
Αναφορικά µε τους κωδικούς χρήστη δικαιούχου: 
 

• Ο κωδικός του φορέα δικαιούχου για τις 2 αιτήσεις (χειριστή και νοµίµου 
εκπροσώπου) θα πρέπει να είναι ο κωδικός του Ιδρύµατος και ΟΧΙ του ΕΛΚΕ. 

• Προσοχή  αν υπάρχει διαφορετικός κωδικός φορέα στους δύο κωδικούς χρηστών 
(πχ ο χειριστής µε κωδικό φορέα του ΕΛΚΕ και ο Νόµιµος Εκπρόσωπος µε κωδικό 
του Ιδρύµατος) ο Νόµιµος Εκπρόσωπος δεν θα µπορεί να αναζητήσει και να 
υποβάλλει το Τεχνικό ∆ελτίο. 

 
Αναφορικά µε τα Υποδείγµατα διαχειριστικής ικανότητας: 
 

• Θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (θα 
σκαναριστούν και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά ως συνηµµένα έντυπα του Τ∆Π) 

• Στο υπόδειγµα 1, στο πεδίο 1Β για τη Συγκρότηση και Στελέχωση Αρµοδίων 
Υπηρεσιακών Μονάδων, θα πρέπει να αποτυπώνεται η ύπαρξη Λογιστηρίου (µε το 
υπεύθυνο τµήµα για καταχωρήσεις – πληρωµές) καθώς και η ύπαρξη 
µηχανογραφικού συστήµατος. 

• Στο υπόδειγµα 4 συµπληρώνονται οι κωδικοί και οι ονοµασίες των τηρούµενων 
διαδικασιών (οι κωδικοί θα είναι σε συµφωνία µε το αντίστοιχο εγχειρίδιο 
διαδικασιών). Οι κωδικοί συµπληρώνονται και στην περίπτωση εναλλακτικού τρόπου 
τεκµηρίωσης της διοικητικής ικανότητας (πρότυπο ΕΛΟΤ ή ISO 9001). 

• Σε περίπτωση τεκµηρίωσης µε εγχειρίδιο διαδικασιών θα πρέπει να υπάρχει 
σχετική απόφαση της επιτροπής ερευνών για εφαρµογή των διαδικασιών 
λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή. 

• Σε περίπτωση εναλλακτικού τρόπου τεκµηρίωσης θα πρέπει να υποβάλλεται  
υπεύθυνη δήλωση του προέδρου της επιτροπής ερευνών  ότι δεν έχουν 
επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό. 

• Στο υπόδειγµα 6 που αποτυπώνεται η επάρκεια της οµάδας έργου (ΟΕ), θα πρέπει 
να καταγραφεί ο τρόπος συνεργασίας / συντονισµού και λειτουργίας της ΟΕ. 

• Τα υποδείγµατα 9 και 10 αφορούν σε πράξεις που υλοποιούνται µε καταβολή 
ίδιων πόρων από το δικαιούχο και δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν. 

 
Αναφορικά µε τη συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου: 
 

• Στο τµήµα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
συµπληρώνονται τα πεδία: ∆ικαιούχος,  Κύριος Πράξης,  Φορέας Λειτουργίας 
επιλέγοντας το Ίδρυµα και όχι τον ΕΛΚΕ / Επιτροπή ερευνών (ισχύουν οι 
κωδικοί των Ιδρυµάτων από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013) στο πεδίο Φορέας 
Χρηµατοδότησης επιλέγεται 1010700 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 

• Στο τµήµα ∆είκτες Παρακολούθησης συµπληρώνονται ο δείκτης εκροής T4960 
και οι δείκτες αποτελέσµατος T4907 και 11801.  

o Ο δείκτης 11801 «Φοιτητές που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση 
σε επιχειρήσεις» καταγράφει τους φοιτητές που ασκούνται σε ιδιωτικούς 
φορείς καθώς και σε φορείς/οργανισµούς/επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως ∆ΕΚΟ, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
δηµόσιες επιχειρήσεις και πρώην δηµόσιες επιχειρήσεις (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 
ΕΥ∆ΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, κλ.π), Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες, ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις κλπ. 

o Ο δείκτης T4907 προκύπτει ως το πηλίκο 11801 / T4960.  
o Για τους δείκτες καταχωρείται η τιµή στόχος για τις γυναίκες και το σύνολο. Η 

τιµή στόχος για τους άνδρες υπολογίζεται αυτόµατα. 
 
 
∆ιορθώσεις επί του εντύπου ανάλυσης κόστους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
πρόσκλησης. 


