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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Αριθ.Πρωτ.: 1275 

Ταχ. Δ/νση : 
 
 
Πληροφορίες : 
 
Τηλέφωνο : 
 
Fax : 
 

Πλατεία Πύρρου 1 
Διοικητήριο  
ΤΚ 45221, Ιωάννινα 
Γ. Μέγα, Β. Ταμπάκης, 
Κ. Τσακτσίρας, Β. Τσόλης 
26513 60-509, -513, 
 -515, -519 
26513 60550 
 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
  

ΚΟΙΝ : Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Ηπείρου 

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, των 
Κέντρων Κοινότητας και των ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ, που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 17/οικ.99/ΕΥΣΕΚΤ/21-2-2017 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ με θέμα 
«Οδηγίες για τους τρόπους πληρωμής έργων ΕΚΤ με ίδια μέσα» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη λειτουργίας των περισσότερων Δομών Παροχής Βασικών 
Αγαθών, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, τοποθετείται χρονικά στο αμέσως προσεχές διάστημα, σας 
διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό, στο οποίο παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο 
πληρωμής έργων ΕΚΤ που υλοποιούνται με ίδια μέσα.  
Ειδικότερα, για τον τρόπο πληρωμής των ανωτέρω κατηγοριών έργων, σημειώνουμε τα 
ακόλουθα ανά περίπτωση: 

1) Δικαιούχος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με «επαρκή οικονομική υπηρεσία»  
Προκειμένου να ορισθεί ως διαχειριστής έργου/υπόλογος του λογαριασμού στην ΤτΕ ο 
Δικαιούχος, ο οποίος θα πραγματοποιεί άμεσες πληρωμές για τις δαπάνες της πράξης 
(π.χ. αμοιβές στελεχών, κρατήσεων κλπ), θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί 
στην ΕΥΔ και τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, ο Πίνακας 
κατωτέρω. 

Για τα ποσά που προβλέπονται στην απόφαση ένταξης κάθε πράξης ως «δαπάνες 
υπολογιζόμενες στη βάση κατάλληλων επιλογών απλοποιημένου κόστους» (ήτοι 30% επί 
των δαπανών προσωπικού), δύναται να μεταφερθεί ως άμεση πληρωμή από το ίδιο το 
Ν.Π. (Δικαιούχο) η «απόδοση επιχορήγησης για τις απλοποιημένες δαπάνες» σε άλλο 
λογαριασμό του Ν.Π. Για να εκδοθεί τέτοια εντολή θα πρέπει να προηγηθεί εκκαθάριση, 
που θα προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
απόδοσης του συγκεκριμένου ποσού, δηλαδή ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί από την 
ΕΥΔ  τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ότι υπάρχει ελεγμένο δελτίο Δήλωσης Δαπανών που 
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περιλαμβάνει το ποσό των άμεσων δαπανών επί του οποίου υπολογίζεται ως ποσοστό το 
προς απόδοση ποσό απλοποιημένου κόστους.  

Τα ανωτέρω αφορούν ειδικότερα στα έργα με κωδικούς ΟΠΣ  

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: 5001943, 5002201, 5002216, 5002230, 5002328, 
5002516, 5002536 

Δομές αστέγων: 5002596 
Κέντρα Κοινότητας: 5002204, 5001981, 5002215, 5002246, 5001347, 5002148, 5002253, 
5002112, 5001844. 

Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία ο Δικαιούχος υποχρεούται να 
πληρώσει τις αμοιβές προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, θα πρέπει να 
μεταφέρει τα σχετικά ποσά σε λογαριασμό της ΕΑΠ, ώστε να πραγματοποιηθεί από εκεί η 
πληρωμή.  

 

Πίνακας: Στοιχεία Υπολόγων & Υπεύθυνων Λογαριασμών 

 

 

   
ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο/Περιφέρεια  

  

 

   Τελικός Δικαιούχος: 

  

 

   
Διαχειριστής Οφειλών:  
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   ΠΡΟΣΟΧΗ: 1Υπόλογος μπορεί να είναι α) Οικονομική Υπηρεσία ή β) Νομικό Πρόσωπο, οπότε συμπληρώνονται αντίστοιχα τα στοιχεία τους στις στήλες 

(2) & (3). 
 3 Σε περίπτωση υφιστάμενου χρήστη στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ συμπληρώνετε το κωδικό του/της (πχ OVYP_......_.......). 

 

 

2) Δικαιούχος ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή 
σωματεία, σύλλογοι κλπ) μη εποπτευόμενου από το δημόσιο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιούνται έμμεσες επιχορηγήσεις προκειμένου 
να πληρωθούν από τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου οι δαπάνες της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Τον ρόλο του διαχειριστή θα ασκήσει το Περιφερειακό 
Ταμείο Ηπείρου (ΠΤΗ). Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως έμμεσες από το δικαιούχο 
σύμφωνα με την περ. 1Α και την παρ. 2 του αρ. 7 καθώς και την περ. 2δ του αρ. 12 της ΚΥΑ 
134453/23.02.2015 (ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ). 

Τα ανωτέρω αφορούν ειδικότερα στα έργα με κωδικούς ΟΠΣ  

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: 5001873, 5002182, 5002474 και 5002493. 

ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ: 5004205 και 4316 

 

Για την υποβολή αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης για τις προαναφερόμενες πράξεις  από 
την ΕΥΔ, θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα: 
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 Ο πίνακας με τα στοιχεία του υπολόγου διαχειριστή της πράξης και υπεύθυνου 
λογαριασμού συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες αποφάσεις ορισμού, όπου απαιτείται 
για τα έργα της περίπτωσης (1) ανωτέρω. 

 Δήλωση Έναρξης με τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία 

 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, με συνημμένη την υπογεγραμμένη Απόφαση Υλοποίησης με 
Ίδια Μέσα και  

 Αίτημα χρηματοδότησης του δικαιούχου, σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης της πράξης  

 

Στην περίπτωση που από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων, προκύπτει αύξηση του 
προϋπολογισμού της πράξης, τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχο αίτημα 
τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με συνημμένα: Τεχνικό Δελτίο Πράξης, σχέδιο 
ΑΥΜ με το νέο επικαιροποιημένο προϋπολογισμό, πρακτικά προσλήψεων και άλλα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τον νέο προϋπολογισμό της πράξης όπως διαμορφώνεται.  

 

Τέλος σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 134453/23-12-2015, (άρθρο 7, παρ. γ) 
ισχύουν τα εξής: «Σε περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει άλλους εκτός 
ΠΔΕ πόρους του προκειμένου να πληρώσει δαπάνες συγχρηματοδοτούμενου έργου του, οι 
δαπάνες μπορούν να αποδοθούν στο νομικό πρόσωπο από τη χρηματοδότηση του λογαριασμού 
με δικαιούχο πληρωμής το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, η οποία ενημερώνεται σχετικά από το νομικό 
πρόσωπο πριν πληρωθούν οι εν λόγω δαπάνες και στη συνέχεια βεβαιώνει ότι πράγματι έχουν 
καταβληθεί. Δεν επιτρέπεται η προχρηματοδότηση έργων με την ανωτέρω διαδικασία από 
κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες». 

 

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που κάποιος από τους δικαιούχους προτίθεται να προβεί στην 
κάλυψη μισθοδοσίας από πόρους εκτός ΠΔΕ, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΔ. Στη 
συνέχεια και προκειμένου η ΕΥΔ να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την εκταμίευση του 
ποσού από το λογαριασμό της ΣΑΕΠ 0181 εις βάρος των πιστώσεων του έργου, θα πρέπει ο 
φορέας να υποβάλει σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα παραστατικά με τα οποία 
αποδεικνύεται η πληρωμή του αντίστοιχου ποσού στο πλαίσιο της πράξης ήτοι καταστάσεις 
μισθοδοσίας, αρχεία ΕΑΠ, τραπεζικά παραστατικά κλπ. 

 

  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

 

 

Συνημμένο: 

Το με αρ. πρωτ. 17/οικ.99/ΕΥΣΕΚΤ/21-2-2017 έγγραφο 
της ΕΥΣΕΚΤ 

 
 

 
 

Αλέξανδρος Καχριμάνης 
 
 
 



            
  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 4   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 
 

1. Δήμος Αρταίων Περ. οδός & Αυξεντίου, Άρτα 47132 

2. Δήμος Ζίτσας Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα 45500 

3. Δήμος Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 

4. Δήμος Πάργας Αχέροντος 29, Καναλλάκι 48062 

5. Δήμος Πρέβεζας Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Πρέβεζα 48100 

6. Δήμος Σουλίου Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200 

7. Δήμος Φιλιατών Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Φιλιάτες 46300 

8. Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (ICSD) 28ης Οκτωβρίου 9, Ιωάννινα 45332 

9. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και 
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών - ΕΠΕΚΑ Κανάρη 20, Αθήνα 10674 

10. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου 
Νικολάου Σκουφά Κομπότι, Άρτα 47040 

11. Κοινωνία Τριων Τρίτων (ΑΜΚΕ) Πέλλης 2, Νέα Φιλαδέλφεια 14342 

12. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού Ταγματάρχη Βελισσάριου, Φιλιππιάδα 48200 

13. Οργανισμός Κοιν/κης Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Ιωαννίνων 

Αβέρωφ 6, Ιωάννινα 45221 
 

14. Σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών 
με ειδικές ανάγκες "Αγία Θεοδώρα" Πουρνάρι, Πέτα Άρτας 47150 

15. Αγκαλιά σύλλογος γονέων, 
κηδεμόνων και φίλων ατόμων με 
αναπηρία Πλάτωνος 6, Άρτα 47100 

 
 
 
Eσωτ. Διανομή 
1. Χρονολογικό. Αρχείο 
2. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. 
3. Προϊστάμενος Μονάδας  


