Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών
ενεργοποίησης του νέου ΟΠΣ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Α. Γενικά θέματα


στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμη η υποβολή νέας αίτησης για κωδικό χρήστη
και η ενεργοποίηση αιτήσεων. Οι σχετικές δυνατότητες θα διατεθούν το 2 ο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου

Β. Πράξεις Προγράμματα


Λόγω της εκτεταμένης αλλαγής δεικτών στις πράξεις ΕΚΤ στο ΤΔΠ με την
διαδικασία "Επικαιροποίηση", πρόκειται να γίνει προαιρετικός ο έλεγχος tdp_74 που
αφορά τους δείκτες και αποτελεί ευθύνη της ΕΥΔ να προχωρήσει στην
αντικατάσταση του εγκεκριμένου ΤΔΠ με το νέο μόνο στο πλαίσιο της ανωτέρω
διαδικασίας.



Εντοπίστηκε δυσλειτουργία σε ορισμένες περιπτώσεις στην διασύνδεση με την
εφαρμογή ΠΔΕ και πιθανόν να μην αποδίδονται ενάριθμοι σε νέες εντάξεις. Θα σας
ενημερώσουμε άμεσα για την επίλυσή του.



Για το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών αποκαταστάθηκε:
1. Το πρόβλημα με τις ημερομηνίες που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 2.5.2018
και είχε επίπτωση στην αποθήκευση Συσχετισμών
2. Το πρόβλημα στον υπολογισμό εγγραφών Απλοποιημένου Κόστους βάσει
ποσοστού. Πλέον, δημιουργείται μία γραμμή στην ενότητα Γ. ανά
συσχετισμό και αποκαταστάθηκαν τα σχετικά δεδομένα
Η εκτύπωση του ΔΔΔ δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο πρότυπο του ΣΔΕ





Σχετικά με το Αίτημα Κατανομής βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ και
της ΔΔΕ για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δύο συστημάτων (ΟΠΣ ΕΣΠΑ και
eΠΔΕ). Για τον λόγο αυτό:


Η ενέργεια «Έγκριση ΕΥΣ» γίνεται από την ΕΥ ΟΠΣ κατόπιν συνεννόησης με
τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Η άντληση των στοιχείων κατανομών από την ΔΔΕ έχει ενεργοποιηθεί.
Ωστόσο δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα στοιχεία που αφορούν
στην εξέλιξη του αιτήματος κατανομής μετά την άντληση για επεξεργασία
από την ΔΔΕ. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης για τα στοιχεία αυτά
και για τις επείγουσες περιπτώσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους
αντίστοιχους Υπευθύνους Λογαριασμού προκειμένου να επιβεβαιώνεται η
εκτέλεση της κατανομής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι αυτό
αποτελεί προσωρινή λύση και βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ΔΔΕ ώστε
το ΟΠΣ να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη της κατανομής



Η εκτύπωση του αιτήματος και η διαγραφή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Ως προς τα ιστορικά στοιχεία του e-ΠΔΕ τα οποία παρουσιάζονται στις οθόνες και
τις αναφορές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ σας ενημερώνουμε ότι παρέχονται μόνο στοιχεία για
τις πληρωμές – κατανομές.

Γ. Διαθέσιμες Αναφορές συστήματος
Επισημαίνεται πως, επιπλέον, είναι διαθέσιμες για άντληση στοιχείων οι αναφορές για τη
σύνταξη των ετησίων εκθέσεων, από τα δελτία επίτευξης:





Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας

2Α Τμήμα Μακροχρόνιων Κοινών Δεικτών Αποτελέσματος
2Γ- Ειδικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων
3Α- Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών
4Β Ειδικοί Δείκτες Εκροών

και τα απογραφικά δελτία:




Πίνακας 2Α-2Β Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος
Πίνακας 4Α-Κοινοί Δείκτες Εκροών

Το σύνολο των διαθέσιμων αναφορών του συστήματος παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

