2-6-2022
Διαδικασία έκδοσης πρόσκλησης ΕΣΠΑ 2014- 2020 χωρίς δείκτες ΕΠ

Στο πλαίσιο απλοποίησης λειτουργίας του ΟΠΣ σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έγκρισης
έκδοσης Πρόσκλησης χωρίς δείκτες ΕΠ διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
1.

Η ΔΑ/ΕΦ υποβάλλει αίτημα για την έγκριση του ελέγχου της πρόσκλησης, μέσω της
εφαρμογής help desk, στην ΕΥΣΕΚΤ για πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ή στην ΕΥΣΣΑ για πράξεις των
υπόλοιπων ταμείων

ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής. Το αίτημα δεν θα υποβάλλεται πλέον στην

ΕΥΟΠΣ.
2.

Μετά την εξέταση του αιτήματος και θετικής απάντησης από ΕΥΣΕΚΤ ή ΕΥΣΣΑ,

το

έγγραφο της απάντησης θα πρέπει να επισυναφθεί από την ΔΑ/ΕΦ στην σχετική
πρόσκληση με κατηγορία εγγράφου:
«Help desk διαβούλευσης με ΕΥΣΣΑ (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ή ΕΥΣΕΚΤ (ΕΚΤ/ΠΑΝ)

για έκδοση

έγκρισης Πρόσκλησης χωρίς δείκτες ΕΠ» (δείτε και σχετική εικόνα παρακάτω)
3.

Για την διασφάλιση των παραπάνω δημιουργήθηκε στο ΟΠΣ νέος υποχρεωτικός έλεγχος
επικύρωσης:
ΔΕΙΚΤΕΣ "PROS_70": Εφόσον δεν έχετε καταχωρίσει δείκτες ΕΠ στην Πρόσκληση θα
πρέπει να λάβετε έγκριση μέσω helpdesk στην ΕΥΣΣΑ για τα ταμεία ΕΤΠΑ και ΤΣ ή στην
ΕΥΣΕΚΤ για τα ταμεία ΕΚΤ και ΠΑΝ.
Ο παραπάνω έλεγχος παύει να δίνει σφάλμα μόλις επισυνάψετε την έγκριση που θα
λάβετε με την παραπάνω κατηγορία εγγράφου και μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση
της Πρόσκλησης

4.

Έγιναν προειδοποιητικοί στο ΟΠΣ και δεν εμποδίζουν την έκδοση της Πρόσκλησης οι
παρακάτω 2 έλεγχοι επικύρωσης:

PROS_7
PROS_9

Δεν έχουν οριστεί δείκτες ΕΠ πρόσκλησης για τα ΑΤΠ πλην ΤΒ
Δεν έχουν οριστεί δείκτες ΕΠ πρόσκλησης για τους άξονες ΤΒ
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