
    
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.  
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

               Αθήνα,   10-02-2017 

               Α.Π.:    3571     

ΠΡΟΣ:  - ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    
-ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 
12, ν.4386/2016 

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα  
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr 

 

 
Θέμα: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 

 

Σε συνέχεια της από 7/2/2017 Ανακοίνωσης (ΑΠ 3217) με θέμα «Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ34», σας ενημερώνουμε ότι για την επιτάχυνση της υποβολής των ΤΔΠ 

στα πλαίσια της Πρόσκλησης, και μετά από συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, ο τρόπος 

υποβολής των ΤΔΠ από τις 15/2/2017 θα πραγματοποιείται με τον παρακάτω τρόπο: 

Τμήμα Α, Ταυτότητα Πράξης. Συμπληρώνονται μόνο τα πεδία: 

- 1. Κωδικός Πράξης MIS (συμπληρώνεται αυτόματα στην 1η αποθήκευση) 
- 4. Τίτλος Πράξης 
- 19. Πρωτόκολλο/Αίτηση Δικαιούχου (στήλη ΙΙ. Ημερομηνία) 

Τμήμα Β: Συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα ο Δικαιούχος (δηλ. ο Φορέας του 
χρήστη δημιουργίας) 

Τμήμα Γ, Στοιχεία Προγράμματος: Συμπληρώνονται μόνο τα πεδία: 

- 28. Γεωγραφική Θέση  

Τμήμα Δ: Δεν συμπληρώνεται 

Τμήμα Ε: Δεν συμπληρώνεται 

Τμήμα ΣΤ: Δεν συμπληρώνεται 

Τμήμα Ζ, Χρηματοδοτικό Σχέδιο: Συμπληρώνονται μόνο τα πεδία στην ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 

- 18. Συνολική Δημόσια Δαπάνη (όλο το ποσό σε ένα έτος, πχ 2017). 
 

Αναφορικά με τα συνημμένα του ΤΔΠ διευκρινίζεται ότι υποχρεωτικά επισυνάπτονται :  

http://www.edulll.gr/


    
 
 

1.  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης σε κάθε υποβολή του Δικαιούχου 

με χαρακτηρισμό κατηγορίας εγγράφου «Λοιπά έγγραφα». 

2. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής (υποβάλλεται μία φορά κατά την 

υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου). 

3. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων (υποβάλλεται μία 

φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου). 

4.  Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων (υποβάλλεται μία 

φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου). 

5. Αρχείο σε μορφή excel – Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Δικαιούχο (υποβάλλεται μία φορά 

κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της τελευταίας ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου). 

Η παραπάνω απλοποιημένη διαδικασία υποβολής θα υποστηρίζεται από την ΕΥ ΟΠΣ από την 

Τετάρτη 15/2/2017 και εξής.   

Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι η καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ και η αποθήκευσή τους με 

βάση την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ενώ η υποβολή τους μπορεί να γίνει 

από τις 15/2/2017 και εξής. 

Σε κάθε περίπτωση τα ΤΔΠ μπορούν να υποβάλλονται και πλήρως συμπληρωμένα.   Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις, ασχέτως του 

χρόνου υποβολής τους, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ημερομηνία έκδοσής τους δεν θα 

είναι μεταγενέστερη της αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου (Αρ. Πρωτ. Δικαιούχου).  

  

                                    Ο Ειδικός Γραμματέας 

    

                                        Γιώργος Ιωαννίδης 


