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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF – Unique Registration Facility) είναι μια  διαδικτυακή πλατφόρμα 

που παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία εγγραφής. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που παρέχει στοιχεία ταυτοποίησης για οργανισμούς, και σε ορισμένες περιπτώσεις, για 

φυσικά πρόσωπα τα οποία απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων στα διάφορα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα όπως το Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, EU Aid Volunteer, Horizon 2020, 

FP7, CIP,COSME, κτλ. 

Η πρόσβαση στο URF παρέχεται μέσω ενός μοναδικού σημείου εισόδου, του Participant Portal (Πύλη 

Συμμετεχόντων). Το Participant Portal για εκπαιδευτικά προγράμματα και το Erasmus+, βρίσκεται στη 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
 
Βασικά Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
 
Το URF επιτρέπει στους αιτούντες να πραγματοποιήσουν δύο είδη ενεργειών σχετικά με την εγγραφή 

ενός οργανισμού: 

• Την εγγραφή οργανισμού (καταχώρηση του δικού σας οργανισμού ή καταχώρηση για 

λογαριασμού άλλου οργανισμού), και 

• Την ενημέρωση των στοιχείων οργανισμού. 
 
Εγγραφή οργανισμού. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται μέσω του Οδηγού Εγγραφής του URF 

– ενός βήμα-προς-βήμα, φιλικού προς το χρήστη εργαλείου για εισαγωγή όλων των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την καταχώρηση ενός οργανισμού. Ο Οδηγός Εγγραφής του URF εκτελείται από τη 

σελίδα του Participant Portal όταν ξεκινά μια νέα καταχώρηση ή όταν ανακτάται ένα προσχέδιο 

καταχώρησης (draft - μερικώς ολοκληρωμένη και αποθηκευμένη καταχώρηση).  

Ενημέρωση των στοιχείων οργανισμού. Τα στοιχεία ενός οργανισμού ενημερώνονται κυρίως μέσω 

του Πίνακα Ενημέρωσης του URF. Η πρόσβαση στον Πίνακα Ενημέρωσης του URF πραγματοποιείται 

από τη σελίδα του Participant Portal και περιέχει επιλογές για ενημέρωση βασικών, κοινών, και ειδικών 

δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες για τη διαχείριση των δικαιολογητικών εγγράφων. 

Ως οργανισμός που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή του 

οργανισμού σας μία μόνο φορά – το URF θα εκδώσει για εσάς έναν μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίησης 

Συμμετέχοντα (PIC - Participant Identification Code) τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάθε 

μελλοντική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα. Η χρήση του PIC για κάθε 

οργανισμό βοηθά στην αποφυγή περιττών αιτημάτων για πληροφορίες, και παράλληλα διευκολύνει 

την προσπάθεια να διατηρούνται επικαιροποιημένες οι πληροφορίες που αφορούν τους 

συμμετέχοντες οργανισμούς. 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html�
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Προαπαιτούμενο το ECAS 
 
Προτού ξεκινήσετε  να  χρησιμοποιείτε  το  URF,  σημειώσατε  τα  εξής σχετικά  με  το ECAS (Σύστημα 
Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και το URF: 
 
• Το ECAS επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να κάνουν είσοδο (log in) σε ένα ευρύ 

φάσμα πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής, χρησιμοποιώντας ένα μόνο όνομα χρήστη 

(username) και ένα κωδικό πρόσβασης (password). 

• Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής οργανισμού στο URF, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό 

ECAS (Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην υπηρεσία βοήθειας σχετικά με το ECAS στη 
σελίδα: 

Επικοινωνία & Υποστήριξη 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 
 
 

 
Για τεχνικά θέματα αναφορικά με την Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) ή την Πύλη Συμμετεχόντων 

(Participant Portal), μπορείτε να αποστείλετε το ερώτημά σας στη διεύθυνση: 

 http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html 

Για κάθε ερώτημα σχετικά με τις δράσεις Erasmus+ που διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες θα 

απευθύνεστε στην Ελληνική Εθνική Μονάδα (καθότι αυτοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πρακτική 

εφαρμογή του Προγράμματος και επιπλέον παρέχουν απαντήσεις στη γλώσσα σας).  

Για επιχειρησιακά θέματα μπορείτε να αποστείλετε το ερώτημά σας στην αρμόδια υπηρεσία όπως 

ορίζονται στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/contact.html 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html�
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/contact.html�
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ URF 
 
H Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) είναι υπεύθυνη για την εγγραφή ενός οργανισμού και την 

ενημέρωση των στοιχείων του. Παράλληλα είναι σημαντική υπηρεσία για την τήρηση μιας ενιαίας 

μεθόδου καταχώρησης οργανισμών και τη διατήρηση έγκυρων στοιχείων. 

 
Επισκόπηση 
 
Η χρήση του URF εμπεριέχει δύο βασικά σκέλη – την εγγραφή ενός νέου οργανισμού, και την 

τροποποίηση των στοιχείων του οργανισμού μετά την καταχώρηση. Πέραν του URF, προαπαιτείται η 

εγγραφή στο ECAS (Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για τη διαδικασία εγγραφής 

οργανισμού. 

Το  παρακάτω  διάγραμμα  δείχνει ορισμένα  από  τα  βασικά  βήματα της ροής εργασίας του URF: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Διαδικασία Εγγραφής 
 
Στο URF, μπορείτε να εγγράφετε: 

• Το δικό σας οργανισμό (τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεστε, ή στον οποίο έχετε ανάμιξη 

μέσω στενής επιχειρηματικής σχέσης), ή 

• Έναν άλλο οργανισμό – όταν πραγματοποιείτε εγγραφή «χωρίς να είστε ο υπεύθυνος 

επικοινωνίας του οργανισμού» (μια επιλογή στον Οδηγό Εγγραφής του URF). 

Η διαδικασία και στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια, με τη μοναδική διαφορά στη σελίδα “Contact 

information” και συγκεκριμένα στο τμήμα “Contact person” όπου καλείστε να αναφέρετε ένα Άτομο 

(Υπεύθυνο Επικοινωνίας) για τον οργανισμό για τον οποίο εκτελείται η καταχώρηση. Το Άτομο 

Επικοινωνίας πρέπει να έχει επίσημη σχέση με τον οργανισμό. 

Η διαδικασία αρχικής εγγραφής εμπεριέχει τη χρήση του Registration Wizard (Οδηγού Εγγραφής) – μια 

Εγγραφή ενός οργανισμού 

Εγγραφή στο ECAS 

Εισαγωγή στοιχείων 
οργανισμού 

Τροποποίηση δεδομένων και 
εισαγωγή δικαιολογητικών 

εγγράφων 
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σειρά από πεδία εισαγωγής δεδομένων και λίστες επιλογής που είναι οργανωμένα ανά θέμα σε 

διάφορες σελίδες στις οποίες παραπέμπεστε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό, 

καθώς και επιπλέον συναφών στοιχείων.  

Ο  Οδηγός Εγγραφής περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό βήμα (Welcome page – Σελίδα Υποδοχής), 

σκοπός του οποίου είναι να ελέγξει αν ο οργανισμός που πρόκειται να καταχωρηθεί υπάρχει ήδη στη 

βάση δεδομένων. Αν τα στοιχεία του οργανισμού ταιριάζουν με μια ήδη υπάρχουσα καταχώρηση, το 

URF θα σας εμφανίσει μια λίστα «παρόμοιων» οργανισμών όπου μπορείτε να ελέγξετε για τον 

οργανισμό που επιθυμείτε να εγγράψετε και αναλόγως να επιλέξετε. 

Αναλυτικά στην Ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ URF». 

 

Αποθήκευση Προχείρου και Ανάκτηση της Εγγραφής 
 

Αφού ολοκληρώσετε το πρώτο βήμα της διαδικασίας εγγραφής, δίνεται η δυνατότητα να 

αποθηκεύσετε τα στοιχεία της καταχώρησης που έχετε συμπληρώσει μέχρι τη δεδομένη χρονική 

στιγμή, και να ανακτήσετε την καταχώρηση σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσωρινή/πρόχειρη εγγραφή χρησιμοποιώντας το κουμπί “Save” που 

υπάρχει σε κάθε σελίδα από το βήμα 2 και μετά. 

Όταν αποθηκεύετε μια πρόχειρη εγγραφή, λαμβάνετε μια αυτόματη ειδοποίηση με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή στο ECAS. 

Το URF θα κρατήσει την πρόχειρη εγγραφή μέχρι και 12 μήνες από την τελευταία αποθήκευση .  

Σε περίπτωση που δεν ανακτήσετε την καταχώρηση εντός ενός έτους, τα δεδομένα της πρόχειρης 

εγγραφής θα διαγραφούν αυτόματα. 

 
Τροποποίηση & Ενημέρωση των Στοιχείων του Οργανισμού 
 
Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του οργανισμού σας μέσα από το μενού “Organisations” στην 

επιλογή “My Organisations” («οι Οργανισμοί μου») (κάνοντας κλικ στο κουμπί “MO” που εμφανίζεται  

δίπλα από τον αντίστοιχο οργανισμό) στο βασικό μενού. 

Όταν τροποποιείτε τα στοιχεία ενός οργανισμού, το URF εμφανίζει τα στοιχεία διατηρώντας την ίδια 

δομή με αυτήν που υπάρχει στις διαδικασίες καταχώρησης και ελέγχου εγκυρότητας. 

Αναλυτικά στην Ενότητα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

 
Διαχείριση Εγγράφων 
 
Ως άτομο που πραγματοποιεί την εγγραφή, μπορείτε να ανεβάζετε (upload) δικαιολογητικά έγγραφα 

για έναν οργανισμό και να τροποποιείτε τα μεταδεδομένά του. 



 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήστη της Ενιαίας Υπηρεσίας Εγγραφής (10/12/2015) - 1.2, σελ. 8 

Επιπλέον, μπορείτε να διαβάζετε και να κατεβάζετε (download) όλα τα έγγραφα που έχουν 

αναφορτωθεί για τον οργανισμό. Ωστόσο, δεν μπορεί να διαγραφεί έγγραφο από τη στιγμή που αυτό 

έχει ανέβει στο σύστημα, ακόμα κι αν εσείς οι ίδιοι έχετε εκτελέσει  την ενέργεια αυτή. 

Αναλυτικά στην Ενότητα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ». 

 
Διαχείριση Μηνυμάτων και Σφαλμάτων 
 
Μηνύματα: Επικοινωνία προς το Άτομο που πραγματοποιεί την εγγραφή 
 

Η υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων στο Update Panel επιτρέπει στους χρήστες που σχετίζονται με τον 

οργανισμό, να δημιουργούν και να αποστέλλουν  εξατομικευμένα  μηνύματα αναφορικά με τον 

οργανισμό, ως εσωτερική ή εξωτερική επικοινωνία προς άλλα μέρη που ασχολούνται επίσης με το 

συγκεκριμένο οργανισμό. 

Αναλυτικά στην Ενότητα «

Μηνύματα Σφαλμάτων 
 

Το URF θα εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος κάθε φορά που τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί είναι 

λανθασμένα ή ελλιπή. 

Τα μηνύματα σφαλμάτων εμφανίζονται στo κάτω μέρος αριστερά των επιλογών πλοήγησης της 

αντίστοιχης σελίδας του Οδηγού Εγγραφής, ενώ το προβληματικό πεδίο εμφανίζεται με χρωματική 

επισήμανση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ». 

 
Ρόλοι 
 
Όταν υποβάλλετε τα δεδομένα ενός οργανισμού για μια νέα εγγραφή οργανισμού», ως ενεργός 

χρήστης συνδεδεμένος στο ECAS, σας ανατίθεται ο ρόλος του «Ατόμου που πραγματοποιεί την 

εγγραφή» (Self-registrant role). Ο ρόλος του «Ατόμου που πραγματοποιεί την εγγραφή» ανατίθεται 

επίσης στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας στην περίπτωση που το άτομο που θα δηλωθεί ως υπεύθυνος 

επικοινωνία (contact person)  είναι διαφορετικό από τον ενεργό χρήστη. 

 
Εμφάνιση Στοιχείων Οργανισμού 
 
Για να δείτε τα στοιχεία ενός οργανισμού με το οποίο είστε συνδεδεμένοι, κάντε είσοδο (log in) στο 

Participant Portal και ανοίξτε την επιλογή “My Organisations” («Οι Οργανισμοί μου»). Σε αυτή τη 

σελίδα, βλέπετε τη λίστα των οργανισμών σας – κάντε κλικ στο κουμπί “VO” που βρίσκεται δίπλα από 

έναν οργανισμό ώστε να δείτε τα στοιχεία του. 

Για να δείτε στοιχεία ενός οποιουδήποτε οργανισμού καταχωρημένου στο URF, χρησιμοποιήστε την 

επιλογή «Αναζήτηση» (Search) όπου μπορείτε να αναζητήσετε έναν οργανισμό μέσω του μοναδικού 
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του αριθμού PIC ή άλλων κριτηρίων αναζήτησης. 

 
Αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού 
 

Σε περιπτώσεις μεγάλων αλλαγών στα στοιχεία επικοινωνίας ενός οργανισμού, δηλαδή στα στοιχεία 

του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια δυνατότητας πρόσβασης στα 

στοιχεία του οργανισμού στο URF, προτείνεται να επικοινωνείτε με την υπηρεσία υποστήριξης του URF  

(URF helpdesk) μέσω της σελίδας:  

http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html  

  

http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html�
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ URF 
 

 
Εγγραφή: Πρόσβαση στο ECAS & στο URF 
 
Η εγγραφή στο URF είναι η εγγραφή ενός οργανισμού μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant 

Portal).  

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή: 

• Του δικού σας οργανισμού ως συμμετέχων – δηλαδή ενός οργανισμού στον οποίο ανήκετε ή 

συνεργάζεστε σε επιχειρηματική βάση, ή 

• Για λογαριασμό κάποιου άλλου οργανισμού, διαφορετικού από τον δικό σας - για παράδειγμα, 

αν είστε Συντονιστής Έργου για ένα project μιας εταιρικής σύμπραξης/σχέσης διαφόρων 

οργανισμών. 

Η εγγραφή ενός οργανισμού μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε χρήστη με ενεργό λογαριασμό ECAS. 

Για να κάνετε εγγραφή στο URF, πρέπει πρώτα να κάνετε είσοδο (log in) στο ECAS μέσω της σελίδας της 

Πύλης Συμμετεχόντων. 

Ακολουθείστε  την  παρακάτω   διαδικασία για  να  εκτελέσετε  τα  προκαταρκτικά  βήματα – είσοδο 

στο ECAS και πρόσβαση στον Οδηγό Εγγραφής του URF: 

1. Ανοίξτε τη σελίδα της Πύλης Συμμετεχόντων:  

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html   

2. Κάντε είσοδο (Login) στο ECAS – κάντε κλικ στο κουμπί “Login” όπως φαίνεται στο Σχήμα 1  που 

ακολουθεί. 

Σχήμα 1: Πύλη Συμμετεχόντων – Σελίδα Υποδοχής 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html�
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Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο ECAS, πραγματοποιείστε μια νέα καταχώρηση κάνοντας κλικ στο 

“Register”, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο ECAS μπορείτε να βρείτε στις 

σελίδες: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html και www.iky.gr. 

 
Σχήμα 2: Πύλη Συμμετεχόντων – Εγγραφή στο ECAS 

 
 
Από  τη  στιγμή  που  κάνετε  login,  θα  ανοίξει  η Σελίδα  Υποδοχής της Πύλης Συμμετεχόντων όπου θα 

αναγράφετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού ECAS – Σχήμα 3. 

 
Σχήμα 3: Πύλη Συμμετεχόντων – Σελίδα μετά το login 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html�
http://www.iky.gr/�
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3. Κάντε κλικ στο μενού “Organisations” και στη συνέχει στο “Register” για να ανοίξει η σελίδα 

εγγραφής - Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4: Πύλη Συμμετεχόντων – Εγγραφή Οργανισμού 

 

 

4. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Register Organisation” για να προχωρήσετε στη διαδικασία 

εγγραφής του οργανισμού: 

Σημείωση: Αν έχετε εκτελέσει παλαιότερα ορισμένα από τα βήματα της διαδικασίας εγγραφής 

και έχετε αποθηκεύσει κάποια στοιχεία του οργανισμού, κάντε κλικ στο  “Resume Registration”. 
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Εγγραφή: Οδηγός Εγγραφής (Registration Wizard) 
 
Ο Οδηγός Εγγραφής παρέχει μια εύκολη, βήμα-προς-βήμα διαδικασία για την πρώτη εγγραφή ενός 

οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός προκαταρκτικού ελέγχου για διπλές εγγραφές οργανισμών 

μέσα στο σύστημα. 

Τα παρακάτω κουμπιά υπάρχουν διαθέσιμα σε όλες τις σελίδες του Οδηγού: 
 
• Κάντε  κλικ  στα κουμπιά “Prev” / “Next”  για να μεταβείτε στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα 
του Οδηγού. Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη σελίδα του Οδηγού μόνο αν έχετε συμπληρώσει τα 
υποχρεωτικά πεδία στην τρέχουσα ανοιχτή σελίδα. 
• Κάντε  κλικ  στο “Save” για να αποθηκεύσετε τα τρέχοντα δεδομένα σας σε μια προσωρινή βάση 
δεδομένων του URF. 

• Κάντε  κλικ  στα κουμπιά  “!”  που υπάρχουν δίπλα στα περισσότερα πεδία εισαγωγής δεδομένων 

για να εμφανιστούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη εισαγωγή δεδομένων. 

 
 
Οδηγός Εγγραφής: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Προκαταρκτικός Έλεγχος) 
 

Στο Σελίδα Αναγνώρισης του Οδηγού (identification), το URF εκτελεί έναν προκαταρκτικό έλεγχο για 

τυχόν ύπαρξη προηγούμενης παρόμοιας καταχώρησης προτού πραγματοποιηθεί η νέα εγγραφή. 

 
Σχήμα 5: Οδηγός Εγγραφής – Αναγνώριση 
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Στη Σελίδα Αναγνώρισης - Σχήμα 5, ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

1. Εισάγετε την επωνυμία του οργανισμού σας σε λατινικό αλφάβητο. 

2. Εισάγετε τη χώρα στην οποία εδρεύει ο οργανισμός. 

3. Προαιρετικά εισάγετε τον κωδικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

4. Εισάγετε το Α.Φ.Μ. του οργανισμού.  

• Αν ο οργανισμός δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου κάτω από το πεδίο 

εισαγωγής Α.Φ.Μ.. 

5. Προαιρετικά εισάγετε την ιστοσελίδα του οργανισμού. 

6. Κάντε κλικ στο “Next” για να μεταβείτε στην επόμενη καρτέλα. 

• Σε περίπτωση που βρεθούν παρόμοιοι οργανισμοί που ταιριάζουν (ή προσεγγίζουν) τα 

στοιχεία που έχετε εισάγει θα εμφανιστούν σε σχετική λίστα – Σχήμα 6. 

 
Σχήμα 6: Παρόμοιοι οργανισμοί 

 

• Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον οργανισμός σας στη λίστα, κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου κάτω 

από τη λίστα και επιλέξτε “Next” για να προχωρήσετε στη διαδικασία εγγραφής. 

• Στην περίπτωση που ο οργανισμός σας εμφανίζεται στη λίστα, τότε έχει ήδη εγγραφεί στο   

URF. Κάντε κλικ  πάνω στο οργανισμό για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να ξεκινήσετε 

να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο οργανισμό ως συμμετέχοντα - Σχήμα 7. 
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Σχήμα 7: Ήδη καταχωρημένος οργανισμός 

 

 
Σχήμα 8: Χρησιμοποίησε αυτό το PIC 
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Στη σελίδα Use this PIC, έχετε τις εξής επιλογές: 
 
• Να επιλέξετε το “Contact organisation” για να στείλετε e-mail στον Υπεύθυνο επικοινωνίας του 

οργανισμού – Σχήμα 9. O σκοπός μιας τέτοιας επικοινωνίας θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, να 

επαληθεύσετε επισήμως μέσω του υπεύθυνου προσώπου αν ο οργανισμός είναι ο σωστός για να 

χρησιμοποιηθεί ή όχι. 

• Να επιλέξετε το “Prev” για να επιστρέψετε στη λίστα των οργανισμών. 
 
 

 
Σχήμα 9: Ε-mail προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του οργανισμού 

 

 

Οδηγός Εγγραφής: Δεδομένα του Οργανισμού 
 

 

Στη σελίδα Οργανισμός του Οδηγού (Organisation), εισάγονται βασικές πληροφορίες για τον 

οργανισμό, όπως η νομική οντότητα, η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας, η διεύθυνση επικοινωνίας, και 

άλλα. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία (επισημαίνονται με αστερίσκο*) και 

συστήνεται να εισάγετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα υπόλοιπα πεδία. 
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Σχήμα 10: Οδηγός Εγγραφής – Βασικά Δεδομένα Οργανισμού 

 
 
 
Αναλυτικά τα πεδία της σελίδα Οργανισμός – Σχήμα 10: 

1. Legal Name: Η επωνυμία του οργανισμού σε λατινικό αλφάβητο. Έχει συμπληρωθεί από τη σελίδα 

Αναγνώρισης.  

2. Legal Status: Στοιχεία σχετικά με τον τύπο του οργανισμού. Αναλυτικά: 

 
  



 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήστη της Ενιαίας Υπηρεσίας Εγγραφής (10/12/2015) - 1.2, σελ. 18 

ΠΕΔΙΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Φυσικό Πρόσωπο Ένα «Φυσικό Πρόσωπο» είναι ένας πολίτης (διαφοροποιείται από το «Νομικό Πρόσωπο το 

οποίο αφορά σε εταιρείες, κτλ). Για ανεπίσημες ομάδες νέων, ένα μέλος της ομάδας πρέπει 

να καταχωρηθεί ως φυσικό πρόσωπο στη σελίδα Οργανισμός για λογαριασμό της ομάδας. 

Τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν πάντα νομική προσωπικότητα και συνεπώς αποτελούν νομικές 

οντότητες χωρίς να απαιτείται άλλη απόδειξη πέραν των εγγράφων ταυτότητάς τους. 

Σημειώσατε ότι ένα άτομο που έχει καταχωρηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει 

Α.Φ.Μ. μπορεί να θεωρηθεί πέραν από «Φυσικό» και «Νομικό Πρόσωπο». Ως αποτέλεσμα, 

ένας πολίτης που είναι ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να διαλέξει αν θα υποβάλλει 

αίτηση ως Φυσικό ή ως Νομικό Πρόσωπο. 

Νομικό Πρόσωπο Ένα «Νομικό Πρόσωπο» έχει νομική προσωπικότητα, μπορεί να ενεργεί εις το όνομά του, να 

ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις. 

Ένα «Νομικό Πρόσωπο» ιδρύεται βάσει μιας συστατικής πράξης και συνήθως απαιτείται 

επιπλέον και μια εγγραφή. Ένα «Νομικό Πρόσωπο» ασκεί δικαιώματα και υπόκειται σε 

υποχρεώσεις σε συνάρτηση με την εθνική νομοθεσία του κράτους στο οποίο έχει συσταθεί, 

το κοινοτικό ή διεθνές δίκαιο. Ένα «Νομικό Πρόσωπο» μπορεί να συγκεντρώνει άλλες 

νομικές οντότητες (φυσικές ή νομικές), ή να περιλαμβάνει μόνο αποκτήματα (π.χ. ίδρυμα). 

Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός 

Μια νομική οντότητα χαρακτηρίζεται ως «Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός» όταν θεωρείται 

ότι έχει αυτόν τον χαρακτήρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή το διεθνές δίκαιο 

(διεθνείς οργανισμοί, καθώς και οποιαδήποτε εξειδικευμένη αντιπροσωπεία που έχει 

ιδρυθεί από διεθνείς οργανισμούς). 

Κατά συνέπεια, τα οποιαδήποτε προκύπτοντα κέρδη πρέπει να επενδύονται εκ νέου εντός 

του ίδιου του οργανισμού και δεν θα διανέμονται. Ο χαρακτήρας του «Μη Κερδοσκοπικού 

Οργανισμού» πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό του. 

Δημόσιος Φορέας «Δημόσιος Φορέας» είναι κάθε νομική οντότητα που ορίζεται ως τέτοια από το εθνικό 

δημόσιο δίκαιο, και οι διεθνείς οργανισμοί. 

Η φράση «ορίζεται ως δημόσιος φορέας» σημαίνει ότι η νομική οντότητα πρέπει να έχει 

συσταθεί ως «Δημόσιος Φορέας» με επίσημη πράξη ίδρυσης ή/και να διέπεται από το 

δημόσιο δίκαιο (συνήθως απαιτούνται και τα δύο). 

Για να οριστεί μια νομική οντότητα ως «Δημόσιος Φορέας», απαιτούνται περισσότερα 

κριτήρια πέραν της άμεσης εποπτείας του Κράτους, της δημόσιας χρηματοδότησης ή της 

αποστολής της νομικής οντότητας ως δημόσια υπηρεσία. 
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ΠΕΔΙΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση 

Μια «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (ΜΚΟ) είναι μια νομίμως συσταθείσα οντότητα που έχει 

δημιουργηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε μορφή κυβέρνησης. Ο όρος αναφέρεται κανονικά σε οργανισμούς που δεν 

αποτελούν μέρος μιας κυβέρνησης και δεν συνιστούν συμβατικές επιχειρήσεις που 

στοχεύουν σε κερδοφορία. Στις περιπτώσεις όπου μια ΜΚΟ χρηματοδοτείται ολικώς ή εν 

μέρει από κυβερνήσεις, αυτή διατηρεί το μη κυβερνητικό της χαρακτήρα αποκλείοντας 

κυβερνητικούς εκπροσώπους από το σύνολο των μελών της. Οι MKO είναι κανονικά «μη 

Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί». 

 

3. Establishment/Registration country: Επιλογή από λίστα της χώρας ίδρυσης / εγγραφής του 

οργανισμού. 

4. Registration number: O «Αριθμός Εταιρικού Μητρώου» του οργανισμού, αν υπάρχει

Χρήσιμες συμβουλές: Ο Αριθμός Μητρώου, η Εκδούσα Αρχή και η Ημερομηνία Εγγραφής 

παρέχονται συνήθως στο ίδιο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 

οικονομικό τμήμα του οργανισμού σας. Στο πεδίο αυτό μπορεί να εισαχθεί οποιοσδήποτε άλλος 

αριθμός εθνικής ταυτοποίησης, διαφορετικός από το PIC (Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα) ή 

το Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση που ο οργανισμός σας δεν διαθέτει Αριθμό Εταιρικού Μητρώου, 

εισάγετε τη φράση “not applicable” («δεν ισχύει»). 

, είναι 

συνήθως ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης που εκδίδεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της 

χώρας εγγραφής/ίδρυσης του οργανισμού.  

5. Registration date: Η «Ημερομηνία Εγγραφής» κατά την οποία ιδρύθηκε/εγγράφηκε ο οργανισμός. 

Η Ημερομηνία Εγγραφής είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο οργανισμός σας νομίμως συστάθηκε ή 

εγγράφηκε, για παράδειγμα, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας σας. 

6. Registration authority: Η «Αρχή Εγγραφής» στην οποία ο οργανισμός εγγράφηκε, είναι εκείνη 

ενώπιον της οποίας πραγματοποιήθηκε η εγγραφή του οργανισμού σας, π.χ. ο διοικητικός φορέας 

της πόλης/περιοχής, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κτλ. 

7. Legal form: Επιλογή από λίστα της «Νομικής Μορφής» που αντιστοιχεί καλύτερα στη νομική 

μορφή υπό την οποία έχει συσταθεί ο οργανισμός σας. Επιλέξτε “Unknown” αν δεν μπορείτε να  

βρείτε   τον  κατάλληλο   τύπο   νομικού  προσώπου   στη  συγκεκριμένη  λίστα.    

Η νομική μορφή αναγράφεται συνήθως στην ιδρυτική πράξη/καταστατικό ενός οργανισμού. 

Εξαρτάται από το είδος της νομικής οντότητας και της χώρας στην οποία η τελευταία έχει 

συσταθεί. Σημείωση: Επιλογές όπως “University” («Πανεπιστήμιο») ή “Public Body” («Δημόσιος 

Φορέας») δεν συνιστούν έγκυρες νομικές μορφές. 
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8. VAT number: Το Α.Φ.Μ. του οργανισμού, αν υπάρχει. Έχει συμπληρωθεί από τη σελίδα 

Αναγνώρισης.  

9. Nace code: Ο «κωδικός NACΕ» του οργανισμού (αν ισχύει). Η στατιστική ταξινόμηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στα γαλλικά: Nomenclature statistique des 

activités économiques dans la Communauté européenne), συνήθως καλούμενη «NACE», είναι ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα πρότυπης βιομηχανικής ταξινόμησης με εξαψήφιο κωδικό. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα:  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC  

10. Business name: Σε αυτό το πεδίο μπαίνει η επωνυμία του οργανισμού στην εθνική γλώσσα. 

Συμπληρώστε υποχρεωτικά αυτό το πεδίο σε περίπτωση που η επωνυμία του οργανισμού στα 

επίσημα έντυπα ίδρυσης (ιδρυτική πράξη/καταστατικό, κτλ) δεν εμφανίζεται σε λατινικό 

αλφάβητο. 

11. Official language: Η «Επίσημη Γλώσσα» του οργανισμού αφορά τη γλώσσα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται εντός του οργανισμού. 

12. Region/county: «Νομός/Περιφέρεια» όπου εδρεύει ο οργανισμός. Παρόλο που το πεδίο αυτό 

ορίζεται ως «προαιρετικό», η συγκεκριμένη πληροφορία είναι σημαντική για το Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης. Συνιστάται να συμπληρώνετε το πεδίο αυτό. 

13. Street name and number: H Οδός και ο αριθμός ως μέρος της Νόμιμης Διεύθυνσης, όπως αυτή 

αναγράφεται στο επίσημο καταστατικό του οργανισμού (στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται 

για τη διεύθυνση της έδρας του οργανισμού, και όχι των όποιων θυγατρικών, τμημάτων του, κτλ.). 

14. P.O. Box: Ο Αριθμός Ταχυδρομικής Θυρίδας, στην περίπτωση που ο οργανισμός διαθέτει τέτοια 

θυρίδα. 

15. Postal code: Ο Ταχυδρομικό Κώδικα της Νόμιμης Διεύθυνσης του οργανισμού. 

16. City: Η πόλη στην οποία εδρεύει ο οργανισμός. 

17. Main phone: Ο κύριος αριθμός τηλεφώνου για επίσημες επικοινωνίες με τον οργανισμό. 

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω μορφή χωρίς να αφήνετε κενά:  

+CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: διεθνής κωδικός κλήσης -C-  (1-3 ψηφία, χωρίς μηδενικά) 

ακολουθούμενος από τον τηλεφωνικό αριθμό σας -N- (μέγιστο όριο 14 ψηφία), ακολουθούμενος 

από το εσωτερικό τηλέφωνο -B- ("x" χαρ + μέγιστο  όριο 5 ψηφία - προαιρετικό) 

 π.χ + 30 210 3726300 

18. Fax: Ο κύριος αριθμός Τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) για επίσημες επικοινωνίες με τον οργανισμό. 

Χρησιμοποιείστε την ίδια μορφή με τον αριθμό τηλεφώνου. 

19. Secondary phone: Προαιρετικά εισάγετε ένα δεύτερο αριθμό τηλεφώνου για επίσημες 

επικοινωνίες με τον οργανισμό. Χρησιμοποιείστε την ίδια μορφή με τον κύριο αριθμό τηλεφώνου. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC�
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20. Website: Η ιστοσελίδα του οργανισμού για επίσημη ενημέρωση / επικοινωνία. Ο μορφή της 

ιστοσελίδας πρέπει να είναι www.homepage.domain – π.χ. www.mycompany.com 

 

 

Οδηγός Εγγραφής: Επικοινωνία 
 
 
Στη σελίδα Επικοινωνίας του οδηγού (Contact), θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας 

του προσώπου που θα είναι ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το συγκεκριμένο οργανισμό. Στην 

περίπτωση που πραγματοποιείτε καταχώρηση για λογαριασμό άλλου οργανισμού, ο Κωδικός 

Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που εκδίδεται στο τέλος της διαδικασίας καταχώρησης θα 

συσχετιστεί με αυτόν τον άλλον οργανισμό, συνεπώς, πρέπει να εισαγάγετε στοιχεία επικοινωνίας που 

αφορούν σε αυτή τη νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος ενός Υπεύθυνου 

Επικοινωνίας από το οποίο, κατά τον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων, θα ζητηθεί να παρασχεθούν 

δικαιολογητικά έγγραφα. 

Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (επισημαίνονται με αστερίσκο *), και συνιστάται 

να συμπληρώσετε όσο τον δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα υπόλοιπα πεδία. 

Αναλυτικά τα πεδία της σελίδα Επικοινωνία – Σχήμα 11: 

1. Is … the contact person? : Ερώτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν η απάντηση παραμείνει “Yes” το άτομο που 

πραγματοποιεί την εγγραφή του οργανισμού θα ορισθεί και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του 

οργανισμού. Πεδία όπως το όνομα, το επίθετο και το e-mail θα συμπληρωθούν αυτόματα από τα 

στοιχεία που το άτομο έχει δηλώσει στο λογαριασμό ECAS. Αν η απάντηση αλλάξει σε “No” τα 

πεδία που ακολουθούν μένουν κενά για να συμπληρωθούν με τα στοιχεία του ατόμου που θα 

ορισθεί ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας. Το άτομο αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό ECAS 

για να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του οργανισμού του και να μπορέσει να αναρτήσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα κατά τον έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων. 

2. Title: Τίτλος (Κύριος, Κυρία, Καθηγητής, Δρ, κτλ.). 

3. Position in the organisation: Η θέση που κατέχει ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας στον οργανισμό. 

4. Department: Το τμήμα του οργανισμού στο οποίο εργάζεται ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας. 

5. Professional e-mail: Η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπεύθυνου Επικοινωνίας. Ο 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα πρέπει να έχει λογαριασμό ECAS στον οποίο να έχει δηλώσει την ίδια 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6. Gender: Το Φύλο του Υπεύθυνου Επικοινωνίας. 

7. Last name: Επίθετο Υπεύθυνου Επικοινωνίας. 

8. First name: Όνομα Υπεύθυνου Επικοινωνίας. 

http://www.homepage.domain/�
http://www.mycompany.com/�
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Σχήμα 11: Οδηγός Εγγραφής – Στοιχεία επικοινωνίας 

 
 

9. Use the existing organisation's address? : Ερώτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν η απάντηση παραμείνει 

“No” θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Υπεύθυνου 

Επικοινωνίας. Αν επιλεγεί η απάντηση “Yes” τα πεδία της ταχυδρομικής διεύθυνσης 

συμπληρώνονται με τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης που δηλώθηκαν για τον οργανισμό στη 

σελίδα Οργανισμός. 

10. Street name and number/ P.O. box/ Postal code/ City/ Country/ Region/county: Πεδία 

ταχυδρομικής διεύθυνσης, αντίστοιχα με τα πεδία της σελίδας Οργανισμός. 

11. Use the existing organisation's phone numbers? : Ερώτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν η απάντηση 

παραμείνει “No” θα πρέπει να συμπληρωθούν τα τηλεφωνικά πεδία για τον Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας. Αν επιλεγεί η απάντηση “Yes” τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με ότι δηλώθηκε 
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για τον οργανισμό στη σελίδα Οργανισμός. 

12. Main phone/ Fax/ Secondary phone: Πεδία τηλεφωνικών στοιχείων, αντίστοιχα με τα πεδία της 

σελίδας Οργανισμός. 

 
 
 

Οδηγός Εγγραφής: Περίληψη 
 
 
Πριν την Οριστική Υποβολή των στοιχείων του οργανισμού υπάρχει η σελίδα της Περίληψης 

(Summary), όπου μπορείτε να ελέγξετε και να επαληθεύσετε όλα τα δεδομένα που έχετε εισάγει κατά 

τη διαδικασία εγγραφής – Σχήμα 12. 

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες: 

• Εκτύπωση όλων των δεδομένων της εγγραφής, από την επιλογή “Print Summary”. 

• Αποθήκευση των δεδομένων της εγγραφής, από την επιλογή “Save”. 

• Στην περίπτωση που βρεθεί κάποιο λάθος ή επιθυμείτε να κάνετε κάποια αλλαγή για 

οποιονδήποτε λόγο, δίνεται δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων του Οργανισμού ή των 

στοιχείων Επικοινωνίας επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή “Edit”. 

• Αφού ελεγχθούν όλα τα δεδομένα και εξασφαλισθεί η εγκυρότητά τους,  μπορεί να γίνει η 

«Οριστική Υποβολή» τους, μέσω της επιλογής “Submit”. 
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Σχήμα 12: Οδηγός Εγγραφής – Περίληψη 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήστη της Ενιαίας Υπηρεσίας Εγγραφής (10/12/2015) - 1.2, σελ. 25 

Οδηγός Εγγραφής: Επιβεβαίωση 
 

Στη σελίδα Επιβεβαίωσης (Success) εμφανίζεται ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα - PIC που 

έλαβε ο οργανισμός – Σχήμα 13. Στο στάδιο αυτό, το URF θα αποστείλει άμεσα ένα επιβεβαιωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα (confirmation e-mail) στo οποίo θα περιέχονται τα δεδομένα που έχετε 

υποβάλλει, καθώς και το PIC του οργανισμού. Το μήνυμα αυτό θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του ατόμου που έκανε την εγγραφή του οργανισμού (όπως ορίζεται από το λογαριασμό ECAS που 

αυτός διατηρεί) αλλά και του ατόμου που ορίστηκε ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας (θα χρησιμοποιηθεί η  

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει εισαχθεί στη σελίδα Επικοινωνία), στην περίπτωση που το άτομο αυτό 

είναι διαφορετικό από το άτομο που έκανε την εγγραφή. 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του οργανισμού. Αν το επιθυμείτε 

μπορείτε να συνεχίσετε στην ενημέρωση των στοιχείων του οργανισμού ή στην ανάρτηση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για τον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων που έχουν 

καταχωρηθεί στον οργανισμό. 

 

 
Σχήμα 13: Οδηγός Εγγραφής – Επιβεβαίωση 

 
 
Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος, συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών πληροφοριών για το πρόγραμμα Erasmus+: 
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ΑΠΟ: Beneficiary-Register-noreply@ec.europa.eu 
ΘΕΜΑ: Your registration in the E.C. Beneficiary Register 
 
 
Dear Mr. Mrs. test user IKY, 
  The Education and Culture Directorate-General and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
of the European Commission thank you for having registered a legal entity in our database of participant 
organisations. 
  The record has been successfully created. The Participant Identification Code (PIC) for the legal entity you 
have registered is 923861757. 
  You can now use your PIC in order to submit a proposal for the EAC/EACEA programmes. If your 
organisation is selected for the projects managed by EACEA then your organisation will need to pass a Legal 
Entity validation and your organisation will have to provide supporting documents. 
  Please find downloadable forms and instructions 
on http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#fr 
  In case your organisation is applying for the projects managed by the national agencies 
(http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na), your organisation should then provide the supporting documents as 
requested in the Guide for applicants and by your National Agency (this can be done by uploading the 
supporting documents in URF). 
  Please note that the validation could result in a possible change of the PIC (if e.g. the validation reveals that 
the same legal entity already exists under another PIC). 
 
 
The Validation Service 
 
 
 
You can find below a summary of the entered data: 
 
Organisation Data 
=================== 
Legal name: TestIKY 
Business name: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Τεστ) 
Registration country: Greece 
Official language: Greek 
NACE code: 
Legal form: UNKNOWN 
Legal form free text: 
VAT number: 999999999 
Registration number: 
Registration date: 
Registration authority: 
 
 
Legal Address 
=================== 
Street name and house number: Street 
PO box: 
Region/County: Aττική (Attiki) 
Postal Code: 
CEDEX: 
City: athens 
Country: Greece 
Internet homepage: 
Fax: 
Main Phone: +302102222222 
Secondary Phone: 
 
 
Main Contact Person 
=================== 

mailto:Beneficiary-Register-noreply@ec.europa.eu�
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#fr�
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na�
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Contact title: 
Contact gender: F 
Contact position in organisation: 
Contact department: 
Contact last name: IKY 
Contact first name: test user 
Contact country: Greece 
Contact street: Street 
Contact street number: 
Contact PO box: 
Contact region/county: Aττική (Attiki) 
Contact postal code: 
Contact CEDEX: 
Contact city: athens 
Contact fax: 
Contact primary phone: +302102222222 
Contact secondary phone : 
Contact e-mail: testuseriky@gmail.com 
 
 
 
 
Ενημέρωση των Καταχωρημένων Στοιχείων ή Ανάρτηση Δικαιολογητικών 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του οργανισμού σας δίνεται η δυνατότητα να 

προχωρήσετε σε ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρήθηκαν ή σε ανάρτηση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών εγγράφων για τον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στον 

οργανισμό, μέσω της επιλογής “Continue to update” – Σχήμα 14. 

 

 
Σχήμα 14: Οδηγός Εγγραφής – Ενημέρωση δεδομένων  

mailto:testuseriky@gmail.com�
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Για τη διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων ή την ανάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων δείτε 

παρακάτω στην ενότητα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

 
 
 
Αποθήκευση Προχείρου και Ανάκτηση Εγγραφής 
 
 
Σε κάθε βήμα της διαδικασίας εγγραφής μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο με τα δεδομένα του 

οργανισμού που έχουν εισαχθεί μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο και να ανακτήσετε την εγγραφή σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο, επιλέξτε το “Save” που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του 

Οδηγού Εγγραφής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η Ημερομηνία και η Ώρα αποθήκευσης – Σχήμα 15. 

 

 
Σχήμα 15: Οδηγός Εγγραφής – Αποθήκευση  

 
 
Για να ανακτήσετε την εγγραφή από ένα αποθηκευμένο πρόχειρο, κάντε login και στη συνέχεια ανοίξτε 

τη σελίδα εγγραφής οργανισμού (από το μενού “Organisations” η επιλογή “Register”) και επιλέξτε το 

σύνδεσμο “Resume Registration” – Σχήμα 16. 

Ο Οδηγός Εγγραφής θα ανοίξει σελίδα με πληροφορίες για το αποθηκευμένο πρόχειρο από όπου 

μπορείτε να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε βήματα που απομένουν στη διαδικασία εγγραφής, καθώς και 

να τροποποιήσετε και να επαληθεύσετε τα στοιχεία που είναι ήδη περασμένα – Σχήμα 17. 

Σημείωση: Το σύστημα ανακτά μόνο το τελευταίο πρόχειρο μιας εγγραφής – δεν μπορείτε να φυλάξετε 

περισσότερο από ένα πρόχειρο τη φορά. 
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Σχήμα 16: Εγγραφή – Ανάκτηση προχείρου εγγραφής  

 
 
 

Μπορείτε  να  διαγράψετε  το  πρόχειρο  σας  επιλέγοντας “Start a new Registration”, ώστε να ξεκινήσει 

νέα διαδικασία εγγραφής  - Σχήμα 18. 

Σημείωση: Το URF θα κρατήσει το πρόχειρο σας έως και 12 μήνες από την τελευταία αποθήκευση 

προχείρου. Σε περίπτωση που δεν ανακτήσετε την εγγραφή σας εντός ενός έτους, τα δεδομένα του 

προχείρου που έχετε εισάγει θα διαγραφούν αυτομάτως. 
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Σχήμα 17: Εγγραφή – Ολοκλήρωση εγγραφής  

 

 
Σχήμα 18: Εγγραφή – Νέα εγγραφή  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Προβολή των Δεδομένων Οργανισμού 
 

Για να δείτε τα δεδομένα εγγραφής του οργανισμού σας μετά την υποβολή τους, αφού κάνετε login 

μεταβείτε από το μενού “Organisations” στην επιλογή “My Organisations”. Στη λίστα με τους 

οργανισμούς που εμφανίζονται κάντε κλικ στο κουμπί “VO” – View Organisations - δίπλα από τον 

αντίστοιχο οργανισμό – Σχήμα 19. 

 

 
Σχήμα 19: Καταχωρημένοι Οργανισμοί – Προβολή 

 

 

Ανοίγει σελίδα με τα στοιχεία του οργανισμού, χωρίς να δίνεται δυνατότητα αλλαγής τους – Σχήμα 20. 
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Σχήμα 20: Προβολή δεδομένων οργανισμού 

 

Τροποποίηση των Δεδομένων Οργανισμού 
 

Για να τροποποιήσετε τα δεδομένα εγγραφής του οργανισμού σας μετά την υποβολή τους, αφού 

κάνετε login μεταβείτε από το μενού “Organisations” στην επιλογή “My Organisations”. Στη λίστα με 

τους οργανισμούς που εμφανίζονται κάντε κλικ στο κουμπί “ΜO” – Modify Organisation - δίπλα από 

τον αντίστοιχο οργανισμό – Σχήμα 21. 

 

Σχήμα 21: Καταχωρημένοι Οργανισμοί – Τροποποίηση 
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Ανοίγει σελίδα όπου εμφανίζονται τα δεδομένα εγγραφής που είχατε εισαγάγει και δίνεται η 

δυνατότητα να τα τροποποιήσετε. Η επιλογή της τροποποίησης υποδεικνύεται από την επιλογή 

“Submit changes” που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της σελίδας – Σχήμα 22.  

 

 
Σχήμα 22: Τροποποίηση δεδομένων οργανισμού 

 

Το Update Panel του URF παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή ενημέρωσης των στοιχείων του 

οργανισμού στις παρακάτω ομαδοποιημένες κατηγορίες: 

• Οργανισμός 

o Δεδομένα Οργανισμού: Δυνατότητα τροποποίησης των βασικών στοιχείων του 

οργανισμού. Αναλυτικά τα πεδία στην Ενότητα «Οδηγός Εγγραφής: Δεδομένα του 

Οργανισμού» 

o Δεδομένα διεύθυνσης: Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων ταχυδρομικής 

διεύθυνσης του οργανισμού. Αναλυτικά τα πεδία στην Ενότητα «Οδηγός Εγγραφής: 

Δεδομένα του Οργανισμού» 

o Στοιχεία Επικοινωνίας: Δυνατότητα αλλαγής του Υπεύθυνου Επικοινωνίας του 

οργανισμού. Αναλυτικά τα πεδία στην Ενότητα «Οδηγός Εγγραφής: Επικοινωνία» 

• LEAR (Legal Entity Appointed Representative): Εισαγωγή πληροφοριών για τον διορισμένο 

νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού. Εκτός από την εισαγωγή των δεδομένων στη 
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συγκεκριμένη σελίδα, θα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή υπογεγραμμένη επιστολή 

διορισμού LEAR και άλλα έντυπα που διατίθενται στην Πύλη Συμμετεχόντων. Για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα Erasmus+ δεν απαιτείται ο ορισμός LEAR. Μπορείτε να αφήσετε τα 

συγκεκριμένα πεδία κενά. 

• SME (Small and Medium-sized Enterprise): Στο τμήμα αυτό καλείστε να δηλώσετε αν ο 

οργανισμός σας πληροί τους όρους για να χαρακτηρισθεί μικρομεσαία επιχείρηση, είτε μέσω 

αυτό-αξιολόγησης είτε μέσω δήλωσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Μπορείτε να αφήσετε τα συγκεκριμένα πεδία κενά. 

• Μηνύματα: Στο τμήμα αυτό βλέπετε μηνύματα για τον οργανισμό σας ή μπορείτε να 

αποστείλετε μηνύματα στη αρμόδια υπηρεσία στην επιτροπή (EC Validation Services). 

Αναλυτικά στην Ενότητα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ». 

• Έγγραφα: Ανάρτηση νομιμοποιητικών εγγράφων για τον οργανισμό. Αναλυτικά στην Ενότητα 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ». 

 

Μέσω του “Submit changes” αποθηκεύονται ΟΛΑ τα τροποποιημένα δεδομένα σε ΟΛΕΣ τις κατηγορίες. 

Πριν την οριστική αποθήκευση εμφανίζεται προτρεπτικό ερώτημα για επιβεβαίωση της ενέργειας: θα 

σας ρωτά αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να υποβάλλετε τις αλλαγές σας και θα σας ενημερώνει για τις 

κατηγορίες στις οποίες έχουν υπάρξει αλλαγές - Σχήμα 23. 

 

 
Σχήμα 23: Επιβεβαίωση τροποποιήσεων 

 

• Σε περίπτωση που ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, το URF θα διατηρήσει τις 

τελευταίες αλλαγές σας και θα σας επιστρέψει στη σελίδα τροποποίησης των στοιχείων του 

οργανισμού. Μπορείτε να συνεχίσετε με τις αλλαγές ή προσθήκες σας. 

• Αν επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των αλλαγών, το URF θα αποθηκεύσει τα νέα δεδομένα του 

οργανισμού και στη συνέχεια θα ανοίξει τα στοιχεία του οργανισμού για προβολή. 

 

Μοναδική εξαίρεση στην καθολική αποθήκευση των αλλαγών μέσω του “Submit changes” αποτελεί η 
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υπηρεσία Εγγράφων (Documents) – όλες οι αναρτήσεις εγγράφων ή οι αλλαγές που 

πραγματοποιούνται εκεί εφαρμόζονται άμεσα από τη στιγμή που υποβάλλονται τα δεδομένα. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων (η επιλογή Documents στο Update Panel του URF) επιτρέπει στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να ανεβάζουν νέα δικαιολογητικά έγγραφα και να τροποποιούν τα 

μεταδεδομένα (metadata descriptions) των εγγράφων που έχουν αναρτήσει. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων, αφού κάνετε login μεταβείτε από 

το μενού “Organisations” στην επιλογή “My Organisations”. Στη λίστα με τους οργανισμούς που 

εμφανίζονται κάντε κλικ στο κουμπί “VO” – View Organisations – για να δείτε τον οργανισμό στον οποίο 

θέλετε να αναρτήσετε ή να τροποποιήσετε τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και επιλέξτε το tab 

Documents – Σχήμα 24. 

 

 
Σχήμα 24: Μετάβαση στη Διαχείριση Εγγράφων 

 

Από τη Διαχείριση Εγγράφων μπορείτε να ανεβάσετε όσους φακέλους εγγράφων επιθυμείτε αρκεί το 

μεγέθους τους να μην ξεπερνά τα 6 Mb ανά φάκελο. Πρέπει να εισάγετε το αρχείο και τον Τύπο 

εγγράφου και προαιρετικά μια Περιγραφή. 

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε όλα τα αναρτημένα έγγραφα για τον αντίστοιχο 

οργανισμό. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα έγγραφο που έχει ανέβει στο σύστημα, ακόμα κι 

αν το έχετε ανεβάσει εσείς οι ίδιοι. 
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Προβολή και Ταξινόμηση 
 
 
• Προβολή

• 

: Για να προβάλλετε τις ιδιότητες ενός εγγράφου, κάντε κλικ σε κάποιο σημείο στο 

πλαίσιο γύρω από το έγγραφο. Τα στοιχεία του εγγράφου θα εμφανιστούν στο πλαίσιο που θα ανοίξει 

όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα δεδομένα. 

Ταξινόμηση (Sort)

 

 

: Τα έγγραφα στη λίστα ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία ανάρτησης.  

Ανάρτηση Εγγράφου 
 

Για να αναρτήσετε ένα έγγραφο μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Εγγράφων αρχικά επιλέξτε “New 

request” για να εμφανιστεί στη λίστα “Documents” η επιλογή “Add document”  - Σχήμα 25. 

 

 
Σχήμα 25: Προσθήκη εγγράφου 

 

Στον πίνακα με τις ιδιότητες εγγράφου που θα εμφανιστεί ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

1. Κάντε  κλικ στο πλήκτρο «Επιλογή αρχείου»  για να επιλέξετε (browse) το αρχείο που θέλετε να 

αναρτήσετε από μια θέση αποθήκευσης στον υπολογιστή σας. 

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο αρχείων, βρείτε το έγγραφο και επιλέξτε «Άνοιγμα». Το όνομα 

του αρχείου θα εμφανιστεί δίπλα από το πλήκτρο «Επιλογή αρχείου». 

3. Επιλέξτε τον Τύπο του Εγγράφου (Document Type) από τη λίστα επιλογής.    

4. Προαιρετικά στο πεδίο Περιγραφή εισάγετε μια περιγραφή του εγγράφου – συντάκτης, θέμα, 

περιεχόμενο, κτλ. 

5. Τσεκάρετε το κουτάκι “Original language” αν το έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα 

του οργανισμού (για παράδειγμα, του τόπου σύστασης του οργανισμού). 

6. Τέλος, κάντε κλικ στο “Submit for processing” για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας και να 

ανεβάσετε το έγγραφό σας – Σχήμα 26. 
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Σχήμα 26: Υποβολή εγγράφου 

 

 

Το έγγραφό σας έχει ανέβει – στη λίστα εγγράφων έχει προστεθεί μια γραμμή με τον τύπο εγγράφου 

και την ημερομηνία ανάρτησης – Σχήμα 27. Το έγγραφο παραμένει σε κατάσταση “Sent” μέχρι την 

έξοδό σας από το σύστημα. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε η κατάσταση του εγγράφου θα έχει 

αλλάξει σε “Received”. 

 

 
Σχήμα 27: Λίστα εγγράφων 

 

Στη συνέχεια μπορείτε να αναρτήσετε ένα άλλο έγγραφο επιλέγοντας “Add document” . 

 

Σημείωση: Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων 

καταχωρούνται αυτόματα. Ωστόσο, αν έχετε ενημερώσει άλλα στοιχεία της εγγραφής του οργανισμού,  

πρέπει να υποβάλετε τις αλλαγές μέσω του “Submit changes” για να αποθηκευθούν προτού κλείσετε 

τη σελίδα του οργανισμού. 
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Τύποι Εγγράφων 
 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων του URF παρέχει μια λίστα προκαθορισμένων τύπων για επιλογή 

κατά το ανέβασμα του εγγράφου. Η λίστα επιλογής για τον Τύπο Εγγράφου διατίθεται στο πεδίο 

“Document type” – Σχήμα 28. 

Τα ονόματα των τύπων είναι περιγραφικά του σκοπού και του περιεχομένου του εγγράφου. Όταν 

αναρτάτε ένα δικαιολογητικό έγγραφο, επιλέξτε τον τύπο που ταιριάζει καλύτερα στο έγγραφο που 

πρόκειται να αναρτήσετε. Στην περίπτωση που κανένας προκαθορισμένος τύπος δεν είναι κατάλληλος, 

επιλέξτε τον τύπο “Other” και εισάγετε συναφείς πληροφορίες για το έγγραφο στο πεδίο της 

Περιγραφής. 

 

 
Σχήμα 28: Τύποι εγγράφων 

 

 

Περιορισμοί 
 

Δεν μπορείτε να αναρτήσετε εκτελέσιμα (executable) αρχεία και αρχεία script, καθότι δεν είναι 

αποδεκτά από το σύστημα. Για παράδειγμα, τα αρχεία με επεκτάσεις .exe, .bat, .com, .vbs, .vbx, .ocx, 

.tlb, .js, .bas, .dll, .war, .cmd, .pl, .php, .sh συνιστούν τέτοια αρχεία. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία 

με μέγεθος μεγαλύτερο από 6 Mb ανά φάκελο. 
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Επεξεργασία εγγράφου 
 

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός αναρτημένου εγγράφου: 

1. Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο στο πλαίσιο γύρω από το έγγραφο. Οι ιδιότητες του εγγράφου θα 

εμφανιστούν στο πλαίσιο που θα ανοίξει όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα 

δεδομένα. 

2. Αλλάξτε το τύπο εγγράφου ή την περιγραφή. 

3. Κάντε κλικ στο “Submit for processing” για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας – Σχήμα 29. 

 

 
Σχήμα 29: Επεξεργασία εγγράφου 

 

 

Αντικατάσταση εγγράφου 
 

Για να αντικαταστήσετε ένα αναρτημένο έγγραφο: 

1. Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο στο πλαίσιο γύρω από το έγγραφο. Οι ιδιότητες του εγγράφου θα 

εμφανιστούν στο πλαίσιο που θα ανοίξει όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα 

δεδομένα. 

2. Κάντε  κλικ στο πλήκτρο «Επιλογή αρχείου»  για να επιλέξετε (browse) το αρχείο που θέλετε να 

αναρτήσετε από μια θέση αποθήκευσης στον υπολογιστή σας. 

3. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο αρχείων, βρείτε το έγγραφο και επιλέξτε «Άνοιγμα». Το όνομα 

του αρχείου θα εμφανιστεί δίπλα από το πλήκτρο «Επιλογή αρχείου». 
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4. Κάντε κλικ στο “Submit for processing” για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας – Σχήμα 30. 

 

 
Σχήμα 30: Αντικατάσταση εγγράφου 

 

Το νέο έγγραφό σας έχει ανέβει και έχει αντικαταστήσει το έγγραφο που ήταν αναρτημένο. Το έγγραφο 

παραμένει σε κατάσταση “Sent” μέχρι την έξοδό σας από το σύστημα. Την επόμενη φορά που θα 

συνδεθείτε η κατάσταση του εγγράφου θα έχει αλλάξει σε “Replaced” – Σχήμα 31. 

 

 
Σχήμα 31: Λίστα εγγράφων 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήστη της Ενιαίας Υπηρεσίας Εγγραφής (10/12/2015) - 1.2, σελ. 42 

Κατέβασμα (downloading) εγγράφου 
 

Για να κατεβάσετε ένα έγγραφο: 

1. Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο στο πλαίσιο γύρω από το έγγραφο. Οι ιδιότητες του εγγράφου θα 

εμφανιστούν στο πλαίσιο που θα ανοίξει όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα 

δεδομένα. 

2. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου. Συνήθως, ανάλογα με το browser που διαθέτετε, σας 

εμφανίζεται ένα προτρεπτικό (prompt) που σας ρωτά σχετικά με τη πραγματοποίηση του 

download. 

3. Επιλέγεται τον επιθυμητό φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο και 

αποθηκεύετε. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κατεβάσετε ένα έγγραφο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του 

browser σας. 

 

 

Διαγραφή εγγράφου 
 

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός εγγράφου που έχει αναρτηθεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων 

του URF. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
 
 

Επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων επικοινωνίας των οργανισμών 
 

Το back-end του URF υποστηρίζει ένα σύστημα επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιεί Ειδοποιητικά 

Μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να ανήκουν σε έναν από τους ακόλουθους τύπους: 

• Εισερχόμενα – για εισερχόμενες επικοινωνίες από πρόσωπα προς τον οργανισμό ή τον 

υπεύθυνο επικοινωνίας, και 

• Εξερχόμενα – για εξερχόμενες επικοινωνίες με την Υπηρεσία Επικύρωσης της Επιτροπής (EC 

Validation Services). 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Μηνυμάτων στο Update Panel του URF σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να 

στέλνετε μηνύματα για προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην Υπηρεσία Επικύρωσης της Επιτροπής.  

Σημείωση: Στο URF, τα μηνύματα μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενο και δεν διαγράφονται από το 

χρήστη. 

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, αφού κάνετε login μεταβείτε από το μενού “Organisations” στην 

επιλογή “My Organisations”. Στη λίστα με τους οργανισμούς που εμφανίζονται κάντε κλικ στο κουμπί 

“ΜO” – Modify Organisations – για να επεξεργαστείτε τον οργανισμό και επιλέξτε το tab Messages, 

ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

1. Επιλέξτε “New message”. Θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να εισάγετε το θέμα 

και το περιεχόμενο του μηνύματός σας – Σχήμα 32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη 

εργαλεία επεξεργασίας και μορφοποίησης από τη διαθέσιμη γραμμή εργαλείων. 

2. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε “Send”. Για να απορρίψετε το μήνυμα, κάντε κλικ στο 

“Close”. 

3. Το μήνυμά σας έχει τώρα προστεθεί στη λίστα μηνυμάτων – Σχήμα 33. 

4. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο κάτω από το πεδίο “View” 

στη δεξιά στήλη του μηνύματος. 
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Σχήμα 32: Δημιουργία μηνύματος 
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Σχήμα 33: Λίστα μηνυμάτων 

 

 

Μηνύματα Σφαλμάτων: Διαχείριση Σφαλμάτων στο URF 
 

Το URF εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην αριστερή πλευρά του Update Panel του URF όταν 

παρουσιαστούν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα.  

Το μήνυμα σφάλματος είναι γενικό αλλά αναφέρεται το τμήμα της εγγραφής που χρειάζεται 

τροποποίηση, ενώ τα προβληματικά πεδία εμφανίζονται με χρωματική επισήμανση στην οθόνη – 

Σχήμα 34. 

 

 
Σχήμα 34: Μήνυμα Σφάλματος 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

Όρος Ορισμός 

Αυτόνομος (οργανισμός) Ένας αυτόνομος οργανισμός είναι ανεξάρτητος από άλλες νομικές οντότητες με 

τις οποίες μπορεί να έχει σχέση, είναι αυτοδιοικούμενος και κανονικά 

λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις για τον τρόπο που θα δαπανήσει τα χρήματά 

του, καθώς και για το είδος του επιχειρηματικού του στόχου. Ένας ανεξάρτητος 

οργανισμός έχει συνήθως τη δική του διοίκηση (management). 

Δικαιούχος Μια Νομική Οντότητα που μπορεί να συμμετέχει σε μια επιδότηση FP7. 

Bona-Fide οργανισμός Δεν αποτελεί Νομική Οντότητα, αλλά μπορεί να ενεργήσει ως επιχείρηση που 

συγκεντρώνει άλλες νομικές οντότητες. 

Συντονιστής Ο συμμετέχων που ορίζεται ως συντονιστής σε μια κοινοπραξία και σε μια 

σύμβαση επιδότησης. 

Document Management Facility 

(Υπηρεσία Διαχείρισης 

Εγγράφων) 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων είναι διαθέσιμη από το Documents tab page 

μέσα στο URF Update Panel, και επιτρέπει στο άτομο να αναρτήσει (upload) 

δικαιολογητικά έγγραφα. 

EAC Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον 

Πολιτισμό 

EAC-EA Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκτελεστικός Οργανισμός) είναι υπεύθυνος για την 

εφαρμογή των κεντρικών Δράσεων του Προγράμματος Erasmus+. 

ECAS Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπεύθυνος Έργου ή Επιστημονικός ή Διοικητικός Αξιωματούχος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή στη διάρκεια 

διαπραγματεύσεων. 

Επιχείρηση Οποιαδήποτε Νομική Οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. Συγκαταλέγονται οι εμπορικές εταιρείες, 

αλλά επίσης, και ιδίως, οι αυτό-απασχολούμενοι και οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις με βιοτεχνική ή άλλου είδους δραστηριότητα, καθώς και 

συνεταιρισμοί ή ενώσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 

FP7 7ο   Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

IAM Identity and Access Management (Διαχείριση Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και 

Πρόσβασης) 
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Όρος Ορισμός 

Διεθνής οργανισμός Ένας διακυβερνητικός οργανισμός, πέραν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που έχει 

νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το διεθνές δημόσιο δίκαιο, καθώς και 

κάθε εξειδικευμένος οργανισμός που έχει συσταθεί από έναν τέτοιο διεθνή 

οργανισμό. 

Νομική Δέσμευση Η νομική βάση για υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ της Επιτροπής και μιας 

άλλης νομικής οντότητας 

Νομική Οντότητα Μια οντότητα που αντιπροσωπεύει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με 

τη νομοθεσία και τα περιουσιακά στοιχεία. Για μια νομική οντότητα λέγεται ότι 

έχει νομική προσωπικότητα. 

Κάθε οργανισμός που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα («νομικό πρόσωπο») 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί σε 

μια νομική σχέση και που συνάπτει μια σχέση με την Επιτροπή: εργολάβος 

(νομική οντότητα), προμηθευτής, πελάτης, δικαιούχος, πρόσωπο… 

Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο Μια οντότητα που αντιπροσωπεύει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με 

την εθνική νομοθεσία του τόπου σύστασής της, το κοινοτικό ή διεθνές δίκαιο, 

και τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι έννοια αντίθετη του φυσικού προσώπου. 

Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώνει άλλες νομικές οντότητες (νομικά 

ή φυσικά πρόσωπα) ή να εμπεριέχει μόνο περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ίδρυμα). 

Φυσικό Πρόσωπο Μια νομική οντότητα που αντιστοιχεί σε άνθρωπο. Ένα φυσικό πρόσωπο 

μπορεί να είναι μια εταιρεία και να είναι εγγεγραμμένο σε εμπορικό μητρώο. 

Εθνικές Μονάδες Οργανισμοί που έχουν οριστεί από κάθε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+ 

για να θέσουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο και να 

λειτουργήσουν ως ο σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

δικαιούχων οργανισμών που συμμετέχουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

Οργανισμός Μια νομική οντότητα ή ένας καλόπιστος Bona-fide οργανισμός. 

  



 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήστη της Ενιαίας Υπηρεσίας Εγγραφής (10/12/2015) - 1.2, σελ. 48 

Όρος Ορισμός 

Συμμετέχων Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με Προγράμματα- Πλαίσια (FP) 

ή προγράμματα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP). Για 

παράδειγμα: Μια Νομική Οντότητα ως εταίρος σε μια σύμβαση επιδότησης, 

ένα τμήμα ή ινστιτούτο/ίδρυμα μιας τέτοιας οντότητας, ένα πρόσωπο που 

εργάζεται σε συμμετέχοντα οργανισμό και είναι σχετικό με τα προγράμματα, 

ένας εμπειρογνώμονας. Οι συμμετέχοντες είναι πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 
Προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω η έννοια 
«συμμετέχων», πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ: 
Του «εκτελούντος συμμετέχοντος» που προτείνει και εκτελεί μια δράση (π.χ. το 

τμήμα ενός πανεπιστημίου ή ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας) 

Της «συμμετέχουσας νομικής οντότητας» που αναλαμβάνει την ευθύνη για 

αυτήν την πρόταση και εκτέλεση (π.χ. ένα πανεπιστήμιο ή ο εμπειρογνώμονας 

ως νομικό, φυσικό πρόσωπο). «Μια συμμετέχουσα νομική οντότητα είναι 

οποιαδήποτε νομική οντότητα που έχει συμμετάσχει, συμμετέχει ή θα 

συμμετάσχει σε Προγράμματα-Πλαίσια (FP) ή προγράμματα για την καινοτομία 

και την ανταγωνιστικότητα (CIP), στο πλαίσιο είτε Συμβάσεων επιδότησης, 

συμφωνητικών ή απλώς προτάσεων» (Κατάλογος Συμβάσεων PDM/URF WG, 

από τις 14 Ιανουαρίου 2007). 

Των «Επαφών» από τους εκτελούντες συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες 

νομικές οντότητες για την ανταλλαγή πληροφοριών (π.χ. ένας καθηγητής ενός 

πανεπιστημιακού τμήματος, ο διευθυντής οικονομικών του πανεπιστημίου, 

ένας εμπειρογνώμονας, κτλ.). Οι επαφές διαδραματίζουν κάποιο ρόλο μέσα σε 

μια συμμετέχουσα οντότητα και μπορεί να έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση. 

 
Σημειώνεται ότι ο «εκτελών συμμετέχων» και η «συμμετέχουσα νομική 

οντότητα» μπορεί να είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο (π.χ. μια ιδιωτική εταιρεία) 

ή πολλές νομικές οντότητες μπορεί να έχουν συλλογικά την ευθύνη για έναν 

και μόνο εκτελούντα συμμετέχοντα (η περίπτωση μιας κοινοπραξίας). 
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Όρος Ορισμός 

PIC (Participant Identity Code) Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα είναι μοναδικός για κάθε οργανισμό. 

Πρόκειται για έναν κωδικό 9 ψηφίων που εκδίδεται με την καταχώρηση στο 

URF και χρησιμοποιείται σε κάθε βήμα της διαδικασίας για την ταυτοποίηση 

ενός οργανισμού. Ο κωδικός PIC που λαμβάνεται στη διάρκεια της 

καταχώρησης πρέπει να επικυρωθεί από το VS (Σύστημα Επαλήθευσης), και 

στη συνέχεια καθίσταται μόνιμος. 

PIC Participant Identification Code (Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα) 

Ιδιωτικός οργανισμός ή ιδιωτική 

επιχείρηση 

Ένα νομικό πρόσωπο που διέπεται κυρίως από το ιδιωτικό δίκαιο 
(κυρίως σε ότι αφορά τη σύσταση, τη σύνθεση και τον έλεγχο του). 

Δημόσιος Φορέας Ένας Δημόσιος Φορέας είναι μια Νομική Οντότητα που έχει συσταθεί ως 

τέτοιος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς οργανισμούς. 

REA Research Executive Agency (Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας) 

Registration Wizard Το Registration Wizard (Οδηγός Καταχώρησης) είναι μια υπηρεσία που 

επιτρέπει την εύκολη και φιλική προς το χρήστη καταχώρηση ενός οργανισμού, 

με τη βήμα-προς-βήμα εμφάνιση οθονών με όλα τα απαιτούμενα πεδία και τις 

σχετικές λίστες για εισαγωγή των δεδομένων καταχώρησης ενός οργανισμού. 

Η είσοδος στο Registration Wizard εκτελείται από τη σελίδα του EAC Participant 

Portal όταν ο χρήστης ξεκινά μια νέα καταχώρηση ενός οργανισμού ή όταν 

ανακτά ένα πρόχειρο καταχώρησης. 

ΜΜΕ Μικρομεσαία Επιχείρηση 

SOA Service-Oriented Architecture (Αρχιτεκτονική Παροχής της Υπηρεσίας) 

SSO Single Sign On 

Δικαιολογητικά έγγραφα Επίσημα έγγραφα (σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ) που πρέπει να 

υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ως τεκμηρίωση άλλων δηλωμένων 

δεδομένων διοικητικού, οικονομικού ή νομικού χαρακτήρα. 

URF Η Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχει ενιαία 

εγγραφή για τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα - Πλαίσια στο στάδιο 

πρότασης και σύμβασης. Εμπερικλείει ένα σύνολο κανόνων για την απόκτηση 

και την επικύρωση δεδομένων. 
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