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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/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

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

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 2785-03/03/2009 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", όπως αυτή ισχύει,

9. Τη με αρ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ΄ αποκοπή δήλωσης 

έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) 

του καν. 1081/2005 και 7(4) του Καν. 1080/2006", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης " με κωδικό MIS 304222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση" 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς:

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
T.K : 54124

Αθήνα, 08/11/2013
Α.Π. : 22994
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης " στον Αξονα Προτεραιότητας "05 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες 

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

10. Τα με αρ. πρωτ. 16612/16-10-2012 και 8536/8-6-2012 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα «Εφαρμογή της κατ΄ αποκοπή

δήλωσης έμμεσων δαπανών»,

11. Το με αρ. 282/8-2-2013 Υ.Σ. του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα “Χρονική επέκταση και αύξηση 

προϋπολογισμού για τις Κατηγορίες Πράξεων «ΔΑΣΤΑ», «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ», «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΔΙΠ»",

12. Tη με αρ. πρωτ. 3687/14-02-2013 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων με θέμα “Χρονική επέκταση και 

αύξηση προϋπολογισμού για τις Κατηγορίες Πράξεων «ΔΑΣΤΑ», «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ», «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΔΙΠ»",

13. Τη με αρ. πρωτ. 14462-10/07/2013 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την 

τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση",

14. Το με αρ. 1384/10-07-2013 Υ.Σ. θετικής εισήγησης της Μονάδας Β3 για την αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης καθώς και την τροποποίηση του υποέργου από τη Μονάδα Β3,

15. 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,

16. Τη με αρ. πρωτ. 2388/08-11-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

304222 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Δικαιούχος:

501101 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε8458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ84580059

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Στο πλαίσιο της πράξης, περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 
υλοποίηση ενός προγράμματος με στόχο την προώθηση της Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει την 
εισαγωγή και θεσμοθέτηση μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα 
προγράμματα σπουδών 19 τμημάτων του Α.Π.Θ. και τη διενέργεια παράλληλων 
δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση καινοτόμου 
επιχειρηματικής σκέψης και δράσης σε φοιτητές και φοιτήτριες διαφόρων 
επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που 
θα το παρακολουθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και την κατάλληλη 
κουλτούρα και στάσεις, που θα τους ενθαρρύνουν και θα τους στηρίξουν όταν 
αποφοιτήσουν: 
(ι) να ιδρύσουν μια δική τους υγιή μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρηματική μονάδα 
ή 
(ιι) να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτό-απασχόληση) ή 
ακόμα
(ιιι) ως εργαζόμενοι, να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν (intra – 
entrepreneurship).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 
(α) εισαγωγή και ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών, νέων μαθημάτων ειδικής επιλογής 
με αντικείμενο την καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε 19 Τμήματα του ΑΠΘ 
(διαφορετικών επιστημονικών πεδίων) και σύνδεση των φοιτητών/τριών με τον «κόσμο 
του επιχειρείν». 
(β) παραγωγή ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού που θα προέλθει από την 
αξιοποίηση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού των προηγούμενων 
προγραμματικών περιόδων αλλά και από την παραγωγή νέου υλικού που θα 
καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των νέων τμημάτων που θα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από το ήδη υπάρχον υλικό.
(γ) σχεδιασμός, οργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων σε παραγωγικούς 
φορείς που θα αποσκοπούν στην τόνωση των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας και στην καλλιέργεια ουσιαστικής επαφής των φοιτητών και 
φοιτητριών με τον κόσμο του «επιχειρείν». Οι επισκέψεις αυτές θα διοργανώνονται για 
ομάδες ειδικοτήτων ή και για εξειδικευμένες συγκεκριμένες ειδικότητες, ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών. 
δ) διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας. Σκοπός αυτών των 
σεμιναρίων είναι να προσφερθούν ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να εστιάσουν σε 
εξειδικευμένα θέματα και να επωφεληθούν από τις γνώσεις και εμπειρίες των ειδικών 
και εμπειρογνωμόνων που θα προσκληθούν να διδάξουν στο εξειδικευμένο γνωστικό 
τους αντικείμενο.
ε) διοργάνωση μαθημάτων ειδικής θεματολογίας ολοκληρωμένων κύκλων εκπαίδευσης
που θα καλύπτουν το περιεχόμενο ενός επιπλέον εξαμηνιαίου μαθήματος και θα 
απευθύνονται σε φοιτητές/τριες συγκεκριμένων τμημάτων, με ευθύνη των οικείων 
τμημάτων. Σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι να προσφερθούν ευκαιρίες στους 
φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν έναν ετήσιο κύκλο εκπαίδευσης στην καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα στο εξειδικευμένο γνωστικό τους αντικείμενο και να επωφεληθούν 
από τις γνώσεις και εμπειρίες των ειδικών και εμπειρογνωμόνων που θα προσκληθούν
να διδάξουν. Αποτέλεσμα της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στον ετήσιο κύκλο 
μαθημάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και καινοτομία θα είναι η απόκτηση 
πιστοποιητικού ολοκλήρωσης αντίστοιχου κύκλου σπουδών που θα απονέμει το 
τμήμα προέλευσης.
στ) παρακολούθηση/αξιολόγηση του προγράμματος και των αποφοίτων με σκοπό την
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ανάπτυξη μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των φοιτητών/τριών και αποφοίτων 
που παρακολούθησαν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας.
ζ) ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης 

Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.1. Διοικητικός Συντονισμός
1.2. Οικονομικός Συντονισμός
1.3. Συντονισμός συνεργασιών με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς - οργάνωση 
επισκέψεων
1.4. Δημοσιοποίηση – Προώθηση - Προβολή της πράξης

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2.1 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
2.2 Ανάπτυξη – Υλοποίηση Σεμιναριακών μαθημάτων

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3.1. Επιλογή  και Ανάπτυξη λογισμικού
3.2. Ανάπτυξη και υλοποίηση εργαστηριακών  μαθημάτων

4. ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
4.1. Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας
4.2. Διοργάνωση μαθημάτων ειδικής θεματολογίας ολοκληρωμένων κύκλων 
εκπαίδευσης

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
5.1. Εσωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος
5.2. Εξωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος 
5.3. Δημιουργία Μητρώου Φοιτητών
5.4. Παρακολούθηση φοιτητών/τριών και αποφοίτων

 6. Παραδοτέα πράξης: 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.1.1 Κανονισμός μαθημάτων (κοινός για όλα τα τμήματα) 
1.1.2 Πρόγραμμα υλοποίησης μαθημάτων (κοινό για όλα τα τμήματα)
1.1.3 Ετήσια σχέδια δράσης 

1.2.1 Αναφορές – εκθέσεις για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της 
πράξης
1.2.2 Βάση δεδομένων για την οικονομική διαχείριση της πράξης 

1.3.1 Πρόγραμμα επισκέψεων
1.3.2 Εκθέσεις επισκέψεων
1.3.3 Μελέτες Περιπτώσεων (case studies) 
1.3.4 Φύλλα παρουσιών φοιτητών/τριών
1.3.5 Ερωτηματολόγια/έντυπα για την αποτίμηση της επίσκεψης

1.4.1 Υλικό από τη διοργάνωση ημερίδων (φωτογραφικό υλικό, πρόγραμμα, 
πρακτικά, κατάλογος συμμετεχόντων, κ.ά.)
1.4.2 Υλικό από τη συμμετοχή σε συνέδρια 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6438 Αριθμός Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που 
δημιουργούνται

Αριθμός  1.00

1.4.3 Ιστοσελίδα
1.4.4 Πληροφοριακό Σύστημα ΜΚΕ

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2.1.1 Βιβλιογραφία/αρθρογραφία 
2.1.2 Περιεχόμενα εκπαιδευτικού υλικού 
2.1.3 Ντοσιέ μαθήματος 
2.1.4 CD για την υποστήριξη των σεμιναριακών μαθημάτων
2.1.5 Οn-line προγράμματα προσομοίωσης επιχείρησης

2.2.1 Φύλλα παρουσιών φοιτητών  
2.2.2 Φύλλα παρουσιών διδασκόντων
2.2.3 Εκθέσεις διδασκόντων σχετικά με την αξιολόγηση των σεμιναριακών μαθημάτων

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3.1.1 Περιεχόμενα λογισμικού
3.1.2 CD για την υποστήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων

3.2.1 Φύλλα παρουσιών φοιτητών 
3.2.2 Φύλλα παρουσιών διδασκόντων 
3.2.3 Εκθέσεις διδασκόντων σχετικά με την αξιολόγηση των εργαστηριακών 
μαθημάτων
3.2.4 Επιχειρησιακά σχέδια (business plan) φοιτητών/τριών.

4. ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
4.1.1 Κατάλογος συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών – Παρουσιολόγια 
4.1.2 Επιμέρους αξιολόγηση αποτελεσμάτων
4.1.3 Ερωτηματολόγια/ έντυπα για την αποτίμηση του σεμιναρίου/ομιλίας

4.2.1 Κατάλογος συμμετεχόντων εισηγητών και φοιτητών – Παρουσιολόγια
4.2.2 Επιμέρους αξιολόγηση αποτελεσμάτων
4.2.3 Ερωτηματολόγια/ έντυπα για την αποτίμηση του σεμιναρίου/ομιλίας

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
5.1.1 Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης του Προγράμματος
5.1.2 Τελική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

5.2.1 Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης του προγράμματος   
5.2.2 Τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

5.3.1. Μητρώο φοιτητών

5.4.1 Εκθέσεις (με στατιστικά στοιχεία, συμπεράσματα κ.ά.)  
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6439 Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από δράσεις της 
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ****

Αριθμός  1,250.00

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

 334,878.64

 21,591.41

 20,223.90

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 61 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 376,693.95  376,693.95

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 334,878.64

 21,591.41

 20,223.90

 0.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 334,878.64

 21,591.41

 20,223.90

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

Σύνολο (3)

 334,878.64

 21,591.41

 20,223.90

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 376,693.95 Ευρώ 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

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 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. 
Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 9%, με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες δαπάνες διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και σε 8% με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες λειτουργικές 
δαπάνες του ΑΕΙ για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου. Το επιμέρους ποσό που υπολογίζεται βάσει του 
ανωτέρω ποσοστού 8% αποτελεί έσοδο για το ΑΕΙ και εγγράφεται στο λογιστικό του σύστημα, σε διακριτό κωδικό 
εσόδων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

Για την εφαρμογή του συστήματος των κατ’ αποκοπήν  έμμεσων δαπανών το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
διαχωρίζεται σε 2 φάσεις (Α’ & Β’), με τη δημιουργία ενός δεύτερου υποέργου. 
Στο πρώτο υποέργο (Α΄ ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό ολοκληρωμένο φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό 
αντικείμενο που υλοποιήθηκε έως την 31/12/2012, με εφαρμογή συστήματος υπολογισμού έμμεσων δαπανών με τη 
μέθοδο του πραγματικού κόστους. 
Στο δεύτερο υποέργο (Β’ ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο για το 
διάστημα από την 01/01/2013 έως τη λήξη της Πράξης, με εφαρμογή 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  376,693.95 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  376,693.95 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):  376,693.95 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 45,122.85 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ84580059
(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
4. ΕΥΔ, ΜΟΝΑΔΑ Β3
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