Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 – Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων

20/6/2017

Σας γνωρίζουμε ότι στην οθόνη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων έχουν υλοποιηθεί οι κάτωθι αλλαγές:
1) Η καταχώρηση των δαπανών που επαληθεύτηκαν γίνεται πλέον ανά λογιστική χρήση. Για το λόγο
αυτό στον πίνακα «Δαπάνες Προς Επαλήθευση» υπάρχει σχετικό πλήκτρο με το οποίο μεταβαίνετε
σε νέα φόρμα όπου θα καταχωρήσετε τις δαπάνες που επαληθεύτηκαν ανά λογιστική χρήση.
2) Για τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις που είναι ήδη καταχωρημένες στο ΟΠΣ έγινε από εμάς σύνδεση των
δαπανών που επαληθεύτηκαν με τη Λογιστική Χρήση που έχει δηλωθεί στα γενικά στοιχεία του
ελέγχου. Στην περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν και άλλη Λογιστική Χρήση παρακαλούμε
να μας το γνωρίσετε με την υποβολή helpdesk.
3) Στον πίνακα των Δαπανών δεν είναι πλέον δυνατή η μεταβολή των εγγραφών (προσθήκη ή
διαγραφή υποέργων), παρά μόνο τα στοιχεία των δαπανών. Η ορθή πρακτική που θα πρέπει να
ακολουθείται κατά την καταχώρηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων είναι καταχώρηση του/ων
Αντικειμένου/ων και εν συνεχεία αποθήκευση της Επιτόπιας Επαλήθευσης. Με την αποθήκευση
θα εμφανιστούν αυτόματα οι αντίστοιχες εγγραφές στον Πίνακα των Δαπανών. Όταν το αντικείμενο
είναι Υποέργο τότε στον πίνακα των δαπανών θα εμφανιστεί μια εγγραφή για το υποέργο αυτό.
Όταν αντικείμενο είναι Πράξη, τότε στον πίνακα δαπανών εμφανίζονται εγγραφές για όλα τα
υποέργα της πράξης.
4) Στην περίπτωση που η δειγματοληψία γίνεται σε επίπεδο πράξης, αλλά αντικείμενα ελέγχου είναι
συγκεκριμένα υποέργα της πράξης αυτής, τότε ως αντικείμενα στην καταχώρηση της επιτόπιας
επαλήθευσης θα πρέπει να αποτυπωθούν τα υποέργα και όχι πράξη.
5) Στα είδη ελέγχου έχει καταχωρηθεί το είδος 101 Επιτόπια Επαλήθευση (Πράξεις πλην ΚΕ) το οποίο
προκύπτει από την επισυναπτόμενη γενική λίστα επιτόπιας επαλήθευσης.
6) Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί τα κωδικοποιημένα ευρήματα (δείτε εδώ) τα οποία θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση των ευρημάτων. Για όποιες επαληθεύσεις έχετε
καταχωρήσει και έχετε χρησιμοποιήσει το γενικό εύρημα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με ποιο
κωδικό ευρήματος πρέπει να γίνει αντικατάσταση.
7) Είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων ούτως ώστε να επισυνάψετε τις Εκθέσεις Επιτόπιας
Επαλήθευσης που έχουν ήδη διενεργηθεί.
8) Όταν για μια σύσταση δεν υπάρχει υποβολή αντιρρήσεων τότε δεν θα καταχωρούνται εγγραφές
για υποβολή και εξέταση συστάσεων.
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