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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή οδηγιών χρήσης των διαδικασιών/λειτουργιών του ΠΣΚΕ για 

την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ) 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μόνο μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα 

www.ependyseis.gr/mis και εφόσον είναι νέος χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα, επιλέγοντας το 

πεδίο «εγγραφή νέου χρήστη» (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 

Στη συνέχεια επιλέγει τη δράση που τον ενδιαφέρει και συμπληρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

(Επώνυμο, όνομα, οδός, e-mail κ.λπ.). Στο πεδίο «Δηλώστε το όνομα χρήστη που θέλετε να έχετε για την 

πρόσβασή σας στο Π.Σ.», ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει ένα προτεινόμενο όνομα χρήστη το οποίο να 

περιέχει 4-12 λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά και ειδικούς χαρακτήρες.  

Επισημαίνεται ότι: το e-mail πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγκυρο και ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση, 

καθώς σε αυτό θα αποστείλει το σύστημα τα πλήρη στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης).  

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των στοιχείων, τα αποστέλλει στο σύστημα μέσω της επιλογής 

«Αποστολή Στοιχείων» (εικόνα 2). 

Στην παραπάνω οθόνη επιλέγετε : εγγραφή νέου χρήστη. 

Στην   συνέχεια,   από   τον   κατάλογο   επιλογών   -   Επιλέξτε   Δράση   -   επιλέγετε:   ΠΕΠ ΔΕ: Διεθνικών 

Ερευνητικών Έργων 

http://www.ependyseis.gr/mis
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Στην συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη.  Στο πεδίο ΑΦΜ, κατά την 

εγγραφή χρήστη, θα πρέπει να προσέξετε το εξής : 

 

«Ο ΑΦΜ του Νομίμου ή Προτιθέμενου Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης πρέπει να ταυτίζεται με 

αυτό που δηλώθηκε κατά τη δημιουργία του χρήστη». 

 

Σε  περίπτωση  που  το  Όνομα  Χρήστη  που  επιλέξετε  υπάρχει  ήδη  εμφανίζεται  για  σύντομο χρονικό  

διάστημα  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  ένα  προειδοποιητικό  μήνυμα.  Σε  αυτή  την περίπτωση πρέπει να 
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επιλέξετε άλλο Όνομα Χρήστη. 

Εφ’  όσον  η  διαδικασία  εγγραφής  έχει  ολοκληρωθεί  σωστά,  άμεσα,  με  αυτοματοποιημένη 

διαδικασία, αποστέλλεται στην διεύθυνση email που έχει συμπληρωθεί, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που 

περιέχει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό (Password) με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η είσοδος στο 

σύστημα. 

Ακολούθως επανέρχεστε στην αρχική οθόνη (www.ependyseis.gr/mis), καταχωρείτε τα στοιχεία που σας 

έχουν αποσταλεί με email  (το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό (Password)) και πατάτε το κουμπί Είσοδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλές – Επίλυση Προβλημάτων 

1.  Για να μην υπάρξει τυπογραφικό λάθος είναι προτιμότερο να κάνετε Αντιγραφή (Copy – Ctrl C) – 

Επικόλληση (Paste Ctrl V) από το E-mail των στοιχείων εισόδου. 

2.  Επειδή είναι πιθανό να επανέλθετε αρκετές φορές μέχρι την υποβολή, αλλά και στην συνέχεια, 

φροντίστε για την αποθήκευση των στοιχείων εισόδου. 

3.  Σε περίπτωση που εισάγετε λανθασμένα στοιχεία περισσότερες από 3 φορές ο λογαριασμός σας  

κλειδώνει  και  πρέπει  να  επικοινωνήσετε  με  το  γραφείο  υποστήριξης  (210-7787940 

support@mou.gr ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) για να ξεκλειδώσει. 

Υποστηριζόμενοι Browsers για τις Νέες Δράσεις του ΠΣΚΕ : 

I. Internet Explorer 9 και άνω (προηγούμενες εκδόσεις του εν λόγω browser, ενδέχεται να σας 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα κατά την επεξεργασία της πρότασης), 

II. Mozila Firefox, III. Google Chrome. 

Στην  περίπτωση  που  χρησιμοποιείτε  Internet  Explorer  και  θέλετε  να  υποβάλετε  

επενδυτική πρόταση στο Πρόγραμμα "ΠΕΠ ΔΕ: Διεθνικών Ερευνητικών Έργων", 

http://www.ependyseis.gr/mis
mailto:support@mou.gr
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βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση www.ependyseis.gr   δεν βρίσκεται στην λίστα "Συμβατότητα Προβολής" (ή 

Compatibility View). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη : 

 
 

 
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές : 

1.  ΠΕΠ ΔΕ: Διεθνικών Ερευνητικών Έργων 

Νέα Υποβολή : Από αυτήν την επιλογή ξεκινάει η διαδικασία υποβολής νέας πρότασης όπως περιγράφεται 

στην συνέχεια. 

Οι Υποβολές μου : Εμφανίζεται λίστα με τις υποβολές προτάσεων του χρήστη (σε περίπτωση που 

υποστηρίζεται από την εκάστοτε δράση) 

2.  Helpdesk 

Τα ερωτήματά μου : Eφανίζεται λίστα με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον χρήστη προς την 

υπηρεσία υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) Αποστολή Ερωτήματος: 

Από την οθόνη αυτή μπορεί να υποβληθεί ερώτημα τεχνικής μορφής FAQ : Εμφανίζεται λίστα με τα 

συχνότερα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει χρήστες και που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση 

προβλημάτων άλλων χρηστών. 

3.  Βοηθητικά 

http://www.ependyseis.gr/
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Αρχική Σελίδα : Επάνοδος στην αρχική σελίδα (παραπάνω οθόνη) από όποιο σημείο και αν βρισκόμαστε 

Αποσύνδεση : Έξοδος από το σύστημα και επάνοδος στην σελίδα εισόδου. 

Έξοδος : Έξοδος από το σύστημα και κλείσιμο του προγράμματος πλοήγησης. 

4.  Γενικά 

Εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις προτάσεις του χρήστη είτε σε κατάσταση 

«σχέδιο» είτε σε κατάσταση «ηλεκτρονική υποβολή». 

 

ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
 

Από το μενού ΠΕΠ ΔΕ: Διεθνικών Ερευνητικών Έργων, και από «Νέα υποβολή» διενεργείται η δυνατότητα 

αρχικοποίησης της επενδυτικής σας πρότασης. 

Πατήστε «Συνέχεια» για να σας δοθεί ο κωδικός της επενδυτικής σας πρότασης πχ ΔΕ2ΔΕ -ΧΧΧΧΧ 

(πενταψήφιος μοναδικός αριθμός). 

 
 

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία της, κάνετε είσοδο στο «Επεξεργασία» 
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Επιλέγοντας «Επεξεργασία» θα εμφανισθούν 5 ενότητες. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
 

 

Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ενημερωτικό μήνυμα: 

- Το ΑΦΜ του Νομίμου ή Προτιθέμενου Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης πρέπει να ταυτίζεται με 

αυτό που δηλώθηκε κατά τη δημιουργία του χρήστη. 

 

- Με το ΑΦΜ του Νομίμου ή Προτιθέμενου Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης, μπορείτε να 

υποβάλετε μία μόνο πρόταση. 

 

 

Σας συμβουλεύουμε κάθε φορά που θα αποσυνδέεται ο χρήστης από το 

σύστημα ή όταν θα πηγαίνει από το ένα βήμα στο άλλο μέσα στις Ενότητες, να 

πατάει    Αποθήκευση. 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view1
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view2
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view2
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view3
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view3
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=viewFinal
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Ι - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ 
Η  Ενότητα  Ι  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ απαρτίζεται από 5 βήματα, στα 

οποία καλείστε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν την 

ερευνητική σας πρόταση. 

Από το κουμπί «προσθήκη»    μπορείτε να κάνετε προσθήκη νέας εγγραφής. 

 

Βήμα 1 : Ι-1 [ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Βήμα 2 : [I-2 [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ)] 
 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ 

2.2 Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.4 Υπεύθυνος Φορέα για το Έργο 
 

 

 

Βήμα 3 : [I-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ] 
 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

3.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων του Φορέα-Επιχείρησης 

3.2 Συμμετοχές Φορέα ή εταίρου ή μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις 

3.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 

3.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις 

3.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3.6 Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης 

 

Βήμα 4 [I-4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

4.1 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

4.2 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Βήμα 5 [I-5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

5.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  (προσυμπληρωμένη) 

5.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

5.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑ

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cmubkc55412ainy4elvcuy2s))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=s5no0Xd&reqWizView=view1


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για τη δράση:  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
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ΙΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

Βήμα 1 : ΙΙ-1 [Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

 

1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1.2 Επισυναπτόμενα Έγγραφα 

1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

1.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1.7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

Βήμα 2 : ΙΙ-2 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

2.1  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (προσυμπληρωμένη)  

2.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (προσυμπληρωμένη) 

2.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

(προσυμπληρωμένη) 

 

ΙΙΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Βήμα 1 : ΙΙΙ-1 [ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ του Έργου] 

 

Συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται στις παρακάτω καρτέλες: 

1.1 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

1.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

1.3 Στοιχεία για τον υπολογισμό Δεικτών σύμφωνα με τα απαιτούμενα από ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 

1.4 ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 

  



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για τη δράση:  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
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IV - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο βήμα αυτό πραγματοποιείτε Έλεγχο Ορθότητας και Πληρότητας των Στοιχείων του Σχεδίου Έργου που 

έχουν εισαχθεί στα προηγούμενα βήματα καθώς επίσης και Οριστικοποίηση και Υποβολή του. 

Εφόσον δεν παρουσιάζονται ελλείψεις ή κάποιο άλλο πρόβλημα με βάση τα κριτήρια ελέγχου που έχουν 

καθοριστεί ενεργοποιείται το πεδίο «Υποβολή» και ο χρήστης επιλέγοντας το υποβάλει την πρόταση προς 

αξιολόγηση, όπου και του εμφανίζεται το μήνυμα «Η ενέργεια έχει υποβληθεί». Ο χρήστης μπορεί να 

εκτυπώσει τον έλεγχο των ελλείψεων επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, από όπου παράγεται ένα αρχείο σε 

μορφή pdf. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ορθότητας παρουσιαστούν σφάλματα, το πληροφοριακό 

σύστημα ενημερώνει το χρήστη για τα σημεία – πεδία που παρουσιάζουν προβλήματα ή/και ελλείψεις. Με την 

ολοκλήρωση της συμπλήρωσης ο χρήστης επαναλαμβάνει τον έλεγχο ορθότητας και εφόσον έχουν διορθωθεί 

όλα ενεργοποιείται το πεδίο «Υποβολή» και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία. 

Πριν την τελική υποβολή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της πρότασης σε επεξεργάσιμο αρχείο .doc, ενώ 

μετά την τελική υποβολή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της πρότασης σε μη επεξεργάσιμο αρχείο .pdf 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(ebeiht55p1l552yewfekaaj1))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitDE2DE&ContractID=426257&CallPhaseID=1817&uid=1711531&rid=l2xQnCEBc&reqWizView=viewFinal&&&&&&

