Α. Γενικά θέματα


έχει ολοκληρωθεί η αποστολή για το σύνολο των στελεχών των ΔΑ/ΕΦ του νέου
συνθηματικού για την είσοδο τους στο νέο ΟΠΣ https://logon.ops.gr (από το
noreply@mnec.gr). Επισημαίνουμε ότι σε κάποια στελέχη των ΔΑ/ΕΦ, απαιτήθηκε
για τεχνικούς λόγους η επανέκδοση κωδικού, οπότε και στάλθηκε δεύτερο email με
νέο λογαριασμό (user name και password). Για αυτά τα στελέχη ισχύον κωδικός
είναι ο πιο πρόσφατος (στις περισσότερες περιπτώσεις αρχίζει με N). Για τους
οριζόντιους χρήστες δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κωδικών



στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμη η υποβολή νέας αίτησης για κωδικό χρήστη
και η ενεργοποίηση αιτήσεων.



είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr η πρόσβαση
στις λειτουργικές περιοχές - οθόνες, που σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση
λειτουργούν προσωρινά μέσω φορμών (Εκχωρήσεις, Έλεγχοι, ΔΚΔ). Ισχύουν οι
κωδικοί πρόσβασης και τα συνθηματικά που χρησιμοποιείτε στην συγκεκριμένη
διεύθυνση. Μέσω του ίδιου URL μπορείτε από τις αντίστοιχες επιλογές να έχετε
πρόσβαση στα ιστορικά στοιχεία (στοιχεία ΟΠΣ έως 30/3/2018)



Το εικονίδιο του helpdesk που υπάρχει στην διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ οδηγεί στην
γνωστή εφαρμογή του helpdesk, ο τρόπος πρόσβασης δεν έχει διαφοροποιηθεί.
Επισημαίνουμε ότι στο άμεσο μέλλον για την αποστολή αιτήματος στο helpdesk θα
πρέπει να είστε πιστοποιημένοι χρήστες στην εφαρμογή. Αν η υπηρεσία σας δεν έχει
ακόμη κόμβο helpdesk θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται σε
παλαιότερη
επιστολή
της
ΕΥΟΠΣ
(μπορείτε
να
την
βρείτε
εδώ:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/08-helpdesk.pdf). Επισημαίνουμε
ότι τα αιτήματα που αφορούν ζητήματα ή αιτήματα διαχειριστικής φύσης πρέπει να
φέρουν την σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της αντίστοιχης μονάδας

Β. Πράξεις Προγράμματα


έχει δοθεί η δυνατότητα καταχώρισης σε στελέχη των ΔΑ νέων δράσεων (Μενού:
Επιχειρησιακά Προγράμματα). Οι ΕΦ δεν έχουν δυνατότητα καταχώρισης νέων
δράσεων



έχει δοθεί επίσης η δυνατότητα καταχώρισης σε στελέχη των ΔΑ πρότυπης κλείδας
κατανομής (Μενού: Επιχειρησιακά Προγράμματα) σε Κωδικούς Προγράμματος
(ΑΤΠ) και Περιφέρειες με ποσοστά %. Σε όλες τις οριζόντιες πράξεις στα
ΤΔΠ απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του Κωδικού της πρότυπης κατανομής
υποχρεωτικά ώστε να είναι πλήρη τα δελτία



για παλαιές προσκλήσεις και παλαιά ΤΔΠ δεν είναι ανεπτυγμένα τα ερωτήματα που
αφορούν την Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου Δικαιούχο. Το έντυπο για
υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης υποβάλλεται συνημμένα και αναζητείται από το
υλικό της πρόσκλησης



για τις συγκριτικές αξιολογήσεις και μέχρι την λήξη της πρόσκλησης, τα
υποβληθέντα ΤΔΠ φαίνονται στην αναζήτηση αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης – επισκόπησης από την ΔΑ/ΕΦ



στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμη η υποβολή στοιχείων Απογραφικών
Δελτίων Συμμετεχόντων και των άλλων διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services). Η
παραγωγική τους λειτουργία έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα και θα
ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση.



στις 27/4/2018 θα αποδοθεί στο σύνολο των χρηστών το δελτίο «Έλεγχος
Νομιμότητας Δημ. Συμβάσεων»

Γ. Διαθέσιμες Αναφορές συστήματος

Οι διαθέσιμες αναφορές του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Δ. Στις Γενικές Ανακοινώσεις του συστήματος καθώς και στην επιλογή «Οδηγίες»
της κάθε λειτουργικής περιοχής έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω ανακοινώσεις και
Εγχειρίδια Χρηστών:
Ανακοινώσεις


Δελτίο Δήλωσης Δαπανών - αλλαγές στο νέο ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ



Καταχώρηση Δράσης ανά ΕΠ (και επενδυτική προτεραιότητα), αναλυτικά δείτε εδώ



Σύντομη εισαγωγή στις αναφορές ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ



Αλλαγές στο Δελτίο Επίτευξης Δεικτών, αναλυτικά δείτε εδώ



Αλλαγές στο Απογραφικό Δελτίο Συμμετέχοντα ΕΚΤ, αναλυτικά δείτε εδώ



Συνοπτικός οδηγός για το Αίτημα Κατανομής, αναλυτικά εδώ



Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες Δικαιούχοι), αναλυτικά εδώ



Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες ΔΑ/ΕΦ), αναλυτικά εδώ



Σύντομη εισαγωγή στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης - Αίτηση Χρηματοδότησης, αναλυτικά
εδώ



Αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, αναλυτικά εδώ

Εγχειρίδια


Εγχειρίδιο χρηστών - Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης, αναλυτικά δείτε εδώ



Εγχειρίδιο χρηστών - Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020,
αναλυτικά εδώ



Εγχειρίδιο χρηστών - Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / Πρόσκληση, αναλυτικά εδώ



Εγχειρίδιο χρηστών - Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / ΤΔΠ - Αίτηση
Χρηματοδότησης, αναλυτικά εδώ



Εγχειρίδιο χρηστών - Αξιολόγηση Πράξεων, αναλυτικά εδώ

Τα γραφεία ΟΠΣ παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τυχόν προβλήματα και να τα
προωθήσουν στην ΕΥΟΠΣ μέσω του helpdesk για επίλυση.

