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Δημήτριος Μαυροματίδης

Προς: Φορείς έργων για τους οποίους είναι
υπόλογος πληρωμών το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα

:

Τρόπος διαβίβασης εγγράφων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας

Σχετ

:

1. Την υπ. αριθμ. Εγκύκλιο 9134/10-04-2020 (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) «Ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου
τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων"
2. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις …»
2. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020)“Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)...”

Με αφορμή τα άνω σχετικά για τη διακίνηση εγγράφων για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή
δαπανών για τις οποίες είναι Υπόλογος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
παρακαλούμε να αποστέλλεται το σύνολο των εγγράφων της προ πληρωμής δαπάνης ηλεκτρονικά. Πιο
συγκεκριμένα να αποστέλλονται:

•

1

2

•

τα πρωτότυπα ψηφιακά έγγραφα όπως προβλέπεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.
4727/2020 (σχετ. 2) δεδομένου ότι «Όλες οι διαδικασίες για τη διαχείριση δημοσίων εγγράφων
από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση
υπογραφής, η έκδοση, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική και η
εξωτερική διακίνηση, η πρωτοκόλληση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται
αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ»1

•

τα μη πρωτότυπα ψηφιακά έγγραφα που αφορούν το «…Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών,
τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α.» δεδομένου ότι «αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς …, ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των
ακριβών αντιγράφων τους»2

•

τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων δεδομένου ότι «ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς …»
τα έγγραφα που συμπληρώνουν τυχόν φακέλους υποβολής προς πληρωμή και αφορούν
ιδιώτες δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής απόκτησής και διακίνησής τους
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(ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις, κλπ) πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Σε περίπτωση αναγκαιότητας αποστολής «φυσικού» φακέλου (εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις) να αποστέλλονται μόνο τα απαραίτητα έγγραφα (πχ. μη ηλεκτρονικό πρωτότυπο
τιμολόγιο) και σε ηλεκτρονική μορφή με τα υπόλοιπα έγγραφα ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
παραπάνω. Παρακαλούμε τα παραπάνω έγγραφα που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά να είναι
αριθμημένα με τις ονομασίες τους. Η αποστολή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (στο
σύνολό τους ή συμπιεσμένα) και φυσικά μόνο αυτά που αφορούν την εκκαθάριση της δαπάνης. Η
αποστολή του συνόλου των εγγράφων να γίνεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στον παρακάτω λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@pta.pdm.gr .
Τα email και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των στελεχών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας δίνονται στο https://pta.pdm.gr/contact/
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση,
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