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Ηµερ :16-2-2011 
Α.Π.: 2080 
 
 

 
 
 

 Προς: ΤΕΙ Μεσολογγίου 
         Πρόεδρο καθ. κο Πολίτη 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη  της πράξης µε τίτλο «ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ Μεσολογγίου  »στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  2007-2013» 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

H 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.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

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

στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 6472/01.04.2008 «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/Β’/10.4.2008), µε την 

οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση». 



 

 

 

 

5. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-2009 απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα 
που υπογράφει την απόφαση ένταξης ή άλλου αρµόδιου οργάνου,   

6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση », που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί 
µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 

7. Την µε αρ.πρωτ. 9868/24-6-2009 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση »  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 1,2,3 και την µε ηµερ 29-04-2010 επικαιροποίησή της, 

8.   Την µε αρ. πρωτ. . Αριθ. Πρ.   8127/9-10-2009(ΕΥ∆ 16398/19-10-2009   αίτηση 
χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου «τει Μεσολογγίου» προς την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  

 
9. 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, 

10. το αρ πρωτ 36118/ΕΥΘΥ/1631/23-8-2010 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 
Επενδύσεων 

11. τα αρ πρωτ 20996/2-11-2010 και 23167/17-11-2010 έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 

12. Την µε αρ. πρωτ. 425/16-2-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ Μεσολογγίου  » 
 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 

της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 

Βίου Μάθηση ». 

ως εξής: 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσοστό 
(%) 

Επιλέξιµη 
δηµόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί µέρους 
Πράξης  

     

     

     

 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο(ΕΚΤ) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
327908 



 

 

 

 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 
 

2.Κωδικός πράξης 
Π∆Ε:                         
( επαναλαµβάνεται 
βάσει των δηλωθέντων 
στα πεδία π56 και π57, 
για όλα τα ενάριθµα 
που χρηµατοδοτούν 
την πράξη). 
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
 

3.∆ικαιούχος: 
 
Τει Μεσολογγίου 
 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου:  

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

 
• Οργάνωση συστήµατος αξιολόγησης 

• Οργάνωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας 

• Μοντελοποίηση Υπηρεσιών και Τεκµηρίωση αναγκών 

Πληροφοριακού Συστήµατος 

• Υποστήριξη ΟΜΕΑ- ∆ηµιουργία αρχειακού υλικού και 

εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα 

• Στελέχωση και λειτουργία ΜΟ∆ΙΠ 

• Υλοποίηση προγράµµατος αξιολόγησης και εκπόνηση 

µελετών 

• Αξιολόγηση του έργου 

• ∆ιάχυση πληροφοριών και αποτελεσµάτων 

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη του κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήµατος ΜΟ∆ΙΠ και Εκπαίδευση 

6.Παραδοτέα πράξης 

 

� αναφορά οργάνωσης του συστήµατος αξιολόγησης    
 
� τεχνικά εγχειρίδια διαδικασιών – εγχειρίδιο 

τεκµηρίωσης Συστήµατος διασφάλισης ποιότητας 
� Μοντελοποίηση υπηρεσιών και τεκµηρίωση αναγκών 

Πληροφοριακού Συστήµατος  
� Ετήσια έκθεση υποστήριξης ΟΜΕΑ  
� Ετήσια έκθεση αξιολόγησης ποιότητας Ιδρύµατος  

� Στατιστική επεξεργασία και ερµηνεία δεδοµένων  

� Σχέδιο βελτίωσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
υπηρεσιών  

� Έκθεση για την αξιολόγηση της ποιότητας σπουδών  

� Τελική εξ. έκθεση αξιολόγησης έργου 

� ∆ιοργάνωση ηµερίδων 
� Έντυπο υλικό διάχυσης αποτελεσµάτων  
� Πληροφοριακό Σύστηµα ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ Μεσολογγίου  
� Εκπαίδευση χρήσης πληροφοριακού συστήµατος  
Κ.α 

 

 

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



 

 

 

 

6121 AΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Αριθµός 1 

    
    

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (µήνες) µε ηµεροµηνία έναρξης την  

1-1-2011 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 (εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά). 

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 206360 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 61640 

 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1)   
 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ  
2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ  

 

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

  

Σύνολο (2)   

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 268.000  

 

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

268.000€  

 

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: ……………… 

 



 

 

 

 

 

 

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

(Το τµήµα Β συµπληρώνεται µόνο για τις περιπτώσεις που η πράξη χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε 

για πρώτη φορά). 

 

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

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 268.000 € (υπολογίζεται σαν άθροισµα των πεδίων π142 

και π143 του Τ∆Π  Σ=π142+π143)  και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):   268.000        €          

ποσό σε ευρώ. (προκύπτει από το πεδίο 142 του Τ∆Π) 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010   στο Π.∆.Ε. ( Επιλέγει 

το δηλωθέν έτος από  το πεδίο 144 του Τ∆Π)  ανέρχεται σε 

110.760 €   ποσό σε ευρώ (προκύπτει από το πεδίο 147 του 

Τ∆Π βάσει του έτους που έχει επιλεγεί) 

ΚΩ∆. ΣΑ:………                  

(προκύπτει από το πεδίο 56 του 

Τ∆Π) 

Φορέας ΣΑ:…… (Όνοµα-

κωδικός όπως προκύπτει από 

ΟΠΣ_Π∆Ε βάσει κωδ. ΣΑ) 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

( δηµιουργείται νέο ενάριθµο µε 

τον έλεγχο της Απόφασης 

Ένταξης στην προτεινόµενη ΣΑ)  

 

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

ποσό σε ευρώ. (προκύπτει από το πεδίο 143 του Τ∆Π) 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε. ( Επιλέγει το 

δηλωθέν έτος από  το πεδίο 144 του Τ∆Π)  ανέρχεται σε ………….. 

ποσό σε ευρώ (προκύπτει από το πεδίο 148 του Τ∆Π βάσει του 

έτους που έχει επιλεγεί) 

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   

        ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 
 

 

               ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενηµέρωση στο ∆ικαιούχο µόνο κατά τη διαδικασία 

υπογραφής του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, µαζί το Σχέδιο της Απόφασης 

Ένταξης) 

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

1. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση …..)2.Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 


