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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,

3. Την με αρ. Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002),

4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,

5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), 

με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 

με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-

1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
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Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ
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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" με κωδικό MIS 300665 στο 
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - 

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" 

του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

8. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)»,

9. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.

Β΄/29.12.2009),

10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 417/τ Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-

2012) και τη με αρ. πρωτ. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που 

αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

12. Το Νόμο 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του συστήματος μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παραρτήματος διπλώματος» (ΦΕΚ 189/02-08-2005), με το οποίο διαμορφώθηκε το 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

13. Την με αρ. πρωτ. 19019/10-11-2011 Πρόσκληση 141 και την επικαιροποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 2047/09-02-2012 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,

14. Τα με αρ. πρωτ. 3687/14-02-2013  και 4462/22-02-2013 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, 

15. Το με αρ. πρωτ. 3471/18-04-2013 – (αρ. εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16159/26-07-2013) αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου

16. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 425/24-02-2014 της Μονάδας Β3,

17. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης που έχει  αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται 

στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

18. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ    612  /13-03-2014   εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης 

στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

300665 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3. Δικαιούχος:

501107 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε8458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ84580524
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Σκοπός του υποέργου είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενός συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
αναφορικά με την διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία. 
Στόχος η συνεχής βελτίωση του πανεπιστημιακού έργου και η λειτουργία του 
ιδρύματος με κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς, ως υποχρέωση λογοδοσίας 
των δημοσίων εκπαιδευτικών θεσμών προς το κοινωνικό σύνολο το οποίο υπηρετούν.
Ο προαναφερόμενος στόχος επιτεύχθηκε με τις κάτωθι ενέργειες :
1.Μελέτη για την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης :
Εξειδίκευση των συνιστωσών της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας και 
αξιολόγησης σχετικά με τους τέσσερις άξονες - διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, 
προγράμματα σπουδών και λοιπές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καταγραφή των 
αναγκών που θα ικανοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα καθώς και 
συστηματοποίηση του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ 
του Ιδρύματος.  

1.1   Μελέτη  - οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) υποστήριξης του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας : 
Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη 
της οργάνωσης της αξιολόγησης τυποποιημένων δεδομένων, την αξιόπιστη διαχείριση 
αποτελεσμάτων καθώς και την έκδοση εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου.
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΟΠΣ θα αξιοποιούν 
πρότυπα ανοικτού κώδικα (Open Source Standards). Η βάση δεδομένων θα είναι 
τύπου SQL και για τις διεπαφές θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες τύπου PHP, 
Javascript, Java, AJAX. Το λειτουργικό σύστημα των servers θα είναι επίσης Open 
Source (ενδεικτικά Linux, BSD, OpenSolaris) και θα ληφθεί μέριμνα ώστε η υποδομή 
να είναι πλήρως συμβατή με οποιονδήποτε client.
2.1        Κεντρική βάση δεδομένων - Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
2.2.       Δημιουργία 17 Αιθουσών Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας  
2.3.   Δημιουργία διεπαφών εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων – Δημιουργία 
διεπαφών εξαγωγής στοιχείων
2.4.     Δημιουργία κατάλληλων φορμών για την εισαγωγή στοιχείων που ζητούνται 
από την ΑΔΙΠ στη βάση δεδομένων (Απογραφικά δελτία ΑΔΙΠ/ Ερωτηματολόγια)
2.5.     Σύστημα Διαχείρισης 
2.6      Τεκμηρίωση διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης
2.7.     Εκπαίδευση  (υλικό και αναφορά για σεμινάρια χρήσης)
2.8.     Σύστημα πιστοποίησης  - ασφάλειας χρηστών και διαδικασίες ασφαλείας.
2.9.     Έλεγχος λειτουργίας και πιλοτική χρήση. Αναφορά ορθής λειτουργίας.

3.Οργάνωση λειτουργίας υπηρεσίας υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ :
Η υπηρεσία υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ανταποκρίθηκε στα ακόλουθα:
3.1 Υποστήριξη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) στη διαδικασία 
εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
3.2 Υποστήριξη των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος στη διαδικασία 
αξιολόγησης.
3.3 Υποστήριξη, συντονισμός, παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης και 
λειτουργικότητας των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στο ίδρυμα.
3.4 Ενημέρωση και εκπαίδευση στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.
3.5 Υπηρεσία Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ.
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Η λειτουργία της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ στα πλαίσια το προγράμματος 
υποστηρίζεται λειτουργικά και οργανωτικά στο σύνολο των ενεργειών της από 
υπηρεσία κατάλληλα στελεχωμένη από επιστημονικούς εξωτερικούς συνεργάτες του 
έργου της «ΜΟΔΙΠ» που αναλαμβάνουν και την οικονομική και διοικητική διαχείριση 
του προγράμματος, καθώς και από μόνιμο διοικητικό προσωπικό της  Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Ιδρύματος ώστε να υπάρχει ενσωμάτωση των 
δράσεων και των ενεργειών στις μόνιμες δομές του ιδρύματος και να εξασφαλιστεί έτσι
η βιωσιμότητα της και μετά το πέρας της πράξης.  

5.Προβολή- Δημοσιότητα : 
Η προβολή του Έργου της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιήθηκε 
μέσω:
5.1   Εκτύπωση διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού 
5.2  Την ανάπτυξη κατάλληλης ιστοσελίδας στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ είναι:
1. Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων
Δύο servers με σκληρούς δίσκους τεχνολογίας SAS, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 ΤΒ
συνολικά ανά server, διαμορφωμένους σε RAID-50, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η
ακεραιότητα των δεδομένων, όσο και ο γρήγορος χειρισμός τους. Ο κάθε server θα 
διαθέτει τουλάχιστον δύο επεξεργαστές και τουλάχιστον 4 GB μνήμη ανά 
επεξεργαστή.
2. Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
Ένας server που θα λειτουργεί είτε συμπληρωματικά ως προς τη διαμοίραση του 
φόρτου εργασίας (load balancing), είτε ως failover σε περίπτωση αστοχίας κάποιου 
από τους δύο. Ο server θα έχει τουλάχιστον δύο Gbit κάρτες δικτύου, διπλούς 
επεξεργαστές και ένα ελάχιστο 4 GB μνήμης ανά επεξεργαστή.
3. Υποσύστημα Backup
Σύστημα για τη τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας τόσο για το υποσύστημα της 
βάσης δεδομένων, όσο και για το υποσύστημα της διαδικτυακής πύλης. Η διαδικάσία
θα γίνεται αυτόματα από το Υποσύστημα Διαχείρισης.
4. Εφεδρικοί δίσκοι και παρελκόμενος εξοπλισμός (όπως KVM switch console, 
οδηγοί καλωδίων, σύστημα ψύξης).
5. Rack για την τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού.
6. Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (17 σετ ) που θα τοποθετηθούν σε 
κατάλληλα σημεία στο ίδρυμα και θα εξυπηρετήσουν τα τμήματα σε Ηράκλειο και 
Ρέθυμνο. Το κάθε ένα από αυτά θα περιλαμβάνει ένα σταθμό βάσης, τουλάχιστον 50 
μονάδες ψηφοφορίας και ένα PC.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- Β΄ΦΑΣΗ
Σκοπός του υποέργου 3 είναι η συνέχιση της οργάνωσης, ανάπτυξης και υποστήριξης
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφορικά με την διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και 
διοικητική του λειτουργία. Στόχος η συνεχής βελτίωση του πανεπιστημιακού έργου 
και η λειτουργία του ιδρύματος με κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς, ως 
υποχρέωση λογοδοσίας των δημοσίων εκπαιδευτικών θεσμών προς το κοινωνικό 
σύνολο το οποίο υπηρετούν.
Ο προαναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί με τις κάτωθι ενέργειες :

2. Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) υποστήριξης του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας : 
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Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη 
της οργάνωσης της αξιολόγησης τυποποιημένων δεδομένων, την αξιόπιστη διαχείριση 
αποτελεσμάτων καθώς και την έκδοση εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου.
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΟΠΣ θα αξιοποιούν 
πρότυπα ανοικτού κώδικα (Open Source Standards). Η βάση δεδομένων θα είναι 
τύπου SQL και για τις διεπαφές θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες τύπου PHP, 
Javascript, Java, AJAX. Το λειτουργικό σύστημα των servers θα είναι επίσης Open 
Source (ενδεικτικά Linux, BSD, OpenSolaris) και θα ληφθεί μέριμνα ώστε η υποδομή 
να είναι πλήρως συμβατή με οποιονδήποτε client.
 2.1  Κεντρική βάση δεδομένων – Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
 2.2  Δημιουργία 17 Αιθουσών Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας  
 2.3 Δημιουργία διεπαφών εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων – Δημιουργία 
διεπαφών εξαγωγής στοιχείων
 2.4  Δημιουργία κατάλληλων φορμών για την εισαγωγή στοιχείων που ζητούνται από 
την ΑΔΙΠ στη βάση δεδομένων (Απογραφικά δελτία ΑΔΙΠ/ Ερωτηματολόγια)
 2.5   Σύστημα Διαχείρισης 
 2.6    Τεκμηρίωση διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης
 2.7  Εκπαίδευση  (υλικό και αναφορά για σεμινάρια χρήσης)
2.8  Σύστημα πιστοποίησης  - ασφάλειας χρηστών και διαδικασίες ασφαλείας.
2.9  Έλεγχος λειτουργίας και πιλοτική χρήση. Αναφορά ορθής λειτουργίας.

3. Οργάνωση λειτουργίας υπηρεσίας υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ :
Η υπηρεσία υποστήριξης ΜΟΔΙΠ θα ανταποκριθεί στα ακόλουθα:
3.1 Υποστήριξη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) στη διαδικασία 
εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
3.2 Υποστήριξη των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος στη διαδικασία 
αξιολόγησης.
3.3 Υποστήριξη, συντονισμός, παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης και 
λειτουργικότητας των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στο ίδρυμα.
3.4 Ενημέρωση και εκπαίδευση στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.
3.5 Υπηρεσία Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ.

Η λειτουργία της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ στα πλαίσια το προγράμματος 
υποστηρίζεται λειτουργικά και οργανωτικά στο σύνολο των ενεργειών της από 
υπηρεσία κατάλληλα στελεχωμένη από επιστημονικούς εξωτερικούς συνεργάτες του 
έργου της «ΜΟΔΙΠ» που αναλαμβάνουν και την οικονομική και διοικητική διαχείριση 
του προγράμματος, καθώς και από μόνιμο διοικητικό προσωπικό της  Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Ιδρύματος ώστε να υπάρχει ενσωμάτωση των 
δράσεων και των ενεργειών στις μόνιμες δομές του ιδρύματος και να εξασφαλιστεί έτσι
η βιωσιμότητα της και μετά το πέρας της πράξης.  

4. Αξιολόγηση του προγράμματος - έργου : 
Ανεξάρτητη Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από 
διαφορετικούς φορείς που έχουν γνώση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
θεμάτων της διαχείρισης της ποιότητας,   από την Ελλάδα ή/και από το εξωτερικό, θα
αξιολογήσει το σύνολο του έργου.
4.1  Αξιολόγηση του προγράμματος (Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου)

5.Προβολή- Δημοσιότητα : 
Η προβολή του Έργου της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιείται 
μέσω:
5.1  Εκτύπωσης διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6121 Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία 
εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης 

Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

Έμμεσες Δαπάνες κατ' αποκοπή

 396,245.37

 17,105.42

 24,275.84

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 62 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 437,626.63  437,626.63

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 380,839.74

 17,105.42

 24,275.84

 15,405.63

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 396,245.37

 17,105.42

 24,275.84

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

Σύνολο (3)

 396,245.37

 17,105.42

 24,275.84

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 437,626.63 Ευρώ 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

5.3   Ενημερωτικών ημερίδων
5.4   Συνεχούς ενημέρωσης της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ
5.5  Καταχωρήσεων στον τύπο

 6. Παραδοτέα πράξης: Οργάνωση, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ποσοστά για την κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 της υπ.
αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εφαρμόζονται ως εξής:
Το σταθερό ποσοστό για την κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί 
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.
Για την εφαρμογή του συστήματος των κατ' αποκοπήν έμμεσων δαπανών το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
διαχωρίζετα σε 2 φάσεις (Α' και Β') με τη δημιουργία ενός δεύτερου υποέργου.
Στο πρώτο υποέργο (Α' Φάση) αποτυπώνεται το διακριτό ολοκληρωμένο φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο
που υλοποιήθηκε έως την 31/12/2012, με εφαρμογη συστήματος υπολογισμού έμμεσων δαπανών με τη μέθοδο του 
πραγματικού κόστους.
Στο δευτερο υποέργο (Β' ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο για το 
διάστημα από την 01/01/2013 έως την λήξη της Πράξης, με εφαρμογη του συστήματος των κατ' αποκοπήν έμμεσων 
δαπανών.

Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί
των άμεσων δαπανών
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  437,626.63 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  437,626.63 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  437,626.63 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 63,319.90 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ84580524
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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