Οδηγός διασύνδεσης ΔΔΔ και epde

08/05/2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΔΔ
Στη συμπλήρωση του τμήματος «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών», προστέθηκε η ενέργεια
«Προσυμπλήρωση» στον πίνακα των Συσχετισμών.
Ο χρήστης, έχοντας δημιουργήσει ΔΔΔ, προχωράει στη προσθήκη συσχετισμών στον αντίστοιχο πίνακα του
ΟΠΣ, καλώντας πληροφορίες ηλεκτρονικών πληρωμών από το ePDE, με τη χρήση του κουμπιού
:

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγοντας
εμφανίζονται οι πληροφορίες των ηλεκτρονικών πληρωμών
/ συσχετισμών της χρονικής περιόδου συναλλαγής, την οποία έχει ορίσει ο χρήστης στο τρέχον ΔΔΔ. Η
περίοδος εμφανίζεται προσυμπληρωμένη στο επάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου. Τα επιπλέον
φίλτρα «ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού» και «Υποέργο» δύναται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον είναι διαθέσιμη η
αντίστοιχη πληροφορία στο ePDE.
Ο χρήστης επιλέγει τους συσχετισμούς που επιθυμεί (με check στο αντίστοιχο check box) για κάθε συσχετισμό.
Επισήμανση: Όταν το check box του συσχετισμού είναι ανενεργό δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του. Η
αιτιολογία εμφανίζεται με τη μορφή info, όταν ο χρήστης οδηγήσει τον κέρσορα επάνω στο ανενεργό check
box και αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις :
α) Το «ΑΦΜ Εκδότη» δεν περιλαμβάνεται στους ενεργούς Αναδόχους του Υποέργου ή/και
β) Το είδος παραστατικού δαπάνης που «έρχεται» από το ePDE είναι μη αποδεκτό είδος παραστατικού για το
ΟΠΣ. Τα είδη παραστατικών που χρησιμοποιούνται στο ePDE και για τα οποία δεν υπάρχει αντιστοίχιση στο
ΟΠΣ είναι τα ακόλουθα: «Λοιπά», «Τιμολόγιο Επιχορήγησης» και «Απροσδιόριστο».
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Κατόπιν με «Αποδοχή», το σύστημα μεταφέρει στην κεντρική οθόνη του ΔΔΔ τους επιλεγμένους συσχετισμούς,
στον αντίστοιχο πίνακα των Συσχετισμών του Τμήματος «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών».
Ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο πίνακας των Παραστατικών του Τμήματος «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει
Παραστατικών», με τα παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στους συσχετισμούς που ο χρήστης έχει καλέσει
στο ΔΔΔ μέσω ePDE.
Επισήμανση: Στον πίνακα των Παραστατικών μεταφέρονται μόνο εκείνα τα παραστατικά τα οποία δεν έχουν
ήδη καταχωριστεί και χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερα ΔΔΔ του ίδιου ή διαφορετικού Υποέργου

Σημαντικά σημεία για τον χρήστη
 Το «Ποσό Υποέργου» υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα ως άθροισμα των Ποσών Συναλλαγής των
συσχετισμών που περιλαμβάνουν το ίδιο EPS πληρωμής και έχει επιλέξει ο χρήστης. Ο χρήστης θα
πρέπει να επιβεβαιώνει το ποσό με προσοχή. Όπου απαιτείται, μπορεί να τροποποιεί το Ποσό Υποέργου
επιλέγοντας την επεξεργασία παραστατικού στον αντίστοιχο πίνακα των Παραστατικών (προϋπόθεση να
έχει προηγηθεί η μεταφορά των συσχετισμών στην οθόνη του ΔΔΔ)
 Η τιμή «Ποσό Δήλωσης Δικαιούχου» πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη. Η ενέργεια αυτή μπορεί
να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του αναδυόμενου παραθύρου του συσχετισμού, με επιλογή
επεξεργασίας, είτε απευθείας στον πίνακα των Συσχετισμών στην κεντρική οθόνη του Δελτίου
 Στην περίπτωση που το Υποέργο περιλαμβάνει μία Κατηγορία Δαπάνης, συμπληρώνεται αυτόματα από
το ΟΠΣ κατά τη μεταφορά του συσχετισμού στο ΔΔΔ
 Η Προσυμπλήρωση συσχετισμών μέσω ePDE δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή σε δελτία Δήλωσης
Δαπανών Υποέργων στα οποία εφαρμόζονται επιλογές Απλοποιημένου Κόστους (Flat Rate, Unit Cost,
Lump Sum)
 Η Προσυμπλήρωση συσχετισμών μέσω ePDE είναι διαθέσιμη και για τους Έλληνες εταίρους των
Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας
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