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

του ΤΕΙ Μεσολογγίου» 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», 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
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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. 11139/26-07-2009 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. Φ8.6/2056/12-06-2009 (ΕΥ∆ 8997/15-06-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (ΤΕΙ Μεσολογγίου) 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, 

13. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 202/20-01-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

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

Μάθηση», 
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Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 
του ΤΕΙ Μεσολογγίου» 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)  
304317 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε8458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
 

3.∆ικαιούχος: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501210 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Η πράξη αφορά στην εισαγωγή δύο (2) διατµηµατικών µαθηµάτων 

Επιχειρηµατικότητας καθώς και την υλοποίηση συµπληρωµατικών 

δραστηριοτήτων (όπως επισκέψεις, workshop, σεµινάρια, µελέτες 

περίπτωσης, εικονικές εφαρµογές πληροφορικής, mentoring κ.ά.), 

που θα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαίδευσης των 

σπουδαστών. Οι υπηρεσίες της ΜΚΕ θα εµπλουτιστούν µε την 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού (όπως ο δικτυακός τόπος, το 

ηλεκτρονικό περιοδικό, το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 

κ.ά.) και έντυπου υλικού (όπως οδηγοί για ζητήµατα 

επιχειρηµατικότητας), ενώ παράλληλα θα εκπονηθούν µελέτες για την 

αποτύπωση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας και κουλτούρας των 

συµµετεχόντων σπουδαστών και την παρακολούθηση των αποφοίτων 

που ανέπτυξαν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της 

πράξης, περιλαµβάνεται, επίσης η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας 

µε τις άλλες πράξεις της ∆ΑΣΤΑ, αλλά και µε παραγωγικούς φορείς, 

καθώς και η προβολή της πράξης και των προϊόντων και υπηρεσιών 

της µονάδας, έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση από 

σπουδαστές, φορείς και λοιπούς κοινωνικούς εταίρους. 

 
Η πράξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:  

 

Π.Ε. 1 
Συντονισµός, οργάνωση και υποστήριξη των 
δράσεων της ΜΚΕ 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

1.1 Επιστηµονικός Συντονισµός Πράξης 

1.1.1: Συντονισµός δράσεων 

1.1.2: Συνέργεια παρεµβάσεων 

1.1.3: Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων 

1.1.4: Απολογισµός Εργασιών  

1.1.5: Σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης 
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  1.2. Οργάνωση και συντονισµός δράσεων – Παροχή 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

1.2.1: Καταγραφή επωφελούµενων και έλεγχος του 

µηχανισµού συνεχούς παρακολούθησης αυτών 

1.2.2:  ∆ράσεις ποιοτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών της 

µονάδας, διερεύνηση και ανάλυση των αποτελεσµάτων – 

Αξιολόγηση πράξης 

1.2.3:  Ανάπτυξη δικτύωσης µε διάφορους φορείς 

1.2.4:  Συντονισµός των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας 

και όλων των συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 

1.2.5:  ∆ιεξαγωγή ατοµικών συνεδρίων και παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης - ανάπτυξης επιχειρηµατικού 

πλάνου 

1.2.6:  ∆ιεξαγωγή οµαδικών συνεδρίων προσωπικής και 

επαγγελµατικής ανάπτυξης  

1.2.7:  Βιωµατικά εργαστήρια 

1.2.8:  Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες 

 

  1.3. Τεχνικοοικονοµική υποστήριξη της πράξης 

1.3.1:  Τεχνική υποστήριξη Η/Υ, ενηµέρωσης και 

επικαιροποίησης ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού περιοδικού και 

Π.Σ. 

 

  1.4. Προµήθεια – Συντήρηση – Αναβάθµιση 
Υλικοτεχνικού εξοπλισµού 

1.4.1: Προµήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού  

 

Π.Ε. 2 
Εισαγωγή Μαθηµάτων Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

2.1. Μαθήµατα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

2.1.1:  Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα και την 

Καινοτοµία 

2.1.2:  Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών σχεδίων 

2.1.3:  Πιστοποιητικό επιµόρφωσης σε ζητήµατα 

καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας 

 

  2.2. Συµπληρωµατικές δραστηριότητες προώθησης 
της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 

2.2.1: Workshops  

2.2.2: Συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring, e-

mentoring) 

2.2.3: Case studies 

2.2.4: Ανοιχτά σεµινάρια ειδικής θεµατολογίας 

2.2.5: E-business 

2.2.6: Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς  

 

Π.Ε. 3 
Παραγωγή και προµήθεια έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

3.1 Παραγωγή οδηγών για ζητήµατα καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας 

3.1.1: Παραγωγή ενηµερωτικών οδηγών για ζητήµατα 

καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας σε έντυπη και 
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ηλεκτρονική µορφή 

  3.2 ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης 

3.2.1: ∆ηµιουργία και εµπλουτισµός βιβλιοθήκης µε θέµατα 

που αφορούν στην καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα 

  3.3 Ανάπτυξη CD-toolkit για υποψήφιους 
επιχειρηµατίες 

3.3.1: Ανάπτυξη ενός CD για την παροχή βασικών 

πληροφοριών για την υποστήριξη υποψήφιων 

επιχειρηµατιών 

 

Π.Ε. 4 
Προβολή, δηµοσιότητα και διάχυση 
αποτελεσµάτων 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

4.1: Ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας (όπως 

εκδηλώσεις δηµοσιότητας, καταχωρίσεις στον τύπο, έκδοση 

προωθητικού υλικού µονάδας, κ.ά.) 

Π.Ε. 5 Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

5.1: Ένταξη του Π.Σ. της ΜΚΕ στο Ο.Π.Σ. της ∆ΑΣΤΑ 

Π.Ε. 6 
∆ικτυακός τόπος της ΜΚΕ και δηµιουργία 
ηλεκτρονικού περιοδικού 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

6.1: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω του δικτυακού 

τόπου και του ηλεκτρονικού περιοδικού της ΜΚΕ 

Π.Ε. 7 Εκπόνηση Μελετών 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

7.1: Μελέτη για τη διερεύνηση της επιχειρηµατικής 

νοοτροπίας και κουλτούρας των αποφοίτων του ΤΕΙ 

Μεσολογγίου 

7.2: Μελέτη παρακολούθησης των αποφοίτων του ΤΕΙ 

Μεσολογγίου που ανέπτυξαν επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 
 

 

6.Παραδοτέα πράξης 

 
Τα παραδοτέα της Πράξης, ανά πακέτο εργασίας, είναι: 
 
 

Π.Ε. 1 
Συντονισµός, οργάνωση και υποστήριξη των 
δράσεων της ΜΚΕ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1.1 Επιστηµονικός Συντονισµός Πράξης 

α. Ετήσια σχέδια δράσης 

β. Μελέτες εφαρµογής της πράξης 

  1.2. Οργάνωση και συντονισµός δράσεων – Παροχή 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

α. Αναφορές – εκθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων 

της πράξης 

β. Συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης – Εκθέσεις 

αξιολόγησης (ενδιάµεσες – τελική) 

γ. Λίστα µε τους εµπλεκόµενους φορείς δικτύωσης 

δ. Λίστες συµµετεχόντων σπουδαστών µε τα στοιχεία 

επικοινωνίας 

ε. Περιγράµµατα βιωµατικών εργαστηρίων 
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στ. Φύλλα αξιολόγησης από συµµετοχή στις οµάδες 

ανάπτυξης 

ζ. Φύλλα ατοµικών συνεδριών 

 

  1.3. Τεχνικοοικονοµική υποστήριξη της πράξης 

α. Ηµερολόγια συντήρησης 

β. Εκθέσεις – αναφορές των ενεργειών που αφορούν 

στην τεχνικοοικονοµική υποστήριξη της πράξης 

γ. Ηλεκτρονικό αρχείο ΜΚΕ 

 

  1.4. Προµήθεια – Συντήρηση – Αναβάθµιση 
Υλικοτεχνικού εξοπλισµού 

α. Πρωτόκολλα παραλαβής και λοιπά παραστατικά 

 

Π.Ε. 2 
Εισαγωγή Μαθηµάτων Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

2.1. Μαθήµατα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

α. Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

β. Φάκελος µαθηµάτων (πρόγραµµα υλοποίησης 

µαθηµάτων, κλπ) 

 

  2.2. Συµπληρωµατικές δραστηριότητες προώθησης 
της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 

α. Πρόγραµµα επισκέψεων, σεµιναρίων  

β. Ενηµερωτικό υλικό διανοµής στους σπουδαστές για την 

προς επίσκεψη επιχείρηση, 

γ. Έντυπα / ερωτηµατολόγια για την αποτίµηση των 

επισκέψεων, σεµιναρίων 

δ. Υλικό εκπαίδευσης σε Open Source Λογισµικό, 

ε. cd µε το open source λογισµικό 

στ. Κατάλογος µεντόρων και φοιτητών που υποστηρίχθηκαν 

ζ. Μελέτες Περιπτώσεων 

 

Π.Ε. 3 
Παραγωγή και προµήθεια έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

3.1 Παραγωγή οδηγών για ζητήµατα καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας 

α. Ενηµερωτικοί οδηγοί για ζητήµατα καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή 

(CD). 

  3.2 ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης 

α. Ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία,  

β. περιοδικά και ειδικές θεµατικές εκδόσεις,  

γ. Άρθρα εφηµερίδων και διαδικτύου,  

δ. Λίστα δανειζόµενων βιβλίων από τους σπουδαστές 

  3.3 Ανάπτυξη CD-toolkit για υποψήφιους 
επιχειρηµατίες 

α. CD µε οδηγίες 

Π.Ε. 4 
Προβολή, δηµοσιότητα και διάχυση 
αποτελεσµάτων 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

α. Υλικό προβολής και δηµοσιότητας (αφίσες, προσκλήσεις, 

δελτία τύπου, λίστες συµµετεχόντων, βεβαιώσεις 

παρακολούθησης ηµερίδων, καταχωρίσεις στον τύπο, 

καταχωρίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, 

ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ)  

Π.Ε. 5 Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

α. Έκθεση καταγραφής των αναγκών και του σχεδιασµού 

της βάσης δεδοµένων του ΠΣ  

β. Πληροφοριακό Σύστηµα 

Π.Ε. 6 
∆ικτυακός τόπος της ΜΚΕ και δηµιουργία 
ηλεκτρονικού περιοδικού 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

α. Έκθεση καταγραφής αναγκών και των υποστηριζόµενων 

λειτουργιών του δικτυακού τόπου 

β. ∆ικτυακός τόπος 

γ. Ηλεκτρονικό περιοδικό 

Π.Ε. 7 Εκπόνηση Μελετών 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

α. Μελέτες (ερωτηµατολόγια έρευνας, πρωτογενή δεδοµένα 

έρευνας, συνολικό κείµενο έρευνας) 

 

 

 

 

 

 

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 700 

    
    

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 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 203.654,36 
1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 20.365.44 

224.019,80 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 224.019,80 224.019,80 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.824,40 
2α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 2949,60 

15.774,00 

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

  

Σύνολο (2) 15.774,00 15.774,00 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 239.793,80 239.793,80 

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε  
239.793,80 €. 

 

 

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 239.793,80 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 239.793,80 € ευρώ.  

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

σε 157.384,00 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0458                   

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 


