ΟΠΣ 2014‐20: Αλλαγές στην λειτουργικότητα της Απόφασης ένταξης

18/1/2017

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες προσθήκες στην οθόνη της Απόφασης ένταξης
1. Κριτήρια Αναζήτησης: προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης:
i.
μόνο ελεγμένων αποφάσεων ή
ii.
μόνο της Ισχύουσας για ένα MIS

2. Καρτέλα «Γενικά»: Στις ελεγμένες αποφάσεις ένταξης/τροποποίησης εμφανίζονται επιπλέον τα ακόλουθα
ανά ΤΔΠ:
i. η ένδειξη «Ισχύ», εμφανίζεται συμπληρωμένη όταν η συγκεκριμένη απόφαση είναι η
ισχύουσα για αυτό το MIS / ΤΔΠ
ii. το συνδεδεμένο με το ΤΔΠ Φύλλο αξιολόγησης πράξης (ΦΑΠ), αν υπάρχει
iii. για τις περιπτώσεις που η απόφαση συνδέθηκε μετά τον έλεγχό της με άλλο ΤΔΠ
(«Επικαιροποίηση ΤΔΠ»), εμφανίζεται το αρχικό ΤΔΠ με το οποίο εκδόθηκε η απόφαση

Σημ.: Σε όλα τα παραπάνω, με το ποντίκι πάνω στο πεδίο, εμφανίζεται επεξηγηματικό κείμενο
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3. Καρτέλα «Στοιχεία ΠΔΕ» : προστέθηκε ανά ενάριθμο το πεδίο «Τεκμηρίωση (τμήμα Β)», για κείμενο έως
500 χαρακτήρες, το οποίο τυπώνεται ανά ενάριθμο στην απόφαση στο Τμήμα Β, ώστε να αποτυπώνονται
απαιτούμενες πληροφορίες για τον ενάριθμο, όπως:
i.

Αν το ποσό μη ενεργού εναρίθμου χρειάζεται να αυξηθεί σε σχέση με την ισχύουσα απόφαση
ένταξης, με την σχετική τεκμηρίωση

ii.

Αν οι πληρωμές ΠΔΕ του εναρίθμου είναι > από το ποσό που έχει συμπληρωθεί για την πράξη, με
τους λόγους αυτής της διαφοράς

Διευκρινίζεται ότι το πεδία «Σχόλια» δεν εκτυπώνεται στην Απόφαση. Στις περιπτώσεις που για τον
ενάριθμο γίνεται πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το κείμενο αυτό συμπεριλαμβάνεται
στα στοιχεία της.

4. Επίσης έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές για την προσθήκη στην απόφαση ΤΔΠ
Επιχειρηματικότητας με ένδειξη «ενέχει κρατική ενίσχυση».
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