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Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις στο δελτίο των Εκχωρήσεων:


Στην Αναζήτηση, προστέθηκε ως κριτήριο το ΑΑ Εκχώρησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα



Στην ∆ημιουργία νέας έκδοσης, εμφανίζονται μόνο οι «σε ισχύ» Εκχωρήσεις που
δημιουργήθηκαν από χρήστες του Φορέα. Επίσης δεν είναι δυνατή δημιουργία νέας έκδοσης,
αν ήδη υπάρχει άλλη έκδοση σε «επεξεργασία».



Στο δελτίο:
o

στους Φορείς εμφανίζεται ο Φορέας Συμπλήρωσης (τμήμα Α) που συμπληρώνεται
αυτόματα από το σύστημα κατά την ∆ημιουργία Εκχώρησης από τα στοιχεία του
χρήστη που συμπληρώνει το δελτίο

o

σε όλες τα τμήματα εμφανίζεται ο κωδικός του παράγωγου, από την Εκχώρηση, «ΑΤΠ»
δηλαδή ο συνδυασμός Άξονα, Ταμείου και Είδος Περιφέρειας/Μέτρο. Σημειώνουμε ότι
κάθε εκχώρηση στο ΟΠΣ με την καταχώρισή της δημιουργεί ένα νέο ΑΤΠ (παραγόμενο
ΑΤΠ) και κάθε επόμενη ενέργεια (π.χ. καταχώριση πρόσκλησης) πρέπει να γίνεται στο
παραγόμενο ΑΤΠ.

o

προστέθηκε η στήλη Επίπεδο στο τμήμα ΣΤ. Γεωγραφία (Περιφέρεια, Νομός κλπ)

o

ενεργοποιήθηκε η λειτουργικότητα στην ένδειξη «Χωρίς Φυσικό Αντικείμενο». Με
την επιλογή αυτή, συνδέονται αυτόματα οι δείκτες του ΕΠ στα νέα παράγωγα ΑΤΠ της
εκχώρησης και απενεργοποιείται η προσθήκη δεικτών στον τμήμα Ε. Η λειτουργικότητα
είναι διαθέσιμη για τις περιπτώσεις που η εκχώρηση έχει εκδοθεί χωρίς να
περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ δείκτες. Αν στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται δείκτες με τιμή στόχο
κλπ καταχωρίζονται κανονικά οι δείκτες στο τμήμα Ε χωρίς να έχει τσεκαριστεί η
παραπάνω ένδειξη

o

ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα καταχώρισης Α∆Α του εγγράφου που έχει αναρτηθεί
στην ∆ιαύγεια

o

ενεργοποιήθηκαν έλεγχοι «Επικύρωσης» όπως τα ποσά που συμπληρώνονται ανά
ΑΤΠ στα Πεδία Παρέμβασης να ταυτίζονται με τα ποσά στο τμήμα Β

o

στο τμήμα Β αφαιρέθηκαν κάποιες στήλες για την καλύτερη εμφάνιση της εκχώρησης.
Οι στήλες που αφαιρέθηκαν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο «Επεξεργασία» (πορτοκαλί
κουμπί).
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