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Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης 34 

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

 

Τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι ΕΛΚΕ αρκετών Ιδρυμάτων να ζητούν τη 

συνδρομή των ερευνητικών ομάδων στη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) το οποίο 

θα υποβληθεί στο ΟΠΣ. Αυτή η πρακτική έχει δημιουργήσει σύγχυση σε αρκετούς ερευνητές 

δεδομένου ότι το ΤΔΠ περιλαμβάνει πεδία τα οποία εμφανίζονται σχετικά με την προτεινόμενη 

έρευνα (π.χ. αναγκαιότητα, βιωσιμότητα της Πράξης κλπ.) χωρίς όμως στην ουσία να είναι (για αυτό 

τον λόγο δεν περιλαμβάνονται στο «Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής»). 

Πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι το ΤΔΠ αποτελεί ένα τυποποιημένο έντυπο του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχει φτιαχτεί προκειμένου να υποβάλλονται 

προτάσεις έργων που περιλαμβάνουν κατασκευή δρόμων, προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα κ.ο.κ. Από τη 

φύση του απευθύνεται σε Δικαιούχους Φορείς, σε καμία περίπτωση δεν απευθύνεται στους 

ωφελούμενους μιας δράσης (στην προκειμένη περίπτωση τους ερευνητές).  

Επίσης, είναι προφανές ότι το ΤΔΠ δεν έχει φτιαχτεί για να υποδεχτεί ερευνητική πρόταση. Για το 

λόγο αυτό διαμορφώθηκε το "Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης", το οποίο θα αναρτηθεί από τον 

ΕΛΚΕ στο ΟΠΣ (ως συνημμένο) και εν συνεχεία θα προωθηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή στους 

αξιολογητές.  

Η αξιολόγηση της κάθε πρότασης θα βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Πρότασης, βάσει της μοριοδότησης που αναφέρει η Πρόσκληση.  

Αναφορικά με τη συμπλήρωση των ΤΔΠ, έχουν δοθεί (και δίνονται) αναλυτικές οδηγίες στους ΕΛΚΕ 

με στόχο τη δραματική απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής. 

 

mailto:epekad.s@mou.gr

