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ΔΕΛΤΙΟ ΕΕΠΙΤΕΥΞΗΣΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ν

Οι αλλαγέςς που έγινα
αν ήδη στο Δελτίο Επίίτευξης δεικκτών Πράξη
η σε σχέση με το Μετα
αβατικό ΟΠ
ΠΣ
είναι οι εξή
ής:
 Άλλλαξε ο φακό
ός Δημιουρ
ργίας και φέέρνει ΜΟΝΟ
Ο το αα ΤΔΠ
Π σε ισχύ κα
αι αν υπάρχχει και το αα
α
ΤΔΠ
Π έτους ανα
αφοράς.
 Το έτος συμπλληρώνεται από λίστα τιμών κατά την δημιουργία τουυ Δελτίου και
κ δεν είνα
αι
προ
οεπιλεγμένο το τρέχονν έτος για απ
ποφυγή λα
αθών γραφείου.
 Το αα ΤΔΠ που
π
επιλέχθ
θηκε κατά την δημιουργία Εμφα
ανίζεται σττα Γενικά στοιχεία
σ
το
ου
δελλτίου.
 Προ
οστέθηκε ένδειξη
έ
Ισχύς για διευ
υκόλυνση των
τ
αναφορών ειδικά
ά όταν για ένα mis κα
αι
ΕΤΟ
ΟΣ υπάρχου
υν περισσόττερα από 1 Δελτία σε κατάσταση
η Αποδεκτόό. Τίθεται κά
άθε φορά σε
σ
ΙΣΧΥ το Δελτίο
ο που έγινε τελευταία
τ
Α
Αποδεκτό ανά
α mis και ΕΤΟΣ.
ή αναφορικκά με τους Δείκτες πο
ου έγινε σττο
 Επίίτευξη Δεικκτών: Έγινε η αντίστοοιχη αλλαγή
ΤΔΠ
Π. Η επίτευξη Δείκτη ανά
α mis καιι έτος, δηλώ
ώνετε πλέονν ανά ΕΠ/Α
ΑΞΟΝΑ/Ταμεείο και όπο
ου
απα
αιτείται ανά
ά Κατηγορία
α Περιφέρεειας, Επενδυ
υτική Προτεεραιότητα //Ειδικό Στόχχο και φύλο
ο.
 Δόθ
θηκε στην ΔΑ
Δ η δυναττότητα ΑΝΑ
ΑΙΡΕΣΗΣ (απ
πελέγχου) Δελτίου
Δ
Επίττευξης που βρίσκετε σε
σ
καττάσταση Απ
ποδεκτό , μεε την προϋπ
πόθεση ότι μεταξύ τηςς Οριστικοπποίησης του
υ δελτίου κα
αι
τηςς Αναίρεσηςς δεν έχει παρεμβληθεεί ετήσια έκθεση.
 Για
α την περίπ
πτωση λάθο
ους, δόθηκεε στον Δικα
αιούχο η δυνατότητα
δ
ΑΚΥΡΩΣΗΣΣ δελτίου σε
σ
καττάσταση Υπ
πό Υποβολή
ή, το οποίοο δεν μπορεεί να διαγρ
ραφεί διότιι έχει ήδη υποβληθεί
υ
1
φορρά.

Αλλλαγές που π
πρόκειται να
α υλοποιηθ
θούν

Εκτύπωση: Θα εκτυπώ
ώνονται οι κοινοί δείκκτες που υπ
πολογίζοντα
αι αυτόματα
α από Απογραφικά.
Θα εμφανίίζονται τα συνημμένα
σ
στην Πρόσκκληση σε ισ
σχύ, Δελτία Ταυτότηταςς Δείκτη για
α
ενημέρωση του δικαιιούχου.
Ο
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