ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Νέα Εργαλεία Παρακολούθησης και Εποπτείας
Οι τελευταίες
παρακάτω:

προσαρμογές

και

νέες

λειτουργίες

του

ΟΠΣ

περιγράφονται

Νέα Εργαλεία σε παραγωγική λειτουργία
1. Έργα Προτεραιότητας – Εμπλοκές
Για τις ανάγκες παρακολούθησης των 181 Έργων Προτεραιότητας δημιουργήθηκαν
οθόνες που καλύπτουν την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε στάδια με
σημαντικά ορόσημα. Οι οθόνες ενημερώνονται με ευθύνη των Διαχειριστικών
Αρχών, ενώ τα στοιχεία αξιολόγησης οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους
χειριστές της ΕΥΣ και εντάσσουν το έργο σε συγκεκριμένη κατηγορία προόδου
υλοποίησης.
Ταυτόχρονα, καταχωρίζονται αναλυτικές πληροφορίες για ενδεχόμενες Εμπλοκές
που καθυστερούν την υλοποίηση. Η λειτουργικότητα αυτή είναι προσβάσιμη για
όλα τα έργα ακόμη κι αν αυτά δεν εντάσσονται σε έργα προτεραιότητας.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ενσωματωθεί ήδη και στη δομή του ΒΙ. Οι
πρότυποι πίνακες δείχνουν τα βασικά στοιχεία των έργων προτεραιότητας ανά
ταμείο/τομέα, τα στοιχεία πορείας υλοποίησης με συγκεντρωτικά/αναλυτικά πλήθη
και οικονομικά μεγέθη ανά ταμείο/τομέα, την κατηγοριοποίηση ανά ταμείο, τις
εμπλοκές/ενέργειες, τους στόχους του τρέχοντος τριμήνου, τα βήματα σε αρχικό
προγραμματισμό, σε αναθεώρηση ή ολοκληρωμένα για το τρέχον τρίμηνο, τις
συμβάσεις καθώς και τις ομαδοποιήσεις ανά Δικαιούχο και ανά έργο
προτεραιότητας. Πρόσβαση έχουν οι ΔΑ, ΕΕ, Taskforce, ΕΥΣ.
Η έκθεση των έργων προτεραιότητας ονομάστηκε Επιτελική Σύνοψη με
δυνατότητες εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων και είναι «δυναμική», δηλ.
κάθε μέρα εμπλουτίζεται με τα στοιχεία της προηγούμενης μέρας.
Για άμεση πληροφόρηση, υπάρχει και η λίστα Έργων Προτεραιότητας η οποία
συνδέεται και με την ιστοσελίδα www.anaptyxi.gov.gr.
Τέλος, μέσα στο ΟΠΣ έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες νέες εκτυπώσεις για την
πλήρη και αναλυτική εικόνα οποιουδήποτε έργου, προτεραιότητας ή μη, με
στοιχεία ένταξης-συμβάσεων-πληρωμών-εμπλοκών.
2. Απαλλοτριώσεις
Δημιουργήθηκε στο ΟΠΣ νέα οθόνη για την παρακολούθηση των
απαλλοτριώσεων. Η οθόνη εξυπηρετεί απαίτηση παρακολούθησης της εξέλιξης των
σταδίων απόκτησης γης. Η ενημέρωση της οθόνης γίνεται ανά υποέργο με τα
στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στο σύμφωνο αποδοχής όρων
της ένταξης. Στην οθόνη αποτυπώνεται απολογιστικά η εξέλιξη των διαδικασιών
απόκτησης γης. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για
πράξη που περιλαμβάνει δαπάνες απαλλοτριώσεων, ο Δικαιούχος υποχρεώνεται να
συνυποβάλλει το Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ). Στο δελτίο
αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της απαλλοτρίωσης με στοιχεία τα οποία
αποτελούν και πεδίο εξέτασης κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πράξης.
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Η λειτουργικότητα αναπτύσσεται ήδη και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Υποβολής και θα είναι προσεχώς διαθέσιμη στους Δικαιούχους.
3. Ανάρτηση των αποφάσεων ένταξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του ΟΠΣ
Υλοποιήθηκε η διασύνδεση του ΟΠΣ με το σύστημα της Διαύγειας, ώστε να είναι
δυνατή η επικοινωνία των δύο συστημάτων για τις ανάγκες ανάρτησης των,
παραγομένων από το ΟΠΣ, αποφάσεων, ενός συγκεκριμένου φορέα.
Η λειτουργία <Ανάρτηση στη Διαύγεια> έχει ήδη ενσωματωθεί στην οθόνη της
Απόφασης Ένταξης πράξεων, πλην Κρατ. Ενισχύσεων, ενώ θα ακολουθήσει και για
τις υπόλοιπες αποφάσεις που παράγονται από το ΟΠΣ.
Προγραμματισμένες προσαρμογές
Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έχουν δρομολογηθεί οι παρακάτω
προσαρμογές:
1. Ψηφιακή υπογραφή
Σε συνεργασία με την ΕΥΔ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα υλοποιηθεί η πιλοτική
εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής στις διαδικασίες παραγωγής των εγγράφων
του ΕΣΠΑ, αρχικά στη έκδοση της Απόφασης Ένταξης και εν συνεχεία σε όλα τα
παραγόμενα έγγραφα του ΟΠΣ.
Επιπροσθέτως, όλα τα έγγραφα μορφής PDF που παράγονται τόσο από το ΟΠΣ
όσο και από την Ηλεκτρονική Υποβολή, θα έχουν την ψηφιακή υπογραφή του
συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και εγκυρότητα των, εν λόγω,
στοιχείων.
2. Δήλωση κατ΄αποκοπή Έμμεσων Δαπανών – Απλοποιημένο Κόστος
Προσεχώς, θα είναι εφικτή η δήλωση, κατ΄αποκοπή, έμμεσων δαπανών, σε
ορισμένα έργα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την ΕΕ μετά
από σχετική έγκριση των συναφών Επιχειρησιακών (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΠΕΔΒΜ, ΕΠΔΜ).
Στα σχετικά Υποέργα θα καταχωρείται το σταθερό ποσοστό βάσει του οποίου
δηλώνονται, κατ’ αποκοπή, και χωρίς την ύπαρξη παραστατικών, έμμεσες δαπάνες.
Τα ποσοστά είναι της τάξεως 7-20% και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ενίσχυση του όγκου των προς πιστοποίηση πληρωμών.
3. Ανταλλαγή δεδομένων πληρωμών έργων με εμπορικά πιστωτικά
ιδρύματα
Στα πλαίσια της βέλτιστης διαχείρισης των περιορισμένων ταμειακών διαθεσίμων
του ΠΔΕ, η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή αλλά και όσες αρχές έχουν αρμοδιότητες
διαχείρισης χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρα ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες
πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ. Ένα τέτοιο «κανάλι» επικοινωνίας έχει ήδη στηθεί για
έργα που πληρώνονται από λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν αντίστοιχη πληροφορία από αναφορές του
ΟΠΣ. Για τις πληρωμές που γίνονται από εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι
πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει μια
πρώτη απόπειρα ανταλλαγής δεδομένων, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί και
επεκταθεί στο σύνολο των τραπεζών στους προσεχείς μήνες.
Υπηρεσία ΟΠΣ, 18/10/12
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