
ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ  

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Υποχρεώσεις δικαιούχων για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

7 Δεκεμβρίου 2017 

Σ. Γερογιαννάκη 
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 Πληρωμές 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 

Υλοποίηση  



Από την ένταξη στην ωρίμανση  Δεδομένα  

Φάκελος 
αίτησης  

Τεχνικό 
δελτίο 

Απόφαση 
ένταξης  



Απόφαση 
ένταξης  

 

Τεχνικό 
δελτίο 

 Ημερομηνία  

ολοκλήρωσης 

προπαρασκευστικών  

ενεργειών  

Προθεσμία πρώτης 

κύρια νομική 

δέσμευση  
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Ενέργειες ωρίμανσης  Πλαίσιο υλοποίησης πράξης  



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  

ΕΣΠΑ 2014 – 
2020  



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 Πληρωμές 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 



 Ενέργειες 
ωρίμανσης  

 
Έκδοση αδειών,  υποβολή τευχών 
δημοπράτησης, προέλεγχος και έγκριση 
διακήρυξης από τη ΔΑ, υποβολή σχεδίου 
σύμβασης, εγκριτικές αποφάσεις μελετών κλπ) 
 
Απόκτηση γης ή/και κτιριακής υποδομής  

Ενέργειες ωρίμανσης  



 
 
 

Ο δικαιούχος υποβάλλει Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & 
Υποχρεώσεων Πράξης κάθε φορά που μία ενέργεια: 

 Αλλάζει στάδιο 

 Δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας 
και δηλώνεται η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της 

 Παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της 

 Κατάργηση Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και 
αντικατάστασή του από το Ε.ΙΙ.1_2: Δελτίο Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης Προόδου Πράξης,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτύπωση και υποβολή στοιχείων ωρίμανσης  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
  

ΕΣΠΑ 2014 – 
2020  



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 Πληρωμές 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 



 Ενέργειες 
ωρίμανσης  

 Υποχρέωση δικαιούχου  

( Όρος από  απόφαση ένταξης ) : 

Να λαμβάνει έγκριση από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή 
εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες 

της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δημοσίων  

συμβάσεων  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  
Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών 

  



εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή του αιτήματος και του σχετικού φακέλου από το Δικαιούχο 

Έκδοση γνώμης της Αρχής Διαχείρισης επί σχεδίων διακηρύξεων, 
διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και τροποποίησης αυτών  
(ΥΑ 1822/24.08.2015 ΦΕΚ Β’ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)  

Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών 

Προληπτικοί έλεγχοι διακηρύξεων και συμβάσεων 



Ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ 

 Υποβολή φακέλου μαζί με 
προσυμπληρωμένη λίστα ελέγχου 

για προέγκριση στην ΔΑ 

Προληπτικοί έλεγχοι διακηρύξεων και συμβάσεων 

Αποτύπωση και υποβολή στοιχείων 

 



Διαδικασίες ανάθεσης 
(Ποσά χωρίς ΦΠΑ) 

Έλεγχος 

διακηρύξεων 

Έλεγχος 

συμβάσεων 

Έλεγχος κατά την 

καταχώριση της πρώτης 

δαπάνης 

Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών    

Συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και έχουν π/υ ≥ 

60.000 € 
   

Συμβάσεις έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των οδηγιών της ΕΕ και έχουν π/υ ≥ 1.000.000 €    

Συμβάσεις έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των οδηγιών της ΕΕ και έχουν π/υ: 60.000 ≤ π/υ έργου <  

1.000.000 € 
   

Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών  με π/υ < 60.000 

€    
Τροποποιήσεις συμβάσεων    

Συμπληρωματικά/ νέα έργα ή υπηρεσίες    

Υπογεγραμμένες συμβάσεις (Μεταφερόμενα/έτοιμα έργα) Ελέγχονται κατά τη διαδικασία Επιλογή & έγκριση πράξης  

      Προληπτικοί έλεγχοι διακηρύξεων και συμβάσεων 



      Προληπτικοί έλεγχοι διακηρύξεων και συμβάσεων 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ  

 
Οδηγία 

2014/25/ΕΕ  

Έργα  5.225.000 €  5.225.000 €  

Για δημόσιες συμβάσεις 
αγαθών, υπηρεσιών και 
μελετών που ανατίθενται 
από κεντρικές κρατικές 
αρχές  

 
135.000 €  

 
 
 

418.000 €  

Για δημόσιες συμβάσεις 
αγαθών, υπηρεσιών και 
μελετών που ανατίθενται 
από μη κεντρικές 
αναθέτουσες αρχές  

 
209.000 €  



Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών 

Προληπτικοί έλεγχοι διακηρύξεων και συμβάσεων 

   

 

 

Δεν υπάρχει  
σύμφωνη γνώμη  

υπό προϋποθέσεις  



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Πληρωμές 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 



Μετά την υπογραφή της σύμβασης ή της απόφασης  

υλοποίησης με ίδια μέσα υποβάλλεται το τεχνικό δελτίο 

υποέργου  

Η υποβολή γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος ( ΟΠΣ)  

 
 

 

 



ǃ 
 

 

 

 

 

 

Το ΤΔΥ αποτελεί την απεικόνιση της υλοποίησης ενός τμήματος της 

συνολικής πράξης (υποέργο) σε προγραμματικό επίπεδο.  

Αποτυπώνει όλα τα στοιχεία του υποέργου τα οποία επιτρέπουν τον 

απολογισμό της υλοποίησης  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

Κατά την σύνταξη των εγγράφων που προηγούνται της υποβολής 

του ΤΔΥ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι : 



 

 

 

 

 

 Το περιεχόμενο των παραδοτέων  

 Η πληρωμή των παραδοτέων  

 Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

 Ο τρόπος παραλαβής των 

παραδοτέων  

περιγράφονται  με σαφήνεια 

 

 

 



Τι περιλαμβάνει το ΤΔΥ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το Υποέργο Αφορά: Δηλώνεται εάν το υποέργο αντιπροσωπεύει  

 α) μία πλήρη νομική δέσμευση (ολόκληρη δημόσια σύμβαση ή εκτέλεση με ίδια μέσα), ή  

 β) μέρος νομικής δέσμευσης που εκτελείται κατά φάσεις (phasing), ή  

 γ) σύνολο σχετικά μικρών ομοειδών νομικών δεσμεύσεων, προϋπολογισμού < 60.000 ευρώ η 
κάθε μία.  

 

Κατάσταση Υποέργου / Νομικής Δέσμευσης: 

 Αρχική (αφορά την 1η υποβολή του ΤΔΥ),  

 Τροποποίηση (όταν τροποποιούνται στοιχεία της σύμβασης ή της απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα και απαιτείται σχετική προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης),  

 Επικαιροποίηση (όταν τροποποιούνται στοιχεία του υποέργου που δεν επηρεάζουν τη 
σύμβαση ή την απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα, π.χ. μεταβολή στο ύψος του ΦΠΑ),  

 Ολοκλήρωση του Υποέργου/Σύμβασης, 

 Λύση Σύμβασης (εφόσον η σύμβαση λύεται).  

 

 



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 Διαδικασία ανάθεσης: Η διαδικασία ανάθεσης του υποέργου συμπληρώνεται αυτόματα  

 Ημ/νία Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης /Ημ/νία Λήξης Νομικής Δέσμευσης:. 

 Ημ/νία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών του υποέργου. Στην γενική περίπτωση αυτή ταυτίζεται με την 
Ημερομηνία Ανάληψης. Ειδικά για την περίπτωση νομικών δεσμεύσεων phasing 
συμπληρώνεται η ημερομηνία μετά από την οποία οι δαπάνες της σύμβασης βαρύνουν το 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης στην περίπτωση αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα (αυτεπιστασίες) 
στις οποίες οι δαπάνες μπορεί να προηγηθούν της υπογραφής της απόφασης, δηλώνεται η 
ημερομηνία της 1ης δαπάνης. 

 Προϋπολογισμός Νομικής δέσμευσης:  

 Ημ/νία Τροποποίησης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία με την οποία τροποποιείται η κάθε 
φορά ισχύουσα νομική δέσμευση  

 Αντικείμενο τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης:. 

 Αιτιολόγηση μεταβολής: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των αιτιών /λόγων 
τροποποίησης της σύμβασης ή μεταβολής /επικαιροποίησης του ΤΔΥ. 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Συμπληρώνεται η επωνυμία ή το επώνυμο του αναδόχου  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 Επωνυμία Αναδόχου: Η επωνυμία ή το επώνυμο του κάθε αναδόχου που 
αναλαμβάνει την εκτέλεση μέρους της σύμβασης ή μίας μικρής σύμβασης. Το εν 
λόγω πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τη συμπλήρωση του 
ΑΦΜ. 

 Σχέση με το υποέργο: Στην περίπτωση μίας σύμβασης με πολλούς αναδόχους 
πχ ένωση εταιρειών, επιλέγεται ανά ανάδοχο το «Βασικός/Κύριος Ανάδοχος» ή 
«Συνανάδοχος». Στην περίπτωση συνόλου μικρών ομοειδών συμβάσεων, 
επιλέγεται το «πολλοί ανάδοχοι που αντιστοιχούν σε πολλές συμβάσεις». Σε 
αυτήν την περίπτωση το προηγούμενο πεδίο 9 «ΑΔΑΜ Σύμβασης» θα έχει 
διαφορετική τιμή ανά ανάδοχο. 

 Ποσό σύμβασης ανά ανάδοχο: 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ υπηρεσίας  

 

 

 Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

    Οικονομική Υπηρεσία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του υποέργου (εκτελεί τις πληρωμές κλπ). 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του υποέργου, με 
αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά, στις φάσεις 
υλοποίησης ή στα πακέτα εργασίας και στο/α βασικό/ά παραδοτέο/α του υποέργου, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στα συμβατικά τεύχη ή στην απόφαση του δικαιούχου για 
την εκτέλεση του υποέργου με ίδια μέσα. Έγγραφα ή άλλο υλικό με περισσότερη 
ανάλυση μπορεί να επισυναφθεί στο ΤΔΥ και να αναρτηθεί στο ΟΠΣ 
συμπληρωματικά. 

 



 

 

 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 Ως φάσεις του υποέργου, εννοούνται τα ορόσημα ή ομάδες εργασίας που 
αντιστοιχούν σε ενδεικτικές ή και αποκλειστικές προθεσμίες, όπως ορίζονται σε 
μία δημόσια σύμβαση.  

 Ως πακέτα εργασίας εννοείται ένα σύνολο δραστηριοτήτων ή ενεργειών που έχει 
ένα αποτέλεσμα/παραδοτέο αλλά λειτουργεί είτε συμπληρωματικά είτε ως 
προαπαιτούμενο στην εκτέλεση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων/ενεργειών 
(πακέτων εργασίας) του υποέργου. Κατά κανόνα τα πακέτα εργασίας ορίζονται 
στις αποφάσεις εκτέλεσης υποέργων με ίδια μέσα.  

 Ενέργειες: Συμπληρώνονται οι ενέργειες/ δραστηριότητες που η υλοποίηση τους 
συμβάλλει στην υλοποίηση της κάθε φάσης του έργου/ πακέτου εργασίας. 

 Παραδοτέα: Δίνεται περιγραφή των παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο 
της κάθε φάσης/ πακέτου εργασίας του υποέργου 
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Α.1.  ΆΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
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Β.1. Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα          

Β.2. Δαπάνες βάσει κατ’ αποκοπή ποσό (Lump Sum)         

Β.3. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού         

Β.4. ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  βάσει ποσοστού (%) επί του συνόλου των ………………………….         

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ         

Γ.  ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ          

ΣΥΝΟΛΑ          



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Πληρωμές 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
/ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
/ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ/ 
ΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 
ΔΕΙΚΤΕΣ  

ΕΣΠΑ 2014 – 2020  



η Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ ΕΣΠΑ 
αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής 

στο ΠΔΕ (αποδίδεται ηλεκτρονικά 
ενάριθμος ΠΔΕ)     

Έγκριση 
νομικής 

δέσμευσης  

ΤΔΥ  

Αίτημα 
χρηματοδότησης  

Υποβολή 
δαπανών  

Χρηματοδότηση   

 
 

 
 

 
 



 

 

 Πραγματοποιείται, μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού  

 ο Δικαιούχος, εντός του πρώτου 10ημέρου κάθε μήνα, καταχωρεί στο ΟΠΣ το 
ποσό που κρίνει ότι θα απαιτηθεί για τις δαπάνες του τρέχοντος μήνα, με τη 
σχετική αιτιολόγηση.  

 

 

 Αίτημα Χρηματοδότησης 

 

 

 

 

 

 Ποια μπορεί να είναι η αιτιολόγηση? 



η ΔΑ αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης για τον 

τρέχοντα μήνα, εξετάζοντας : 

 τις μέχρι στιγμής πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Δικαιούχου,  

 τα εγκεκριμένα ετήσια και τριμηνιαία όρια πληρωμών (αθροιστικά),  

 την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (ή της 

ομάδας Πράξεων ΚΕ) και  

 την εκπλήρωση από το Δικαιούχο του συνόλου των υποχρεώσεών του 

 

 Αίτημα Χρηματοδότησης 



Αίτημα – Απόφαση Χρηματοδότησης 

 η ΔΑ εγκρίνει τα αιτήματα για κάθε πράξη, βάσει των οποίων 

παράγεται το προτεινόμενο συνολικό αίτημα χρηματοδότησης 

κάθε ΣΑ του ΕΠ, που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ 

 Ενημέρωση ΦΧ - δικαιούχου 

 Η ΔΔΕ επεξεργάζεται το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει, 

σε μηνιαία βάση ή συχνότερα αν απαιτηθεί, Αποφάσεις 

Χρηματοδότησης για κάθε ΣΑ. 

 Η Οικονομική Υπηρεσία του ΦΧ που πραγματοποιεί τις 

πληρωμές, καθώς και η κάθε ΔΑ, παρακολουθεί μέσω του “e-

pde”, σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των λογαριασμών του 

ΠΔΕ στην ΤτΕ. 

 

 



Πληρωμές δαπανών 

 Πραγματοποιούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 

 Το ποσό της πραγματοποιηθείσας πίστωσης του τραπεζικού 

λογαριασμού του Δικαιούχου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως 

δαπάνη στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΕΙΙ.5_1), που θα 

υποβάλει προς τη ΔΑ το αργότερο εντός του πρώτου 

10ημέρου του επόμενου ημερολογιακού μήνα, με τα 

απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά, σύμφωνα με τη 

Διαδικασία ΔΙΙ_5: Διοικητική Επαλήθευση. 

 

 

 



Διοικητική Επαλήθευση - Δήλωση Δαπανών 

Υποέργου 

 Διαφορές με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 

 Αποτύπωση προόδου φυσικού αντικειμένου και έμφαση στην 
αντιστοίχιση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 

 Έντυπα προσαρμοσμένα  στις νέες απαιτήσεις τόσο του Δικαιούχου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) όσο και της Διαχειριστικής Αρχής 

 Κατηγοριοποίηση ευρημάτων  

 Διαδικασία αντιρρήσεων κατά την οριστικοποίηση της έκθεσης 
διοικητικής επαλήθευσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) 

Υποέργου 

 Τι υποβάλλεται; 

 Υποβάλλεται το ΔΔΔ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα 

 με την υποβολή του ΔΔΔ από το Δικαιούχο στο ΟΠΣ το ΔΔΔ μπαίνει 
σε κατάσταση «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και ελέγχεται από τη ΔΑ ως 
προς: 

• την ορθότητα συμπλήρωσης  

• την πληρότητα των συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων 

 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας από ΔΑ 



Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης από ΔΑ 

• οι δαπάνες που δηλώνονται στο ΔΔΔ τεκμηριώνονται με βάση τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που το συνοδεύουν (π.χ. αντίγραφα παραστατικών)  

• η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου και έχει πληρωθεί 

• η δαπάνη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους εθνικούς και 
ενωσιακούς κανόνες επιλεξιμότητας 

 Η ΔΑ εξετάζει το περιεχόμενο του ΔΔΔ με βάση τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα 
προκειμένου να επαληθευτεί ότι: 

Σε πόσο χρόνο επαληθεύει η ΔΑ; 

για υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα 

από την ημερ. που θα τεθεί το σχετικό ΔΔΔ 
στην κατάσταση «Δήλωση Δικαιούχου» 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τα υπόλοιπα υποέργα δημοσίων συμβάσεων 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών  

Τι επαληθεύει η ΔΑ; 



• αφορά την εγκεκριμένη πράξη και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, για τις οποίες 
έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κρατικών 
ενισχύσεων και περιβάλλοντος, των κανόνων δημοσιότητας καθώς και των αρχών της 
αειφόρου ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών, και της αποφυγής διακρίσεων, ιδιαίτερα 
της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες 

• τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες ή έργα έχουν παραδοθεί και παραληφθεί και είναι 
σύμφωνα με το ΕΠ, την απόφαση ένταξης και τις συναφθείσες συμβάσεις,  

• η φυσική πρόοδος της πράξης, μετρούμενη βάσει της επίτευξης της τιμής κοινών και 
ειδικών δεικτών εκροών και όπου προβλέπεται και των δεικτών αποτελέσματος, είναι 
σύμφωνη με την απόφαση ένταξης και το τεχνικό δελτίο πράξης, 

• η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανά φάση των υποέργων είναι 
σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, 

• οι δηλωθείσες δαπάνες βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους είναι επιλέξιμες και 
έχουν υπολογιστεί σωστά 

Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης από ΔΑ  



 Ενδεικτικά  ανά τύπο υποέργου κάποια αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα 
Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) παρατίθενται στον Οδηγό Επαληθεύσεων 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν το ΔΔΔ:  

• υποβάλλονται από το Δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ  

• πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα ώστε και να δίνουν τη δυνατότητα 
στη ΔΑ/ΕΦ να επαληθεύσει το σύνολο των σημείων που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω και ιδίως την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εκτέλεση 
του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου και να αποκτήσει εύλογη 
βεβαιότητα για τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών 

 Τα δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται / πιστοποιείται η 
υλοποίηση των ενεργειών/ εργασιών συμπληρώνονται στον Πίνακα υλοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις δηλωθείσες δαπάνες 

Δικαιολογητικά/ Αποδεικτικά Έγγραφα 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 

1 Σύμβαση υποέργου και τυχόν τροποποιήσεις της  ή Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα   

2 Απόφαση ορισμού για την επίβλεψη του υποέργου / Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής    

3 
Αντίγραφα Παραστατικών (σχετικά εντάλματα πληρωμής, τιμολόγια, επιταγές πληρωμής, 

εγγυητικές επιστολές κρατήσεων/ δεκάτων, κλπ)  
  

4 Λογιστικές/ Εξωλογιστικές  Καταστάσεις    

5 Στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (extrait)   

6 
Εκτύπωση αναλυτικού λογαριασμού του υποέργου, όπως τηρείται στο λογιστικό σύστημα ή 

στη λογιστική κωδικοποίηση του δικαιούχου  
  

7 
Εκθέσεις Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου / Εγκεκριμένος Λογαριασμός / Πρακτικό 

Παραλαβής   
  

8 
Λοιπό υλικό που αποδεικνύει την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου (π.χ. εκθέσεις υλοποίησης, 

αντίγραφα φύλλων απασχόλησης, αντίγραφα παρουσιολογίων, vouchers, κλπ) 
  

9 Φωτογραφίες πινακίδων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών αφισών   

10 Αντίγραφα διαφημιστικών εντύπων    

11 Αντίγραφα υλικών κατάρτισης και σπουδών (π.χ. παρουσιολόγιο, βεβαίωση σπουδών)     

12 
Άλλα δικαιολογητικά (ο δικαιούχος δύναται να αποστείλει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 

της δηλωθείσας δαπάνης και του δηλωθέντος φυσικού αντικειμένου)  
  

Δικαιολογητικά Έγγραφα 



Β.2. ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 

ΣΤΙΣ 

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΙΖΟΜΕΝΗ 

/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ / 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ΦΑΣΗ 
1…./ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ……. 

            

ΦΑΣΗ 
2…./ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2…… 

            

……..              

……..             



o Φάσεις/ πακέτα εργασίας υποέργου 

Υλοποιηθέν φυσικό Αντικείμενο - δηλωθείσες δαπάνες 

 

Αντιστοιχούν στις δαπάνες που δηλώνονται   
σύμφωνα με την περιγραφή στο ΤΔΥ 

o Περιγραφή ενεργειών  
Ενέργειες/ δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί και 
αντιστοιχούν στις δαπάνες που δηλώνονται  
σύμφωνα με την περιγραφή στο ΤΔΥ  

o Παραδοτέα 

Παραδοτέα που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης 
Φάσης/ΠΕ του Υποέργου και αντιστοιχούν στις δαπάνες που 
δηλώνονται σύμφωνα με την περιγραφή στο ΤΔΥ  

o Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 
Φάσεων/ ΠΕ 

Είτε η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης για κάθε Φάση/ΠΕ 
είτε, εφόσον αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή του 
Δελτίου, η νέα προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της Φάσης/ΠΕ 



 Ενέργειες  

 Ωρίμανση  

 Ολοκλήρωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Συμβασιοποίηση  
υποέργων 

 Χρηματοδότηση 
συμβάσεων 

 Πληρωμές 

 Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου 

 

 Αποτύπωση και υποβολή 
στοιχείων 

 Δελτίο προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων 
πράξης  

 Λίστες διαγωνιστικών 
διαδικασιών  

 ΤΔΥ  

 ΜΔΔΔ 

 Δελτίο  δήλωσης 
επίτευξης δεικτών  
πράξης 



  

 Η παρακολούθηση της επίτευξης των δεικτών μίας πράξης γίνεται 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο με το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης 
Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ). 

 

 Το ΔΔΕΔΠ συμπληρώνεται για τους δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται 
στο ΤΔΠ και για τους δείκτες αποτελέσματος που μετρώνται στο επίπεδο 
της πράξης 

 

 Στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη ορίζεται η μεθοδολογία μέτρησης κάθε 
δείκτη ανάλογα με το Ταμείο και είναι διαθέσιμο στο ΟΠΣ 

Παρακολούθηση προόδου πράξης (δείκτες)  



 Microdata  

 

 Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες φορές εντός του έτους, σε χρονικά 
διαστήματα που προσδιορίζει η αρμόδια ΔΑ . Ιδίως για τις πράξεις του ΕΚΤ για τις οποίες 
απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των 
απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων, σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης και τις εκάστοτε 
ειδικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου. 

 

 Η διαδικασία για τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι μία συνεχής διαδικασία που 
ξεκινά να εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία εισόδου και εξόδου των συμμετεχόντων στην 
πράξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει ο Δικαιούχος από τη ΔΑ. Η συλλογή των 
απογραφικών δελτίων πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση 
ή η διόρθωση των ελλείψεων σε αυτά από τους ωφελούμενους, ιδίως σε περιπτώσεις πράξεων 
σύντομης διάρκειας. 

Παρακολούθηση προόδου πράξης (δείκτες)  



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
ΕΣΠΑ 2014 – 

2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

Α. Διαδρομή Ελέγχου   

Γ.  Διάρκεια πράξεων 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Διαδρομή Ελέγχου 



Διαδρομή ελέγχου 

Δ
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Α
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Ο
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 ΟΠΣ και Φάκελος πράξης 

Λογιστική απεικόνιση 

Τραπεζικός Λογαριασμός πράξης 



Φάκελος πράξης 

Απαίτηση για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου 

 

Καν. 1303/13, αρ. 140 

 

 Στους όρους της απόφασης ένταξης αναφέρεται η υποχρέωση 
των δικαιούχων να τηρούν και να ενημερώνουν φάκελο πράξης 
με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως 
την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. 

 Συμπεριλαμβάνονται έγγραφα/έντυπα που απαιτούνται σε 
πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων 
συμμετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηματολόγια, υπεύθυνες 
δηλώσεις, κλπ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες.  

 Το χρονικό διάστημα τήρησης των αρχείων αυτών εξαρτάται από 
το χρόνο υποβολής της τελευταίας δαπάνης της πράξης σε ετήσιο 
λογαριασμό του ΕΠ προς την ΕΕ (και για 2 έτη μετά). Απαιτείται 
ενημέρωση από ΔΑ. 

 



Λογιστική απεικόνιση  

Άλλη μία απαίτηση για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου 

 

Καν. 1303/13, αρ. 125 § 4β 

 

 Η ΔΑ επαληθεύει ότι ο δικαιούχος αποτυπώνει λογιστικά όλες τις 
δαπάνες που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη στο 
επίσημο λογιστικό του σύστημα είτε σε:  

 διακριτή λογιστική μερίδα, είτε με 

 επαρκή λογιστική κωδικοποίηση  

 

ΥΠΑΣΥΔ, άρθρο 7 §1 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το 
δικαιούχο για την εκτέλεση της πράξης και καταγράφονται στο 
λογιστικό του σύστημα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Πληροφόρηση και Επικοινωνία 



Πληροφόρηση & Επικοινωνία  

Βασική κανονιστική απαίτηση (Καν.1303/2013)  
 

Στόχος :  
 

Α) Να ενημερωθεί  το ευρύ κοινό για τα 
επιτεύγματα των Ταμείων και τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες 
έχουν το Δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται 
οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης 
 
Β) Να πληροφορηθούν οι δικαιούχοι για τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης  
 



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών και επικοινωνιακών μέτρων μαζί με οδηγίες για τις 
υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση αναπτύσσονται αναλυτικά στον Επικοινωνιακό 
οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 

Επικοινωνιακός οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Κωδικοποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 
 

 Διαμορφώνει κοινή εικόνα για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 

 

https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf 

ΣΕΛ.13-17, παράρτημα 3&5 

 

https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Διάρκεια πράξεων 



  
 
 
 

 

Διάρκεια πράξεων 

Καν. 1303/2013, άρθρο 71 

ΥΠΑΣΥΔ «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας», άρθρο 6 

 Μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή η παραγωγική 

επένδυση επιστρέφει την συνεισφορά των Ταμείων, εάν εντός πέντε ετών 

από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση, υπόκειται 

σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της 

περιοχής του προγράμματος,  

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής, η οποία 

παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα, 

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους ή τους 

όρους υλοποίησης, η οποία  θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση 

των αρχικών στόχων της.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δεν ισχύει για πράξεις που δεν αποτελούν επένδυση σε 

υποδομή ή παραγωγική επένδυση 

• Δεν ισχύει για πράξεις ΕΚΤ, εκτός εάν οι πράξεις 

αποτελούν κρατική ενίσχυση και οι κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων επιβάλλουν διατήρηση της πράξης 

• Ο χρόνος διατήρησης των πράξεων είναι ο μεγαλύτερος 

από αυτούς που επιβάλλονται λόγω διαφορετικών 

κανόνων (άρθρο 71, κανόνες κρατικών ενισχύσεων) 

Που δεν απαιτείται 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ 



Ολοκλήρωση πράξης 

 

Πότε? 
 

    Όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, δηλ. έχει περατωθεί φυσικά, 

έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των εργασιών της πράξης, 

και έχει εκτελεστεί πλήρως και έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό 

αντικείμενο, δηλ. έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές πληρωμές 

από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η 

αντίστοιχη δημόσια συμμετοχή. 

 



Ολοκλήρωση πράξης 

 
 

Τι εξετάζεται? 

 τα παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο) της πράξης, την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων (δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) και την 

εξασφάλιση του λειτουργικού αποτελέσματος αυτής, 

 τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου όπως αυτό έχει αποτυπωθεί 

στο ΟΠΣ, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στη λογιστική μερίδα της 

πράξης, 

 την ορθότητα των παραδοχών της χ/ο ανάλυσης, και της μεθόδου 

υπολογισμού των καθαρών εσόδων  

 τη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων 

επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην 

πράξη (από ΔΑ/ ΕΦ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά 

όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος ενότητας….. 

email επικοινωνίας 
siss@mnec.gr 



Ευχαριστώ για  

την προσοχή σας   


