Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών
ενεργοποίησης του νέου ΟΠΣ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Α. Γενικά θέματα
1. Από Δευτέρα 21.5.2018 θα είναι διαθέσιμη στο

https://logon.ops.gr η δυνατότητα

υποβολή αίτησης για δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη δικαιούχου. Τα γραφεία
ΟΠΣ των ΔΑ/ΕΦ θα ενημερωθούν, στη συνέχεια, για τις ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει να προβούν για την ενεργοποίηση παλαιοτέρων αιτήσεων αλλά και των
νέων.
2. Υπενθυμίζουμε ότι στη βιβλιοθήκη της ηλεκτρονικής πύλης πρόσβασης του ΟΠΣ,
αναρτώνται οι ανακοινώσεις και τα εγχειρίδια για τις λειτουργικές ενότητες του
συστήματος. Παρακαλείστε όπως ενημερώνεστε σε τακτά διαστήματα.
Β. Πράξεις Προγράμματα

1) Ενεργοποίηση διαλειτουργικότητας με Διαύγεια: Παρέχεται πλέον η δυνατότητα
ανάρτησης στην Διαύγεια μέσω ΟΠΣ αποφάσεων και προσκλήσεων ή η
καταχώρηση των σχετικών ΑΔΑ. Το ενημερωτικό email της οριστικοποίησης των
αποφάσεων αποστέλλεται πλέον με την ανάρτηση του εγγράφου μέσω ΟΠΣ ή με
την καταχώρηση του ΑΔΑ. Περισσότερα στο Οδηγίες για Διαύγεια.
2) Επιχειρησιακά Προγράμματα : είναι ενεργή η καταχώρηση πρότυπης κατανομής
για Οριζόντιες πράξεις (ΕΠ/ΑΠ/Ταμείο/Κατηγορία Περιφέρειας/Περιφέρεια
%), που είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση ΤΔΠ οριζόντιας πράξης. Τα ποσοστά
μπορούν να δεχτούν έως 6 δεκαδικά. Το σύνολο σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αθροίζει στο 100%
3) ΤΔΠ : στα ΤΔΠ του μεταβατικού συστήματος δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα
ερωτήματα για το νέο τμήμα «Υπεύθυνης Δήλωσης» στο ΤΔΠ και τυχόν
προειδοποιήσεις θα πρέπει να αγνοούνται
4) Απόφαση ένταξης : αναφορικά με την απόδοση Εναρίθμου στις Αποφάσεις
ένταξης, η διαδικασία ενεργοποιείται από την Υπηρεσία μας σε τακτά διαστήματα
εντός της ημέρας και αποδίδεται ενάριθμος στις ήδη οριστικοποιημένες Αποφάσεις
5) Αίτημα κατανομής : έχει ενεργοποιηθεί η διασύνδεση με το TAXIS για τη
συμπλήρωση ΑΦΜ νέων Διαχειριστών / Υπευθύνων Λογαριασμών και είναι
διαθέσιμη η εκτύπωση του Αιτήματος Κατανομής. Επίσης, εξακολουθούν να
βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το eΠΔΕ.
Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να λαμβάνετε αυτόματα ενημερωτικά mail που
αφορούν και σε αιτήματα κατανομών που είχαν υποβληθεί παλαιότερα.

6) ΔΔΔ: είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση των εντύπων Ε.II.5_1 & Ε.ΙΙ.5_2 από το μενού
«Εκτύπωση», καθώς και η εκτύπωση Συσχετισμών σε .xls από το ίδιο μενού. Έχει
αναρτηθεί το σχετικό εγχειρίδιο χρηστών, αναλυτικά δείτε εδώ
7) Επισύναψη αρχείων σε οριστικοποιημένα δελτία: θα δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε
χρήστες ΔΑ/ΕΦ για επισύναψη αρχείων σε οριστικοποιημένα δελτία, για το σύνολο
των δελτίων. Οπότε αν έχετε τέτοιες εκκρεμότητες, παρακαλούμε περιμένετε την
ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας.
Γ. Διαθέσιμες Αναφορές συστήματος



Το σύνολο των διαθέσιμων αναφορών του συστήματος παρουσιάζονται στην
ακόλουθη διεύθυνση :
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/etoimes_anafores_18_05_2018.p
df.

Οι αναφορές που επισημαίνονται με χρώμα, είναι αυτές που ανέβηκαν στο παραγωγικό
περιβάλλον του νέου ΟΠΣ, από την τελευταία ενημέρωση της ΕΥΟΠΣ έως σήμερα.
Δ. Διαδικτυακές Υπηρεσίες- Web Services

H τρέχουσα κατάσταση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών παρουσιάζεται στην
ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/trexousa_katastash_WS.pdf
Τα γραφεία ΟΠΣ παρακαλούνται να συγκεντρώνουν τυχόν προβλήματα, να τα
ομαδοποιούν και να τα προωθούν στην ΕΥΟΠΣ μέσω του helpdesk για επίλυση.

