Φορέα Απολογισμού, εμφανίζονται πλέον στον πίνακα «Ενημερωμένα
Έργα με Φορέα Απολογισμού» και δεν είναι πλέον διαθέσιμα για ενημέρωση στο ίδιο
έτος. Διευκρινίζεται ότι, στο πάνω μέρος του πίνακα «Ενημερωμένα Έργα με Φορέα
Απολογισμού», εμφανίζεται πάντα το τελευταία ενημερωμένο με Φορέα Απολογισμού
έργο.

Τέλος, σημειώνεται ότι τυχόν διόρθωση σε ενημέρωση έργου που συμπεριλαμβάνεται
σε αυτόν τον πίνακα, γίνεται μόνο από τη ΔΔΕ και απαιτείται υποβολή αιτήματος στο
help desk του e-ΠΔΕ.
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