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Σκάγιαννη 
 

  

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2007-2013»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 
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3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης 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 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»,  

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 

Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 

ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. 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, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής 

Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων», 

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

9. Τη µε αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και των 

επικαιροποιήσεων αυτής, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 4, 5 και 6,  

10. Τη µε αρ. πρωτ. 6676/13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των 
εξειδικευµένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «∆οµή Απασχόλησης και 
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) Πανεπιστηµίων», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης 
Πανεπιστηµίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίων», «Μονάδα Καινοτοµίας 
και Επιχειρηµατικότητας Πανεπιστηµίων», «∆οµή Απασχόλησης και 
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση 
ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», 

11. Τη µε αρ. πρωτ. 1930/05-06-2009 (ΕΥ∆ 8979/15-06-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) προς την 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και ∆ια Βίου Μάθηση», 

12. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 

τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 

εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης 

και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 
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13. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 270/27-01-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθµιση 
των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:  
 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
304310 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε8458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
 

3.∆ικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501103 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

 

Η πράξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:  

 

 

ΠΕ 1 
∆ιδασκαλία Μαθηµάτων 
Επιχειρηµατικότητας 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 
∆. 1.1: ∆ιδασκαλία µαθήµατος «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηµατικότητα» 

∆. 1.2:  ∆ιδασκαλία µαθήµατος «Ανάπτυξη 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

∆. 1.3: ∆ιαχείριση των φοιτητών  

ΠΕ 2 Σεµινάρια Μαθηµάτων 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 2.1:  Σεµινάρια στο πλαίσιο του µαθήµατος 

«Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» 

∆. 2.2: Σεµινάρια στο πλαίσιο του µαθήµατος 

«Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

ΠΕ 3 Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 3.1: Επισκέψεις στο πλαίσιο του µαθήµατος 

«Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» 

∆. 3.2: Επισκέψεις στο πλαίσιο του µαθήµατος 

«Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

ΠΕ 4 ∆ράσεις Συµβουλευτικής Καθοδήγησης 
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(Σχήµατα Mentoring) 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

 ∆. 4.1: Συµβουλευτική καθοδήγηση στο µάθηµα 

«Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» 

 ∆. 4.2: Συµβουλευτική καθοδήγηση στο µάθηµα 

«Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

 ∆. 4.3: Συναντήσεις ενηµέρωσης των µεντόρων 

ΠΕ 5 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού  
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 5.1: Ανάπτυξη και βελτίωση /προσαρµογή 

διδακτικού υλικού 

∆. 5.2: Παραγωγή Πρότυπου Εντύπου διδακτικών 

σηµειώσεων 

∆. 5.3: Μελέτες Περίπτωσης  

ΠΕ 6 Ψηφιακό Εργαστήριο 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 6.1:  Ιστοσελίδα ΜΚΕ 

∆. 6.2: Ψηφιακοποίηση, προσαρµογή και ηλεκτρονική 

υποστήριξη εκπαιδευτικού υλικού  

∆. 6.3: Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 

ΠΕ 7 ∆ικτύωση 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

 ∆. 7.1: Συµµετοχή στις δράσεις δικτύωσης της ∆ΑΣΤΑ   

 ∆. 7.2: ∆ικτύωση µε επιχειρήσεις 

 ∆. 7.3: Ένταξη των βάσεων δεδοµένων της ΜΚΕ στο 

ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ 

ΠΕ 8 Προβολή – ∆ηµοσιότητα 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 8.1: Συµµετοχή στις ∆ράσεις Προβολής και 

∆ηµοσιότητας της ∆ΑΣΤΑ 

∆. 8.2: Έντυπο Υλικό Προβολής 

ΠΕ9 Αρωγή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

∆. 9.1: Υπηρεσία υποστήριξης καινοτοµικών και 

επιχειρηµατικών ιδεών των φοιτητών 

∆. 9.2: Ανοιχτά Σεµινάρια Ειδικής θεµατολογίας 

∆. 9.3: Εντατικά Σεµινάρια Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας 

∆. 9.4: Επιµόρφωση στελεχών των Πράξεων 

ΠΕ10 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 
∆. 10.1: Οργάνωση της ΜΚΕ - Σύνταξη ετήσιων 

σχεδίων δράσης 

∆. 10.2: Συλλογή καταγραφή και επεξεργασία 

δεδοµένων - Σύστηµα αξιολόγησης των υπηρεσιών από 

τους ωφελούµενους   

∆. 10.3: Μηχανισµός Παρακολούθησης αποφοίτων που 

χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες της ΜΚΕ 

∆. 10.4: Συµµετοχή στις δράσεις 

∆ιαχείρισης/∆ιασφάλισης Ποιότητας της ∆ΑΣΤΑ 
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6.Παραδοτέα πράξης 

 

∆.1.1 
∆ιδασκαλία µαθήµατος «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηµατικότητα» 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Φάκελοι µαθήµατος «Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» 

για το Βόλο (1 ανά εξάµηνο - Πρόγραµµα διαλέξεων, 

εκπαιδευτικό υλικό, επιχειρηµατικές ιδέες/σχέδια 

φοιτητών/τριων, βαθµολογίες φοιτητών, προγράµµατα 

δραστηριοτήτων κ.λπ.) 

• Φάκελος µαθήµατος «Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» 

για τα Τρίκαλα (1 ανά εξάµηνο) 

• Φάκελος εργαστηρίου µαθήµατος «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηµατικότητα» (1 ανά εξάµηνο - Πρόγραµµα 

εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες 

φοιτητών/τριων, ηµερολόγιο συµµετοχής οµάδων κ.λπ.) 

• Εργασίες / επιχειρηµατικά σχέδια αλλοδαπών 

φοιτητών/τριων 

∆.1.2 
∆ιδασκαλία µαθήµατος «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών 

Σχεδίων» 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Φάκελος µαθήµατος «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών 

Σχεδίων» για το Βόλο (1 ανά εξάµηνο) 

• Φάκελος µαθήµατος «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών 

Σχεδίων» για τα Τρίκαλα (1 ανά εξάµηνο) 

• Φάκελος εργαστηρίου µαθήµατος «Ανάπτυξη 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων» (1 ανά εξάµηνο) 

• Εργασίες / επιχειρηµατικά σχέδια αλλοδαπών 

φοιτητών/τριων 

∆.1.3 ∆ιαχείριση των φοιτητών 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Σύστηµα διαχείρισης φοιτητών/τριων 

• Μητρώο επιχειρηµατικών ιδεών και επιχειρηµατικών 

σχεδίων φοιτητών/τριων 

• Κατάλογοι δήλωσης µαθηµάτων φοιτητών/τριων 

• Βαθµολογίες φοιτητών/τριων 

• Φάκελος επικοινωνίας µε Γραµµατείες Τµηµάτων  

∆.2.1 
Σεµινάρια στο πλαίσιο του µαθήµατος «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηµατικότητα» 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Εξαµηνιαία Προγράµµατα Σεµιναρίων 

• Φάκελοι Σεµιναρίων (αλληλογραφία µε τους οµιλητές 

και τους φοιτητές/τριες, υλικό παρουσιάσεων, λίστα 

παρόντων φοιτητών, δελτία τύπου κ.λπ.) 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού σεµιναρίων 

• Φύλλα αξιολόγησης σεµιναρίων 

∆.2.2 
Σεµινάρια στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ανάπτυξη 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

•  Εξαµηνιαία Προγράµµατα Σεµιναρίων 

• Φάκελοι Σεµιναρίων (αλληλογραφία µε τους οµιλητές 
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και τους φοιτητές/τριες, υλικό παρουσιάσεων, λίστα 

παρόντων φοιτητών, δελτία τύπου κ.λπ.) 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού σεµιναρίων 

• Φύλλα αξιολόγησης σεµιναρίων 

∆.3.1 
Επισκέψεις στο πλαίσιο του µαθήµατος «Εισαγωγή 

στην Επιχειρηµατικότητα» 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Εξαµηνιαία Προγράµµατα επισκέψεων 

• Φάκελοι Επισκέψεων 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού επισκέψεων 

• Φύλλα αξιολόγησης επισκέψεων 

∆.3.2 
Επισκέψεις στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ανάπτυξη 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Εξαµηνιαία Προγράµµατα επισκέψεων 

• Φάκελοι Επισκέψεων 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού επισκέψεων 

• Φύλλα αξιολόγησης επισκέψεων 

∆.4.1 
Συµβουλευτική καθοδήγηση στο µάθηµα «Εισαγωγή 

στην Επιχειρηµατικότητα» 

 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Εξαµηνιαία Προγράµµατα Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης 

• Φάκελοι mentoring (στοιχεία µεντόρων, 

παρακολούθηση οµάδων από τους µέντορες κ.λπ.) 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού συµβουλευτικής 

καθοδήγησης 

• Φύλλα αξιολόγησης συµβουλευτικής καθοδήγησης 

• Μητρώο Μεντόρων 

∆.4.2 
Συµβουλευτική καθοδήγηση στο µάθηµα «Ανάπτυξη 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων» 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Εξαµηνιαία Προγράµµατα Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης 

• Φάκελοι mentoring (στοιχεία µεντόρων, 

παρακολούθηση οµάδων από τους µέντορες κ.λπ.) 

• Εξαµηνιαίες εκθέσεις απολογισµού συµβουλευτικής 

καθοδήγησης 

• Φύλλα αξιολόγησης συµβουλευτικής καθοδήγησης 

• Μητρώο Μεντόρων 

∆.4.3 Συναντήσεις ενηµέρωσης των µεντόρων 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Πρόγραµµα συναντήσεων 

• Υλικό ενηµέρωσης µεντόρων 

∆.5.1 
Ανάπτυξη και βελτίωση/προσαρµογή διδακτικού 

υλικού 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• ∆ιδακτικές σηµειώσεις (προσαρµοσµένες / 
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επικαιροποιηµένες) 

• Επικαιροποιηµένοι Οδηγοί (οδηγός σύνθεσης 

επιχειρηµατικού σχεδίου, σύνταξης µελέτης 

περίπτωσης, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων κ.α.) 

∆.5.2 
Παραγωγή Πρότυπου Εντύπου διδακτικών 

σηµειώσεων 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Έντυπο διδακτικών σηµειώσεων / εγχειρίδιο 

διδασκαλίας (1) 

∆.5.3 Μελέτες Περίπτωσης 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Μελέτες περίπτωσης (5) 

∆.6.1 Ιστοσελίδα ΜΚΕ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Περιεχόµενο Ιστοσελίδας ΜΚΕ 

∆.6.2 
Ψηφιακοποίηση, προσαρµογή και ηλεκτρονική 

υποστήριξη εκπαιδευτικού υλικού 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Ψηφιακό υλικό (σηµειώσεις, οδηγοί, άρθρα και 

κείµενα, ψηφιακές πλατφόρµες κ.ά.) 

∆.6.3 Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Ψηφιακό υλικό εκδηλώσεων και σεµιναρίων (αρχεία 

βίντεο) 

∆.7.1 Συµµετοχή στις δράσεις δικτύωσης της ∆ΑΣΤΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Κείµενα εργασίας δικτύων ∆ΑΣΤΑ 

∆.7.2 ∆ικτύωση µε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Μητρώο δικτυωµένων επιχειρήσεων ΜΚΕ 

∆.7.3 
Ένταξη των βάσεων δεδοµένων της ΜΚΕ στο ενιαίο 

πληροφοριακό σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ 

• ∆εδοµένα της ΜΚΕ στο Πληροφοριακό Σύστηµα της 

∆ΑΣΤΑ 

∆.8.1 
Συµµετοχή στις ∆ράσεις Προβολής και ∆ηµοσιότητας 

της ∆ΑΣΤΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Κείµενα ΜΚΕ στο υλικό προβολής και δηµοσιότητας 

της ∆ΑΣΤΑ 

• Υποδείγµατα επιχειρηµατικών ιδεών και σχεδίων (για 

τους διαγωνισµούς επιχειρηµατικών ιδεών και 

σχεδίων της ∆ΑΣΤΑ) 

• Οδηγός αξιολόγησης επιχειρηµατικών ιδεών και 

σχεδίων 

• Ετήσιες αναφορές προβολής / δηµοσιότητας 

∆.8.2 Έντυπο Υλικό Προβολής 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Ενηµερωτικά φυλλάδια (για τα ανοιχτά σεµινάρια 

ειδικής θεµατολογίας και τα εντατικά σεµινάρια 

επιχειρηµατικότητας) 
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∆.9.1 
Υπηρεσία υποστήριξης καινοτοµικών και 

επιχειρηµατικών ιδεών των φοιτητών 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Έντυπο και ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό αρωγής 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού 

• Ηµερολόγια συναντήσεων µε τους επωφελούµενους 

της υπηρεσίας αρωγής επιχειρηµατικού σχεδιασµού 

• Μητρώο συµµετεχόντων στις συνεδρίες αρωγής 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού 

• Ετήσιες αναφορές υλοποίησης υπηρεσίας αρωγής 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού 

∆.9.2 Ανοιχτά Σεµινάρια Ειδικής θεµατολογίας 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Φάκελοι ανοιχτών σεµιναρίων ειδικής θεµατολογίας 

(στοιχεία συµµετεχόντων, πρόγραµµα σεµιναρίων, 

έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, στοιχεία οµιλητών και 

εισηγητών κ.λπ.) 

• Ετήσιες αναφορές υλοποίησης ανοιχτών σεµιναρίων 

ειδικής θεµατολογίας 

∆.9.3 
Εντατικά Σεµινάρια Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Φάκελοι εντατικών σεµιναρίων επιχειρηµατικότητας 

και καινοτοµίας  

• Εκπαιδευτικό υλικό εντατικών σεµιναρίων 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας 

• Μητρώο συµµετεχόντων στα εντατικά σεµινάρια 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας 

• Φύλλα αξιολόγησης εντατικών σεµιναρίων 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας 

• Ετήσιες αναφορές υλοποίησης εντατικών σεµιναρίων 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας 

∆.9.4 Επιµόρφωση στελεχών των Πράξεων 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Φάκελοι σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών 

• Εκπαιδευτικό υλικό εντατικών σεµιναρίων 

επιµόρφωσης στελεχών 

• Φάκελοι συµµετοχών στελεχών της ΜΚΕ σε σεµινάρια 

και συνέδρια (εγγραφές, ενηµερωτικό υλικό κ.λπ.) 

• Ετήσιες αναφορές υλοποίησης σεµιναρίων 

επιµόρφωσης στελεχών 

∆.10.1. 
Οργάνωση της ΜΚΕ – Σύνταξη Ετήσιων Σχεδίων 

∆ράσης 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης της Πράξης 

• Τελική έκθεση υλοποίησης της Πράξης 

• Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης ΜΚΕ 

∆.10.2. 

Συλλογή καταγραφή και επεξεργασία δεδοµένων - 

Σύστηµα αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους 

ωφελούµενους   
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Βάσεις δεδοµένων / καταχωρηµένα στοιχεία  

• Σύστηµα καταγραφής επωφελούµενων 

• Αρχεία στατιστικής επεξεργασίας 

• Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιών 

∆.10.3. 
Μηχανισµός Παρακολούθησης αποφοίτων που 

χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες της ΜΚΕ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Μητρώο παρακολούθησης αποφοίτων (που επωφελήθηκαν 

από τις υπηρεσίες της ΜΚΕ) 

• Ερωτηµατολόγια αποφοίτων 

∆.10.4. 
Συµµετοχή στις δράσεις ∆ιαχείρισης/∆ιασφάλισης 

Ποιότητας της ∆ΑΣΤΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• ∆ιαδικασίες της ΜΚΕ στην πιστοποίηση κατά ISO της 

∆ΑΣΤΑ και των δοµών της 

• Στοιχεία της ΜΚΕ στην εξωτερική Έκθεση αξιολόγησης της 

∆ΑΣΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6438 

Αριθµός Μονάδων 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας που 
δηµιουργούνται 

Αριθµός 1 

6439 

Αριθµός ωφελούµενων 
φοιτητών / φοιτητριών από 
δράσεις της Μονάδας 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

Αριθµός 1500 

    
    

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 37 µήνες.   

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. 
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                        ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 311.627,00 
1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 33.673,00                                                                                              

345.300,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 345.300,00 345.300,00 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 15.697,27 
2α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 1.569,73 

17.267,00 

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 

  

Σύνολο (2) 17.267,00 17.267,00 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 362.567,00 362.567,00 

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε 

362.567,00 €. 

 

 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων 
 
Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ΄ αποκοπή ποσό των επιλέξιµων 

έµµεσων δαπανών ανέρχεται στο ……% των άµεσων δαπανών της πράξης. 

 

Β) Άµεσες/ έµµεσες δαπάνες της πράξης  

 

13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   

   

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   
   

 
14. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 ευρώ. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 362.567,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 362.567,00 € ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 281.283,45 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε8458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ  

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

 Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

  

 

 

          ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β3 


