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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
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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Γεωπονικού 
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

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

Αθηνών" 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. 4702-06/06/2013 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ" 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. 1209/18-06-2013 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. 2384/08-11-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

304224 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3. Δικαιούχος:

501110 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ24580070

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Στόχος της πράξης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην 
κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης 
διαδικασιών οργάνωσης, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, προώθηση καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογίας. 

ΔΡΑΣΗ 1:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και εδραίωση της διδασκαλίας μαθημάτων 
επιχειρηματικότητας, εμπέδωσή τους μέσω διδασκόμενης/καθοδηγούμενης πρακτικής
άσκησης και η δημιουργία βάσης για να συνεχιστεί αργότερα η εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσω της δράσης της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. 
Δ. 1.1. Επιχειρηματικότητα-εισαγωγικό μάθημα
o Δ. 1.1.1. Διδασκαλία εισαγωγικού μαθήματος γενικού μέρους
o Δ. 1.1.2. Εκπαιδευτικό υλικό στελεχών παραγωγικών φορέων
o Δ. 1.1.3 Οι παρουσιάσεις *.ppt των φοιτητών - στοχευμένα αντικείμενα εργασίας
Δ.1.2. Επιχειρηματικότητα – πρακτική άσκηση (μάθημα εμβάθυνσης)

ΔΡΑΣΗ 2 : ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ MENTORING)
Στόχος των δράσεων καθοδήγησης είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες φοιτητές 
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ενέργειες που προσεγγίζουν την πραγματική 
λειτουργία μιας επιχείρησης λαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμη εμπειρία.  

ΔΡΑΣΗ 3: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο στόχος των επισκέψεων είναι διπλός. Πρώτος στόχος είναι να οργανωθεί η 
παράδοση των μαθημάτων του εισαγωγικού μαθήματος εντός τεχνολογικού πάρκου / 
θερμοκοιτίδας με ταυτόχρονη επιθεώρηση/επίσκεψη νέων καινοτομικών επιχειρήσεων. 
Δεύτερος είναι να πραγματοποιηθούν επισκέψεις των φοιτητών κατά την διάρκεια 
πραγματοποίησης του μαθήματος εμβάθυνσης σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα 
για την δημιουργία των μελετών περίπτωσης/επιχειρησιακών σχεδίων.

ΔΡΑΣΗ 4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στόχος είναι μόνο η επικαιροποίηση -όπου χρειάζεται- του υλικού που παράχθηκε τις
προηγούμενες περιόδους. Ταυτόχρονα θα γίνει χρήση υλικού που έχει αναπτυχθεί 
από το ΕΜΠ για καλύτερη αξιοποίησή του, όπως και διάθεση μέσω ΔΑΣΤΑ. Η 
χρήση και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της 
διδασκαλίας των μαθημάτων επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της πράξης. 
Δ4.1 Επικαιροποίηση και επανεκτύπωση υλικού 
Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη παραχθεί αναφέρεται σε 2 επιμέρους 
αντικείμενα: 
Γενικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης μιας επιχείρησης και Ειδικά 
μέρη δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας ειδικών τύπων επιχειρήσεων ανά 
ειδικότητα.
 
ΔΡΑΣΗ 5: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES)
Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία πραγματικών επιχειρηματικών Σχεδίων μέσω 
Μελετών Περιπτώσεων (Case studies) επιχειρήσεων. Το υλικό των επιχειρηματικών 
σχεδίων που θα παρουσιάζεται θα είναι ειδικά προετοιμασμένο, βασισμένο σε 
πρωτογενή έρευνα και προσεκτικά δομημένο σε τυποποιημένη μορφή 
Δ.5.1 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων μέσω εκτενών μελετών περιπτώσεων (Case 
studies)
Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων μέσω των μελετών περιπτώσεων (case 
studies) προβλέπεται να συνεχίσει να πραγματοποιείται από τους φοιτητές με την 
πλήρη συνεργασία του προσωπικού των Ιδρυμάτων (των διδασκόντων), και τη συνεχή 
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καθοδήγηση από κατάλληλα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων συμβούλων.
Δ.5.2. Εξέλιξη πρωτοκόλλου ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων
Κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη ενός πιο συστηματικού είδος πρωτοκόλλου -με 
περισσότερη καθοδήγηση ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 
και τις τυπικές δράσεις όπως και το πώς πρέπει να σκέφτονται.
Δ.5.3 Παλιοί απόφοιτοι που συνεισέφεραν με τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες  
Η ύπαρξη τόσων καλώς εκπαιδευμένων φοιτητών από προηγούμενες σειρές πρέπει να
τύχει καλύτερης αξιοποίησης. Ο στόχος είναι να βρεθούν αυτοί οι (πρώην) φοιτητές 
και να τους ζητηθεί να συμμετάσχουν άνευ πληρωμής ως σύμβουλοι της κάθε νέας 
σειράς όταν και όποτε έχουν την ευχέρεια. Θα τους δοθεί βεβαίωση για τις υπηρεσίες
που θα προσφέρουν στη δράση.

ΔΡΑΣΗ 6: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΜΚΕ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ
Δεδομένου ότι η κύρια δράση επικοινωνίας και η βράβευση των επιχειρηματικών 
σχεδίων έχει πλέον αναληφθεί από άλλα έργα στο πλαίσιο της ΔΑΣΤΑ, η 
συγκεκριμένη δράση στοχεύει μόνο στην υποβοήθηση αυτών των άλλων έργων μέσα 
από την προσωπική επαφή με όσους παραγωγικούς φορείς έχουν συμμετάσχει στο 
παρελθόν ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον στην υλοποίηση των επιχειρηματικών 
σχεδίων.
Κρίνεται απαραίτητο για λόγους αποτελεσματικότητας να γίνει διαχείριση των επαφών
αυτών και υποβοήθηση της προετοιμασίας των βραβεύσεων μέσα από την ΜΚΕ- όλα 
σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης και τις άλλες δράσεις 
στο πλαίσιο της ΔΑΣΤΑ.

ΔΡΑΣΗ 7: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βασικός στόχος για την παρούσα περίοδο είναι  η συντήρηση όσων υλοποιήθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα η οποία κυρίως σχετίζεται με επανεγκατάσταση του 
λογισμικού στα υπάρχοντα μηχανήματα. Η συντήρηση αυτή έχει να κάνει με την 
επανεγκατάσταση των εξυπηρετητών (servers) λογισμικού στα ίδια τα υπάρχοντα 
μηχανήματα, αν και πιθανόν θα χρειαστούν μικρές αναβαθμίσεις τεχνικού εξοπλισμού.
Η επανεγκατάσταση είναι δράση σημαντικής περιπλοκότητας και θα 
πραγματοποιηθεί από το προσωπικό των δικτύων του ίδιου του ΓΠΑ εκτός ωραρίου 
κανονικής λειτουργίας του πανεπιστημίου.
Η διασύνδεση της βάσης δεδομένων και τα υπόλοιπα στοιχεία με άλλη εσωτερική 
διαρρύθμιση (τοποθετημένα διαφορετικά στα υπάρχοντα μηχανήματα) ώστε να 
εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις δυνατότητές τους. Ταυτόχρονα να γίνει διασύνδεση με 
τον υπόλοιπο εξοπλισμό της ΔΑΣΤΑ. Η μικρή αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού έχει 
να κάνει με την αναβάθμιση του λογισμικού αποθήκευσης (back-up) και επιμέρους 
ηλεκτρονικά στοιχεία διασυνδεσιμότητας με τον χώρο (εξυπηρετητές) της ΔΑΣΤΑ.
Αναφορικά με την τεχνική εξυπηρέτηση των φοιτητών της ΜΚΕ θα δημιουργηθεί 
απευθείας γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης (help-line).
Ταυτόχρονα θα υπάρξει απευθείας τεχνική υποστήριξη των φοιτητών της ΜΚΕ από 
τους τεχνικούς του ΓΠΑ για οποιαδήποτε προβλήματα χρήσης του λογισμικού / 
εξυπηρετητών. Αυτή η απευθείας τεχνική εξυπηρέτηση είναι νέο στοιχείο για το έργο.

ΔΡΑΣΗ 8: ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δ8.1. Ετήσια Σχέδια Δράσης
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μαθημάτων και των γενικότερων δραστηριοτήτων 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί αρμοδιότητα της Μονάδας 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του οικείου Πανεπιστημίου και θα πρέπει να 
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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

γίνεται με βάση ένα Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Μονάδας Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας για το κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο θα υποβάλλεται στη 
ΔΑΣΤΑ με στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέργεια των παρεμβάσεων, 
η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων με τις 
δραστηριότητες των άλλων συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων 
Δ8.2. Αξιολόγηση 
o Δ8.2.1  Εκθέσεις Αξιολόγησης
o Δ8.2.2 Δημιουργία και εξέλιξη «Οδηγού Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 
από τους Φοιτητές»

 6. Παραδοτέα πράξης: ΔΡΑΣΗ 1:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παραδοτέα
o Εκπαιδευτικό υλικό 
o Παρουσιάσεις φοιτητών - στοχευμένα αντικείμενα εργασίας
o Ημερολόγιο δράσεων & απόκτησης  εμπειρίας/προβληματισμού των φοιτητών για 
την πρακτική άσκηση [μάθημα εμβάθυνσης].
ΔΡΑΣΗ 2 :  ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ MENTORING)
Παραδοτέα
o Φάκελοι Καθοδήγησης φοιτητών
o Φάκελοι καθοδήγησης μελών ΔΕΠ/ΓΠΑ (εκπαίδευση εκπαιδευτών καθοδήγησης)
o Εκθέσεις αξιολόγησης δράσεων καθοδήγησης
ΔΡΑΣΗ 3:  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Παραδοτέα
o Εκθέσεις για την επίσκεψη / σεμινάριο – πρωτόκολλο συναντήσεων 
ΔΡΑΣΗ 4:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παραδοτέα
o Έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό 
ΔΡΑΣΗ 5: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES)
Παραδοτέα
o Πρωτόκολλο Ανάπτυξης Μελετών Περίπτωσης
o Υλικό εκτενών Μελετών Περίπτωσης/ Επιχειρηματικών Σχεδίων 
ΔΡΑΣΗ 6:  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΜΚΕ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ
Παραδοτέα
o Λίστα επαφών ΜΚΕ με τους παραγωγικούς φορείς [ετήσια]
ΔΡΑΣΗ 7:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Παραδοτέα
o Ένταξη πληροφοριακού συστήματος πράξης στο ενιαίο ΠΣ του ΔΑΣΤΑ 
o Στοιχεία εργασιών συντήρησης & αναβάθμισης
ΔΡΑΣΗ 8: ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Παραδοτέα
o Ετήσια Σχέδια Δράσης
o Εκθέσεις Αξιολόγησης (Ενδιάμεσες & Τελική)
o Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας από τους Φοιτητές
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6439 Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από δράσεις της 
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ****

Αριθμός  405.00

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

 235,104.17

 6,679.29

 28,612.91

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 49 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 270,396.37  270,396.37

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 235,104.17

 6,679.29

 28,612.91

 0.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 235,104.17

 6,679.29

 28,612.91

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

Σύνολο (3)

 235,104.17

 6,679.29

 28,612.91

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 270,396.37 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  270,396.37 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  270,396.37 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):  270,396.37 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 92,808.08 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580070
(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, Μονάδα Β3
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