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ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έχει ενεργοποιηθεί στο ΟΠΣ η διαλειτουργικότητα με την Διαύγεια. Υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΘΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
1.

Στην οθόνη αναζήτησης βρίσκουμε την
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Πρόσκληση
ή
Απόφαση που θέλουμε να αναρτήσουμε
και επιλέγουμε ‘Επισκόπηση’ (Χρήστες με
κωδικό «Στελέχους»)

2.

Βλέπουμε το ’Δεν έχει αναρτηθεί’ και
Επιλέγουμε ‘Διαύγεια’ και μετά ‘Ανάρτηση

3.

Στην οθόνη που ανοίγει, ελέγχουμε
διεξοδικά το έγγραφο και επιβεβαιώνουμε
την ανάρτηση, επιλέγοντας ‘Ανάρτηση
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3
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Το ΑΔΑ είναι link που ανοίγει
το έγγραφο από την Διαύγεια
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
1.

Επιλέγουμε ‘Διαύγεια’ και μετά ‘Καταχώρηση’

2.

Στην οθόνη που ανοίγει, πληκτρολογούμε το ΑΔΑ

3.

Για επιβεβαίωση της ορθότητας της καταχώρησης
επιλέγουμε ‘Ανάκτηση’, για να δούμε το έγγραφο

4.

Πατάμε ‘Αποθήκευση’

5.

Στην φόρμα επιβεβαίωσης, πατάμε πάλι ‘Αποθήκευση’
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 Η Καταχώρηση όπως και η Ανάρτηση γίνεται από χρήστη με κωδικό «Στελέχους».
 Με την Καταχώρηση μπορούμε να βάλουμε το ΑΔΑ στο δελτίο και πριν την οριστικοποίηση, αν προκύψει
τέτοια ειδική περίπτωση. (Πριν την Οριστικοποίηση μπορεί να γίνει ‘Καταχώριση’ του ΑΔΑ, αλλά όχι
‘Ανάρτηση’)
 Σε περίπτωση που γίνει λάθος στην Καταχώρηση του ΑΔΑ ή σε περίπτωση που το έγγραφο πάρει νέο
ΑΔΑ στην Διαύγεια, είναι δυνατό (με κωδικό «Προϊστάμενου») το ΑΔΑ να αλλάξει. (επιλέγουμε
‘Καταχώρηση’ και πληκτρολογούμε το νέο ΑΔΑ)
 Για την Ανάρτηση μέσω ΟΠΣ, απαιτείται κάθε ΔΑ/ΕΦ να έχει δηλώσει στην ΕΥ ΟΠΣ μέσω helpdesk,
κωδικό χρήστη της Διαύγειας τύπου «api». Έχει γίνει μετάπτωση των στοιχείων των χρηστών αυτών από
το ΟΠΣ 2007-2013, οπότε μπορεί να γίνει άμεσα χρήση της λειτουργικότητας. Για όσες ΔΑ/ΕΦ δεν είχαν
δηλώσει ή δεν ισχύει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια ΟΔΕ της Διαύγειας, για την
έκδοση κωδικού χρήστη τύπου «api» και με helpdesk να το υποβάλουν στην ΕΥ ΟΠΣ.
 Με την Ανάρτηση του εγγράφου στην Διαύγεια ή με την Καταχώρηση του ΑΔΑ, παράγεται το αυτόματο
ενημερωτικό email της οριστικοποίησης της απόφασης, το οποίο αναφέρει και το ΑΔΑ. Δεν αποστέλλεται
email όταν η Ημ/νία πρωτοκόλλου είναι προγενέστερη των 15 ημερών από την ημέρα που γίνεται η
καταχώριση του ΑΔΑ.

Τονίζουμε ότι ΔΕΝ παράγεται πλέον email με την Οριστικοποίηση του δελτίου, αλλά με την
Ανάρτηση ή την Καταχώρηση του ΑΔΑ. Οπότε για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων (πχ ΔΔΕ) αλλά και την πλήρη τεκμηρίωση του συστήματος, θα πρέπει να γίνεται με
συνέπεια και ορθότητα η ανάρτηση μέσω ΟΠΣ ή η καταχώρηση του ΑΔΑ.
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