Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΑΞΗΣ :
1. Η αλλαγή Δικαιούχου είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες Διαχ/κής. Με την
τροποποίηση της πράξης (έλεγχο της απόφασης) ενεργοποιούνται αυτόματα
δικαιώματα πρόσβασης στους αρμόδιους χρήστες του νέου Δικαιούχου. Για την
διακοπή της πρόσβασης των χρηστών του αρχικού Δικαιούχου, παρακαλούμε να
υποβάλλετε helpdesk.
2. Στοιχεία Πρωτοκόλλου σε ΤΔΠ :
2.1 που υποβλήθηκε στο νέο ΟΠΣ (μετά την αλλαγή του ΣΔΕ) :





δεν τηρούνται (και δεν μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει) στοιχεία
πρωτοκόλλου Δικαιούχου ή ΔΑ.
κατά την υποβολή ΤΔΠ από τον Δικαιούχο συμπληρώνονται
αυτόματα από το σύστημα η Ημερ/νία και ώρα υποβολής στο πεδίο
"Πρωτόκολλο ΔΑ/Υποβολής στο ΟΠΣ".
με την επιλογή "Νέα έκδοση" ΤΔΠ από την ΔΑ, το ΤΔΠ
δημιουργείται σε κατάσταση "Υπό επεξεργασία" και τα στοιχεία
πρωτοκόλλου Δικαιούχου/ΔΑ/Υποβολής είναι κενά.

2.2 που υποβλήθηκε στο μεταβατικό ΟΠΣ και είναι συμπληρωμένα τα
στοιχεία πρωτοκόλλου του Δικαιούχου, είναι δυνατή η συμπλήρωση των
στοιχείων
πρωτοκόλλου
που
παρέλαβε
η
ΔΑ
την
αίτηση
χρηματοδότησης πριν την 1η αποθήκευση του ΤΔΠ από την ΔΑ.
Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
1. Διασύνδεση με ePDE :
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2018 έχει αποκατασταθεί η
αυτόματη διασύνδεση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με το ePDE στο υποσύστημα των
Αποφάσεων.
Για το διάστημα από 16/4/2018 έως 31/5/2018 έχουν γίνει όλες οι
προτάσεις τροποποίησης πλην εκείνων για τις οποίες υπήρχε στο σύστημα
ePDE πρόταση υπό επεξεργασία. Για τις περιπτώσεις αυτές, εφ όσον δεν
υπάρχει πλέον εκκρεμότητα στο σύστημα του εΠΔΕ, να μας υποβληθεί
helpdesk για επανάληψη της διαδικασία δημιουργίας πρότασης
τροποποίησης.
2. Έχουν ενεργοποιηθεί οι Αποφάσεις Απόρριψης. Για να συνδεθεί ένα Τεχνικό
Δελτίο πράξης με απόφαση απόρριψης, πρέπει να είναι σε κατάσταση «Υπό
επεξεργασία» ή «Ελεγμένο». Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης, το
ΤΔΠ χαρακτηρίζεται «Απορριφθέν».
3. Έχουν ενεργοποιηθεί οι Αποφάσεις Ανάκλησης (απένταξης) πράξης.
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ:
1. Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για τη διασύνδεση με το eΠΔΕ και τα στοιχεία
που αφορούν στην εξέλιξη υλοποίησης των κατανομών εμφανίζονται
κανονικά στην οθόνη του αιτήματος.
2. Έχει ομαλοποιηθεί η αποστολή αυτόματων e-mail από το σύστημα για την
ενημέρωση των εμπλεκομένων στην κατανομή

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :
Επεξεργασία Συνημμένων Αρχείων
Ενημερώνουμε ότι σχετικά με την επεξεργασία των συνημμένων αρχείων
ισχύουν τα παρακάτω:
1. Ο δικαιούχος μπορεί να προσθέσει, διαγράψει και τροποποιήσει αρχεία τα
οποία έχει αρχικά εισαχθεί από τον Δικαιούχο (Στήλη Προέλευση:
‘Δικαιούχος’), όταν το δελτίο είναι σε κατάσταση ‘Υπό υποβολή.
Σε δελτίο που είναι ‘Επιστροφή σε δικαιούχο’, θα πρέπει πρώτα να το
επεξεργαστεί (να γίνει κατάσταση ‘Υπό υποβολή’) και μετά να κάνει
αλλαγές στα συνημμένα.
2. Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να:
1. προσθέσει, διαγράψει και τροποποιήσει αρχεία τα οποία
έχει προσθέσει ο ίδιος (Προέλευση: ‘ΔA’) σε επεξεργασία του
δελτίου
2. να τροποποιήσει τα μεταδεδομένα όλων των αρχείων (Προέλευση:
‘Δικαιούχος’ ή ‘ΔΑ’) σε επεξεργασία του δελτίου
3. να προσθέσει νέα αρχεία και να τροποποιήσει μεταδεδομένα όλων
των αρχείων σε επισκόπηση του δελτίου (ακόμη και σε κατάσταση
‘Οριστικοποιημένο’) (ΝΕΑ Λειτουργία – ισχύει ήδη στα περισσότερα
δελτία)
1. Τα αρχεία που έχουν Προέλευση: ‘pdf από ΟΠΣ’ είναι εκτυπώσεις των
δελτίων που αποθηκεύονται αυτόματα από το σύστημα και είναι το
ακριβές αντίγραφο των στοιχείων κατά την υποβολή κλπ.
Καλό είναι ο χρήστης που εκτελεί την ενέργεια να ελέγχει ότι το αρχείο έχει
αποθηκευτεί και μπορεί να ανοίξει. Τα αρχεία αυτά δεν διαγράφονται και
δεν τροποποιούνται.
Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή δεδομένων για ‘ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Στα πλαίσια της νέας έκδοσης:
1. του ΤΔΠ (E.I.1_3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ_v2_160418, Ο_E.Ι.1_3 ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ_v2_160418) και του ΤΔΥ (E.ΙI.3_2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ_v2_270418 , O_E.II.3_2 Οδηγίες_ΤΔΥ_v2_270418)
δημιουργήθηκε νέο-διακριτό Είδος Υποέργου για τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (βλ. Πίνακα Παραρτήματος των O_E.II.3_2
Οδηγίες_ΤΔΥ_v2_270418).
Στη βάση αυτή, έγινε μαζική ενημέρωση των υποέργων τεχνικής βοήθειας με είδος
‘Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα’ σε ‘ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ’ ως εξής:





άλλαξε το είδος υποέργου στα Τεχνικά Δελτία Πράξης (Πεδίο ΣΤ.4 των ΤΔΠ).
Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται αυτόματα και στο πεδίο Α.7 των ΤΔΥ.
άλλαξαν οι κατηγορίες δαπάνης στα Τεχνικά Δελτία Υποέργων: από τις
αναλυτικές πχ Α.1.8 έγιναν Α.1 Άμεσες Δαπάνες
άλλαξαν οι ήδη καταχωρημένες δαπάνες στα ΔΔΔ, από τις αναλυτικές στην
Α.1

Σημειώνουμε ότι δεν έγινε καμία αλλαγή σε υποέργα Τεχνικής Βοήθειας, που ήταν
«Παροχή Υπηρεσιών εκτός τεχνική μελέτης» και «Προμήθειες», καθώς αυτά
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω σύμβασης/ συμβάσεων (βλ. Πίνακα
Παραρτήματος των O_E.II.3_2 Οδηγίες_ΤΔΥ_v2_270418).

