16/4/1
18

ΣΥΝΤΤΟΜΗ ΕΙΣΑ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ Δ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡ
ΡΑΞΗΣ –ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗ
ΗΜΑΤΟΔΟ
ΟΤΗΣΗΣ
Το Νέο ΟΠΣΣ έχει γενικά
ά όμοια λειτο
ουργικότητα
α με την Διαχχείριση Δελτίίων.
Ως προς τηνν Διαχείριση
η Δελτίων υπ
πάρχουν αλλλαγές, προσθ
θήκες ή βελτιώσεις και για αυτό πρ
ροτείνουμε να
ν
διαβαστούνν προσεκτικά
ά τα παρακά
άτω:

1. Δημιου
υργία ή Αναζζήτηση Τεχνκ
κών Δελτίωνν Πράξης (ΤΔ
ΔΠ)
Το ΤΔΠ είνα
αι η επιλογή
ή 2.2 στην «Ε
Επιλογή & Έγγκριση»

1.1. Για
α την Δημιου
υργία ΤΔΠ

Υπά
άρχει πάνω δεξιά
δ
στην οθόνη το πρά
άσινο κουμπίί (+Δημιουργία) με τις α
ακόλουθες επ
πιλογές
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ΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
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ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
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1. Δημιουργία
α : ΤΔΠ για υποβολή Αίτηησης Χρηματτοδότησης (α
αρχικό αίτημμα).
Επιλέγοντας Πρόσκληση και Τίτλο Π
Πράξης το σύ
ύστημα δημιιουργεί στηνν οθόνη ΤΔΠ
Π με
ήρωση δεδομ
μένων από ττην Πρόσκληση. Θα πρέπ
πει
προσυμπλή



να συμπληρωθε
σ
εί στο τμήμα
α Γ ο πίνακαςς Γεωγραφικκή θέση (Προοσθήκη) και
να πατηθεί
π
το κουμπί
κ
«Δημ
μιουργία» πά
άνω αριστερά
ά ώστε να απποθηκευτεί το δελτίο κα
αι
να πάρει
π
μοναδ
δικό αριθμό MIS η πράξη
η και μοναδικό αριθμό ID
D το δελτίο

2. Δημιουργία
α Νέας έκδοσ
σης : για την Τροποποίησ
ση ή Επικαιρ
ροποίηση ήδ η ενταγμένη
ης Πράξης
Το σύστημα
α δημιουργείί στην οθόνηη νέα έκδοση
η – αντίγραφ
φο του επιλεεγμένου δελττίου.
Πατώντας το
τ κουμπί «Δ
Δημιουργία Ν
Νέας Έκδοση
ης» πάνω αριστερά αποθθηκεύεται το
τ δελτίο καιι
παίρνει μοναδικό αριθμό ID

Στο πεδίο ‘Κ
Κατηγορία Έκδοσης’ μπα
αίνει αυτόμα
ατα η τιμή “Τ
Τροποποίησηη”.
O χρήστης μπορεί
μ
να αλλλάξει το πεδδίο σε “Επικκαιροποίηση”” και το σύστ
στημα θα αλλλάξει
αυτόματα σε
σ υποέκδοσ
ση. Ο αριθμόός της έκδοσης ενδέχετα
αι να αλλάξειι. Αυτό που μένει σε κάθ
θε
περίπτωση σταθερό σε όλο τον κύκκλο ζωής του
υ δελτίου, είνναι το id του,, δηλαδή ο μοναδικός
μ
υ έχει στο Ο ΠΣ.
αριθμός ανά Δελτίο που

3. Αντιγραφή : στοιχείων ΤΔΠ
Τ σε νέα Π
Πράξη στην ίδια
ί
Πρόσκληση
α δημιουργείί στην οθόνηη νέα έκδοση
η – αντίγραφ
φο του επιλεεγμένου δελττίου.
Το σύστημα
Πατώντας το
τ κουμπί «Α
Αντιγραφή» α
αποθηκεύεται το δελτίο
ο και παίρνειι μοναδικό αριθμό
α
ID
καθώς και νέο
ν μοναδικό
ό αριθμό MIIS η πράξη.
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ΟΣ
Αγγ. Φιλοθέης 2, 105
556 ΑΘΗΝΑ, e–m
mail:sec.ops@mne
ec.gr, Τηλ. Κέντρο: 2131500301, Faax: 2131500337
M.I.S. OFFICE,A
Agias Philotheis2, G
GR 10556 ATHEN
NS, tel.: +3021315
500301, Fax: +3022131500337

2

16/4/1
18
1.2. Για
α την Αναζήττηση ΤΔΠ
Χρησιμο
οποιούνται τα κριτήρια
α αναζήτησσης που φα
αίνονται στη
ην οθόνη κκαθώς και τα
τ «Επιπλέο
ον
κριτήρια». Αναζήτηση χωρίς
χ
κανέννα κριτήριο επιστρέφει μόνο τα πρώτα 500 απποτελέσματα
α. Για το λόγγο
αυτό πρέπεει να επιλέγο
ονται κριτήριια που περιοορίζουν τα αναμενόμενα
α
α αποτελέσμματα
Για ανα
αζήτηση πράξεων Επιχειρηματικόττητας, θα πρέπει
π
να επιλεγεί το αντίστοιχο κριτήριο σττα
«Επιπλέον κκριτήρια».
Οι διαθ
θέσιμες ενέργειες για κά
άθε ένα ΤΔΠ
Π είναι στην δεξιά
δ
στήλη «Ενέργειες»» και διαφέρ
ρουν ανάλογγα
την κατάστα
αση του δελττίου και τα δικαιώματα
δ
του χρήστη
2. Συμπλή
ήρωση ‐ Επεξξεργασία ΤΔ
ΔΠ
Η επιλογή ττης ενέργειας είναι διαθέέσιμη μόνο σστον αρμόδιιο χρήστη (βλ
λ Αναζήτησηη). Το σύστημ
μα «ανοίγει»
»
το δελτίο γιια συμπλήρω
ωση‐ επεξεργγασία.
Σημαντικές αλλαγές απ
πό την Διαχ/σ
ση Δελτίων :
Στο τμήμα ΣΤ θα
α πρέπει να συμπληρωθθεί ανά Υποέργο ο Κωδικός Προγράμμματος που το
τ
χρη
ηματοδοτεί ανάλογα
α
τις περιφέρειες
π
ορούν. Οι Κωδικοί προγρράμματος εμ
μφανίζονται
που το αφο
στο
ο τμήμα Γ ότα
αν επιλέγοντται οι Γεωγρα
αφικές θέσεις. Κατά την επικύρωση του δελτίου
εμφ
φανίζονται τυ
υχόν λάθη στην συμπλήρρωση.
Στο τμήμα Ε1 Δείκτες παρακολούθησηςς :
 Κάθε Δείκτης
Δ
συμπ
πληρώνεται μ
μόνο μια φορά στον πίνα
ακα ‘Δείκτεςς πράξης καιι
αποτελέσματος ΕΠ’’


ώνονται σε εεπίπεδο πρά
άξης (και όχι ανά περιφέρρεια όπως σττην Διαχ/ση
Οι στόχχοι συμπληρώ
Δελτίωνν). Η απαιτούμενη ανάλυ
υση σε άξονες γίνεται αυ
υτόματα απόό το σύστημα
α. Υπάρχει η
δυνατότητα, αν απα
αιτείται, καττά την ‘Προσ
σθήκη Δείκτη
η’ να επιλεγεεί η συμπλήρωση στους
ό τον χρήστη (τικ στην Συ
υμπλήρωση στόχου ανά ΑΤΠ)
άξονες να γίνει από



υ, συμπληρώ
ώνεται ο στόχχος ξεχωρισττά συνολικά,, για γυναίκεες
Σε δείκττες με διάσταση φύλλου
και για άνδρες.



ση (αν έχουν
Είναι διιαθέσιμα τα Δελτία Ταυττότητας Δεικκτών που συννοδεύουν τηην πρόσκλησ
αναρτηθεί στο ΟΠΣΣ)

άρχουν δύο νέοι πίνακεςς στο τμήμα Ζ (Χρηματοδ
δοτικό σχέδιιο) :
Υπά
 ‘Χρημα
ατοδότηση Πράξης’
Π
: όποου συμπληρώνονται οι πηγές
π
που θα
α
χρηματτοδοτήσουν//χρηματοδοττούν την πρά
άξη συμπεριιλαμβανομέννου και του
Προγρά
άμματος Δημ
μοσίων Επεννδύσεων


‘Πίνακα
ας Απλοποιη
ημένου κόστοους’ : μόνο στις περιπτώ
ώσεις πράξεω
ων και προσκλήσεων με
Έμμεσεες δαπάνες

Έχο
ουν προστεθεεί τρία νέα τμήματα
τ
στο τέλος του δελτίου :
 Υπεύθυ
υνη Δήλωση Νομίμου Εκκπροσώπου Δικαιούχου
Δ
: με τα ερωττήματα της Αίτησης
Α
Χρηματτοδότησης που
π
πρέπει ννα απαντηθο
ούν για να είίναι δυνατή η υποβολή του
τ ΤΔΠ
(μόνο στα
σ νέα ΤΔΠ που θα δημ
μιουργηθούνν στο νέο σύσ
στημα). Παρραμένει η δυνατότητα
επισύνναψης στο δεελτίο αρχείο υ pdf της υπ
πογεγραμμένης Αίτησης ανάλογα μεε τις
απαιτή
ήσεις της Πρό
όσκλησης (βλλ Συνημμένα
α).
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Συνημμ
μένα : με τον κατάλογο ττων συνημμένων αρχείω
ων και νέες δδυνατότητες



Ιστορικκό μεταβολώ
ών : με τις ημ
μερομηνίες μεταβολής
μ
το
ου δελτίου κκαι της Πράξη
ης

3. Επικύρω
ωση ΤΔΠ
Η «Επικύρω
ωση» ελέγχεει την ορθότη
ητα συμπλήρρωσης του δελτίου και εμφανίζει προοειδοποιήσεεις ή τα
σφάλματα π
που απαιτού
ύν διόρθωση
η. Η λειτουργγία αυτή θα πρέπει να επ
πιλέγεται μεετά από την
«Αποθήκευση» αλλαγώ
ών κατά την επεξεργασία
ε
α του δελτίου
υ ώστε να κα
αθοδηγείται ο χρήστης στην ορθή
συμπλήρωσ
ση του δελτίο
ου.
4. Υποβολλή ΤΔΠ
Η επιλο
ογή της ενέργειας είναι διαθέσιμη μόνο στον αρμόδιο χρ
ρήστη (βλ Α
Αναζήτηση). Το σύστημ
μα
«ανοίγει» ττο δελτίο.
Θα πρέέπει να έχου
υν απαντηθ
θεί κατάλληλλα τα ερωτή
ήματα στο τμήμα
τ
«Υπεεύθυνη Δήλω
ωση Νομίμο
ου
Εκπροσώπο
ου Δικαιούχο
ου»
Η προθ
θεσμία (Ημερομηνία καιι Ώρα) για τηην αρχική Υπ
ποβολή φαίννεται στο κένντρο στο πάνω μέρος το
ου
δελτίου.
Πατώνττας το κουμπί «Υποβο
ολή» πάνω αριστερά ξεκινάει η διαδικασίαα υποβολής που αρχικκά
περιλαμβάννει τον έλεγχχο εγκυρότηττας και πληρρότητας των προϋποθέσεων υποβολλής (Επικύρω
ωση).

Η επιτυ
υχής επικύρω
ωση (ή με προειδοποιή
π
ήσεις) εμφα
ανίζεται στην οθόνη κααι ο χρήστηςς επιλέγει τη
ην
συνέχιση τη
ης υποβολήςς ή όχι. Στην περίπτωση απαγορευτικών σφαλμά
άτων η διαδιικασία τερμα
ατίζεται.
Σε π
περίπτωση επιτυχούς
ε
υπ
ποβολής η κα
ατάσταση το
ου δελτίου αλ
λλάζει από ΥΥπό Υποβολή
ή σε
Υποβληθέν

5.

Περισσ
σότερες Πλη
ηροφορίες


Δια
αδικτυακή Πύ
ύλη / Βιβλιοθ
θήκη / Εγχειιρίδια



Κου
υμπί Οδηγίεςς σε κάθε δεελτίο. Εδώ θα
α βρείτε:


Συνοπτικό οδηγό με τιςς αλλαγές κα
αι τα νέα σημ
μεία που
ποιηθεί σε κάθε δελτίο
έχουν υλοπ



Τις νέες εκδ
δόσεις διαδιικασιών, ενττύπων και οδ
δηγιών του ΣΔΕ
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Τα εγγχειρίδια καιι οι οδηγίεςς θα εμπλου
υτίζονται συννεχώς. Θα πρέπει
π
να π αρακολουθο
ούνται και να
ν
διαβά
άζονται προσ
σεκτικά οι Αννακοινώσεις .
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