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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΠΣ
Το ΤΔΥ έχει παρόμοια με την έως 30/3 λειτουργικότητα στο ΟΠΣ και οι αλλαγές είναι μεμονωμένες.
Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε για τα νέα έντυπα του ΣΔΕ που κυκλοφόρησαν στις 30/4:
Ε.ΙI.3_2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_v2_270418 και Ο_E.II.3_2 Οδηγίες_ΤΔΥ_v2_270418 .
Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις οδηγίες συμπλήρωσης κάποιων πεδίων.
Οι ποιο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο ΤΔΥ είναι οι εξής:
1.

Δημιουργία με Αντιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί νέο - αρχικό ΤΔΥ (για το υποέργο πχ Α) από αντιγραφή ΤΔΥ άλλου
υποέργου (του Β). Προσοχή να μην γίνεται σύγχυση με την βασική δημιουργία νέας έκδοσης, όπου απλά
επιλέγουμε το υποέργο και το σύστημα μας φτιάχνει μία νέα έκδοση.

2.

Στοιχεία Έλεγχου νομιμότητας σύμβασης

Το πεδίο δε συμπληρώνεται για σύμβαση με προϋπολογισμό ≤ 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ή υποέργου που
αντιστοιχεί ή περιλαμβάνει πολλές συμβάσεις π/υ ≤ 60.000 ευρώ η κάθε μία χωρίς ΦΠΑ.
3.

Ανάδοχοι – Διασύνδεση με το TAXIS:

Στην προσθήκη ενός νέου αναδόχου, όταν εισάγουμε ένα ΑΦΜ, το ΟΠΣ κάνει την εξής διαδικασία:
1. ελέγχει αν υπάρχει το ΑΦΜ στον πυρήνα του ΟΠΣ και αν υπάρχει το φέρνει
2. αν δεν υπάρχει στον πυρήνα, συνδέεται αυτόματα στο TAXIS και αν υπάρχει το φέρνει
3. αν δεν υπάρχει ούτε στο taxis, ανοίγουν όλα τα πεδία για εισαγωγή νέου (ξένου) ΑΦΜ.
4. Για την αποθήκευση στην βάση κάνει έλεγχο πληρότητας πεδίων και αν η χώρα είναι 'Ελλάδα'
κάνει έλεγχο εγκυρότητας του ΑΦΜ.
Σε περίπτωση που σε κάποιο ελληνικό ΑΦΜ, δούμε ότι δεν συμφωνούν τα στοιχεία που
εμφανίζονται στην οθόνη, με αυτά που έχουμε από άλλη πηγή, τότε πατάμε το ειδικό κουμπί
'Ενημέρωση στοιχείων από TAXIS' οπότε έρχονται τα στοιχεία που είναι στοTAXIS.

3.

Νέο πεδίο Οδηγίες ΔΑ για υποβολή ΔΔΔ:

Οδηγίες από ΔΑ για τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβάλλονται συνημμένα στα Δελτία
Δήλωσης Δαπανών του Δικαιούχου για τη Διοικητική Επαλήθευση των Δαπανών.

4.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

H Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν είναι πλέον κωδικοποιημένη, αλλά είναι περιγραφικό πεδίο.

5.

Φάσεις/Πακέτα Εργασίας

Στις Φάσεις/Πακέτα Εργασίας καταργήθηκε το πεδίο 'Ενέργειες' καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης /
λήξης. Τα καταχωρημένα στοιχεία στο πεδίο ‘Ενέργειες’ συγχωνεύτηκαν στο πεδίο "Παραδοτέα".

6.

Κατηγορία Μη επιλεξιμότητας

Στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο, δεν υπάρχει πλέον το πεδίο "Κατηγορία αιτιολόγησης μη επιλεξιμότητας".
Όταν υπάρχουν Μη επιλέξιμες δαπάνες, είναι υποχρεωτικό κάποιο κείμενο στο πεδίο "Σχόλια". (Η
"Κατηγορία αιτιολόγησης μη επιλεξιμότητας" συμπληρώνεται πλέον μόνο στην Απόφαση Ένταξης και στο
Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης.)
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7.

Προσθήκη νέων κατηγοριών δαπάνης

Έγινε η προσθήκη νέων αναλυτικών κατηγοριών δαπάνης (δες και Ε.ΙI.3_2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ_v2_2704180). Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι ισχύουσες κατηγορίες δαπάνης για τα
υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα:
Β.3. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Flat
Rate Financing)

Β.3.1

Ανάλυση κατηγοριών άμεσων δαπανών

Β.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Β.4.1

Β.4.2

Β.4.3

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΜΜΕΣΕΣ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
βάσει ποσοστού (%) επί
Δαπάνες βάσει ποσοστού
ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει
βάσει ποσοστού (%) επί
των επιλέξιμων άμεσων
(%) επί των επιλέξιμων
ποσοστού (%) επί των
του συνόλου των
δαπανών (δράσεις
άμεσων δαπανών
επιλέξιμων άμεσων
επιλέξιμων άμεσων
ΕΤΑΚ) (εξαιρούνται
προσωπικού
δαπανών
δαπανών (εξαιρείται
A.1.4, A1.5, A.1.6 και
προσωπικού
Α.1.8)
Α.1.8)

έως 40%

μόνο στο καθαρό
ποσό - χωρίς το
Φ ΠΑ
έως 15%

Α.1.1

Α.1.1

συμπεριλαμβάνεται το
επιλέξιμο Φ ΠΑ

συμπεριλαμβάνεται το συμπεριλαμβάνεται το
επιλέξιμο Φ ΠΑ
επιλέξιμο Φ ΠΑ

Β.4.4
Β4.4 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
βάσει ποσοστού (%) επί των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών
βάσει εγκεκριμένης
μεθοδολογίας στην περίοδο
2007-2013 (εξαιρούνται τα
Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6 & Α.1.8)
συμπεριλαμβάνεται το
επιλέξιμο Φ ΠΑ

έως 7%

έως 25%

έως 25%

Α.1.1

Α.1.1

Α.1.1

Δαπάνες Ταξιδιών

Α.1.2

Α.1.2

Α.1.2

Α.1.3

Δαπάνες δημοσιότητας

Α.1.3

Α.1.3

Α.1.3

Α.1.4

Δαπάνες υπεργολαβιών

Α.1.4

Α.1.5

Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους
(π.χ εκπαιδευτικό επίδομα)

Α.1.5

Α.1.6

Δαπάνες για πόρους που
διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι
δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και
τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου

Α.1.6

Α.1.7

Άλλες άμεσες δαπάνες που
παράγουν απλοποιημένο κόστος

Α.1.7

Α.1.7

Α.1.7

Α.1.9

Αποσβέσεις

Α.1.9

Α.1.9

Α.1.9

Α.1.10

Προμήθειες

Α.1.10

Α.1.10

Α.1.10

Α.1.11

Υπηρεσίες

Α.1.11

Α.1.11

Α.1.11

Α.1.12

Μετακινήσεις ωφελουμένων

Α.1.12

Α.1.12

Α.1.12

Α.1.13

Ασφάλιση ωφελουμένων

Α.1.13

Α.1.13

Α.1.13

Α.1.1

Άμεσες δαπάνες προσωπικού

Α.1.2

Α.1.8

8.

Άλλες άμεσες δαπάνες που δεν
παράγουν απλοποιημένο κόστος

Απλοποιημένο Κόστος ορισμένο στο ΤΔΠ

Τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών δαπάνης απλοποιημένου κόστους (ποσοστό ή μοναδιαίο κόστος κλπ)
δεν καθορίζονται πλέον αρχικά στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. Αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση και στην
συνέχεια στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην Απόφαση Ένταξης. Στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου στην
προσθήκη κατηγορίας δαπάνης απλοποιημένου κόστους θα έρθουν διαθέσιμες, μόνο όσες είναι
ορισμένες στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
Για τα ήδη εγκεκριμένα ΤΔΠ, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες εκδόσεις που να περιλαμβάνουν
τα απαραίτητα στοιχεία. (Εννοείται ότι και στην πρόσκληση θα υπάρχουν τα ποσοστά,
μοναδιαία κόστη κλπ)

9.

Συνολική & Επιλέξιμη ΔΔ στο Απλοποιημένο Κόστος

Υποστηρίζεται πλέον η διαφοροποίηση στην Συνολική με την Επιλέξιμη ΔΔ, άρα και η Μη επιλέξιμη ΔΔ, για
τις περιπτώσεις Απλοποιημένου Κόστους.
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