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1 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1.1 Επισήμανση των ΤΔΠ, ΤΔΥ που δημιουργούνται με άντληση από ΟΠΣ 
Κατά την Διόρθωση ή Επισκόπηση δελτίων ΤΔΠ, ΤΔΥ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που δημιουργούνται 
με άντληση από ΟΠΣ εμφανίζεται η επισήμανση Άντληση από ΟΠΣ (εικόνα 1). Η 
επισήμανση διατηρείται κατά την αλλαγή καταστάσεων του δελτίου (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ κλπ) κατά τη νέα έκδοση και κατά την αντιγραφή του δελτίου. 

 
Εικόνα 1 

1.2 ΤΔΠ προσθήκη λίστας τιμών στο πεδίο Κωδικός ΣΑ 
Προστέθηκε φακός με λίστα τιμών στο πεδίο 056.1:ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΟΥ Π.Δ.Ε ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ (εικόνα 2). 
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κωδικό ΣΑ ή και με κωδικό φορέα.  
 

 
Εικόνα 2 
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1.3 ΤΔΥ Ολοκλήρωσης 
Δόθηκε η δυνατότητα υποβολής στην ΗΥ και Μεταφοράς στο ΟΠΣ ΤΔΥ Ολοκλήρωσης. 
Στο Τμήμα Β ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ συμπληρώνετε τα σχετικά πεδία. Επιλέγετε το πεδίο 
Ολοκλήρωση και συμπληρώνετε τα στοιχεία πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης Φυσικού και 
Οικονομικού αντικειμένου (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 

1.4 Μηδενικό ΤΔΥ 
Προστέθηκε στο τμήμα Γ-Χρηματοδοτικό σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Υποέργου η επιλογή 
Μηδενικό ΤΔΥ ώστε επιλέγοντάς το να επιτρέπεται η υποβολή ΤΔΥ με μηδενικά ποσά στο 
χρηματοδοτικό σχήμα (εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4 
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2 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

2.1 Δήλωση εμμέσων δαπανών κατ αποκοπή σε ΤΔΠ. (Γ1) 

Τροποποίηση ελέγχου υποβολής ΤΔΠ δελτίου είδους ΔΑ  
«Στήλη 064.1 [Ποσοστό Κατ' Αποκοπή Έμμεσων Δαπανών]: Υποχρεωτικό πεδίο» 
 
Εξαιρέθηκαν από τον παραπάνω έλεγχο, υποχρεωτικής συμπλήρωσης ποσοστού εμμέσων 
κατ αποκοπή δαπανών σε 1 τουλάχιστον υποέργο, οι πράξεις που εντάσσονται στις ΚΠ : 
<66317: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας> και  
<71414: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες>. 

2.2 ΤΔΠ έλεγχος κατά την υποβολή 

Προστέθηκε έλεγχος στην Υποβολή ΤΔΠ ώστε η χωρητικότητα του πεδίου Κωδικός πράξης 
ΣΑ να μην υπερβαίνει τους 15 χαρακτήρες: 
«Πεδίο(α) 057.1 [Κωδικός Πράξης ΣΑ (εάν προϋπάρχει)] Ο κωδικός πράξης ΣΑ δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 15 χαρακτήρες». 

2.3 ΤΔΥ έλεγχος διακριτών 
Ο έλεγχος υποβολής ΤΔΥ ως προς τον προϋπολογισμό των διακριτών τροποποιήθηκε ως 
εξής:Το σύνολο του προϋπολογισμού των διακριτών θα πρέπει να ισούται με το Συνολικό 
Κόστος του υποέργου. Ο έλεγχος δεν τρέχει στις περιπτώσεις υποέργων γέφυρας όπου 
μπορεί ο προϋπολογισμός των διακριτών να  υπερβαίνει το Συνολικό Κόστος. 

2.4 ΔΠΠΠ 
Διορθώθηκε στις προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξης υποέργων η προσυμπλήρωση των 
πραγματικών ημερομηνιών προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού (πεδία 022.2 και 
023.2.), ώστε σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού να προσυμπληρώνονται οι 
πρόσφατες ημερομηνίες από την σχετική προέγκριση στο ΟΠΣ (εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5 
Σε κάθε περίπτωση τα πεδία είναι πληροφοριακά στο ΔΠΠΠ και δεν μεταφέρονται στο ΟΠΣ 
ούτε επηρεάζουν τη συμπλήρωση του ΔΠΠΠ. 

2.5 Δελτίο Απόκτησης Γης 

Προστέθηκε νέος έλεγχος υποχρεωτικής συμπλήρωσης του πεδίου πεδίο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός για τα στάδια Υ18, Υ42 και Υ46 κατά την υποβολή του ΔΑΠΑΓ.  

2.6 Δελτίο Απόκτησης Γης ΔΑΠΑΓ 
Απόφαση απαλλοτρίωσης η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μετά από μεταφορά Δελτίου 
από ΗΥ και στην συνέχεια διαγράφεται από το ΟΠΣ, χωρίς να διαγραφούν τα στάδια αυτής, 
μπορεί με νέα έκδοση του δελτίου ΔΑΠΑΓ να μεταφερθεί εκ νέου στο ΟΠΣ και να πάρει νέο 
αριθμό Απόφασης. 
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2.7 Εξαγωγή ΤΔΠ 

Βελτιώθηκε η εξαγωγή ΤΔΠ σε pdf, rtf, ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος των πεδίων 
στο Τμήμα Δ στοιχεία σκοπιμότητας και να μη γίνεται αλληλοεπικάλυψη. 

2.8 Άντληση δελτίων 
Διορθώθηκε η δυσλειτουργία κατά την οποία δελτία που δεν εισήχθησαν με xml 
παρουσίαζαν την ένδειξη  : 

(Α/Δ: 32760, Έκδοση: 1) 
Δελτίο εισηγμένο με XML 

2.9 Άντληση ΤΔΠ 

Βελτιώθηκε η άντληση των πεδίων κωδικός ΣΑ και κωδικός πράξης ΠΔΕ του Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης όταν η πράξη έχει καταχωρισμένη στο ΟΠΣ μόνο μία ΣΑ καθέτου 8 ή 9 και  
ένα  μόνο κωδικό πράξης ΣΑ. 

2.10 Μεταφορά ΤΔΠ 
Άρση δυσλειτουργίας μεταφοράς κωδικού πράξης ΣΑ στο ΟΠΣ. Αφορά μεταφορά 
ενταγμένων πράξεων ΕΣΠΑ σε νέο MIS. 

2.11 Μεταφορά ΔΔΔ 

Δυνατότητα μεταφοράς στο ΟΠΣ ασυσχέτιστου παραστατικού δικαιούχου. 

2.12 Δείκτης 29 Αποκατάσταση περιοχών (km2) 

 Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης στην τιμή στόχο στο ΤΔΠ (εικόνα 6) και τιμή 
πραγματοποίησης στο ΔΠΠΠ (εικόνα 7) με ακρίβεια έως και 4 δεκαδικά.  
Για επέκταση της δυνατότητας και σε άλλους δείκτες εκτός από τον 29 θα πρέπει να 
υποβάλετε αίτημα help desk . 

 
Εικόνα 6 

 
Εικόνα 7 

Υπηρεσία ΟΠΣ  
Μονάδα Α΄ 

Χριστοπούλου Ελένη 
 


