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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΤΤοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑιιγγααίίοουυ,,  ββαασσιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  
γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΑΑιιγγααιιοοππεελλααγγίίττιικκοουυ  χχώώρροουυ» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 95 Πρόσκλησης 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ 
ΩΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» µε αρ. πρωτ. 
20741/01-11-2010 όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει στις 11-08-2011 (αρ. πρωτ. 
13919) 

 

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. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 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 συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 
µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις,  

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 
112/Β/20−2−1995) κοινής υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. 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)», 

7. 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), 

8. 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», 

9. 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,   

10. Τη µε αρ. πρωτ. 14468/28-09-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» όπως 
επικαιροποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20741/01-11-2011 και µε την υπ’αριθ. 
13919/11-08-2011 Πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
άξονα προτεραιότητας 1,  

11. Τη µε αρ. εισ. πρωτ. 13240/26-07-2011 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του 
∆ικαιούχου (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) 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.)  1854/12-08-2011 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  «ΤΤοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑιιγγααίίοουυ,,  ββαασσιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  γγιιαα  
ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΑΑιιγγααιιοοππεελλααγγίίττιικκοουυ  χχώώρροουυ» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 95 Πρόσκλησης 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ 
ΩΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» µε αρ. πρωτ. 
20741/01-11-2010 όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει στις 11-08-2011 (αρ. πρωτ. 
13919) ως εξής:  
 

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
355434 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε2458 

 
2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ2458 

3.∆ικαιούχος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501102 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΈΜΜΕΣΗ  
Έ∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ:  
 
Αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου είναι η ανάπτυξη 
των κατάλληλων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και 
διοικητικών δράσεων καθώς και η ανάπτυξη των 
απαραίτητων υποδοµών και δοµών και διαδικασιών 
λειτουργίας που θα υποστηρίξουν  τους σκοπούς του 
έργου. Η ανάπτυξη όλων αυτών των δράσεων, των 
δοµών και των υποδοµών πρέπει να γίνει κατά τρόπο 
που: 
- ∆ιασφαλίζει την µακρόπνοη και συστηµατική 
συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές κοινωνίες 

 Συµβάλει στην ολοκλήρωση των τοπικών κοινωνιών σε 
µια ενιαία κοινωνία του Αρχιπελάγους 

 - ∆ιασφαλίζει την βιωσιµότητα των επιµέρους δράσεων 
και µετά την ολοκλήρωση του έργου 

 - Ενισχύει την διεθνοποίηση του Πανεπιστηµίου 
Το έργο αυτό αποτελεί µέρος µιας πιο µακροπρόθεσµης 
στρατηγικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου η οποία 
υλοποιείται σταδιακά µέσα από ένα πλέγµα ιδρυµατικών 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων µε µεγάλη 
συνέργεια. Σκοπός του Πανεπιστηµίου είναι να 
πλαισιώσει την στρατηγική αυτή και µε προγραµµατικές 
συµφωνίες µε την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 Το έργο θα υλοποιηθεί µέσα από 5 δράσεις (σε α 
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φάση) - δράσεις 1,2,3,4 και 6), η διοίκηση και 
ολοκλήρωση των οποίων θα πραγµατοποιηθεί µέσω 
µιας πρόσθετης δράσης (δράση 0). 
 
Η προτεινόµενη ∆ράση 5 «Εκπαιδευτικές δράσεις για 
την ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου» θα αξιολογηθεί 
σε επόµενη β φάση. 
 
Πιο συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
δράσεις: 
∆ράση 0:  Οργάνωση της συνεργασίας µε τις 
τοπικές κοινωνίες, διοίκηση και διαχείριση του 
έργου. 
Οι στόχοι της δράσης αυτής είναι: 

 - Η αποτελεσµατική διοίκηση και έλεγχος των δράσεων 
του έργου 

 - Η οργάνωση της παρέµβασης και της συνεργασίας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τις τοπικές κοινωνίες και η 
συµβολή στην ολοκλήρωσή τους σε µια ενιαία κοινωνία 
του Αρχιπελάγους µέσα από την διαµόρφωση µιας 
Ολοκληρωµένης ∆ράσης.  

 - H ολοκλήρωση των επί µέρους δράσεων µέσα από τον 
ενιαίο σχεδιασµό τους που θα περιλαµβάνει εκτός από 
την Ολοκληρωµένη δράση και: 
α. Την διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ιεθνούς Συνεργασίας  
β. Την ανάλυση της Βιωσιµότητας του συνολικού 
εγχειρήµατος µετά την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 
έργου 
γ. Ενιαίες προδιαγραφές για την ανάπτυξη των 
πληροφορικών συστηµάτων ερευνητικής, εκπαιδευτικής 
και διοικητικής υποστήριξης  
ΠΕ 0.1:  «∆ιοίκηση και διαχείριση του έργου» 
ΠΕ 0.2:  «Οργάνωση της συνεργασίας µε τις τοπικές 
κοινωνίες» 
ΠΕ 0.3:  «∆ηµοσιότητα και προβολή» 
 
∆ράση 1: Ανάπτυξη δοµών και υποδοµών για την 
υποστήριξη τη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
διοίκησης 
Οι στόχοι της δράσης αυτής είναι: 

 - Η ανάπτυξη Συστήµατος Ηλεκτρονικής Μάθησης για 
την υποστήριξη των προγραµµάτων δια βίου κατάρτισης 
και άλλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε στόχο την 
προσέλκυση φοιτητών και εκπαιδευοµένων στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 - Η ανάπτυξη Συστήµατος Υποστήριξης της 
Ηλεκτρονικής ∆ιοίκησης  µε στόχο την διοικητική και 
γραµµατειακή υποστήριξη των προγραµµάτων δια βίου 
κατάρτισης και των θερινών σχολείων. 

 - Η ανάπτυξη κατάλληλου Συστήµατος Τεκµηρίωσης και 
Προβολής του έργου του Πανεπιστηµίου.  

 - Ανάπτυξη ενός Help Desk καθώς και ∆οµής 
∆ιοικητικής Υποστήριξης που θα υποστηρίξουν 
διοικητικά τις επί µέρους εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δράσεις καθώς και την κινητικότητα 
εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων 



 

5 

 
 

 

ΠΕ 1.1:  Υποδοµές Τηλεκπαίδευσης 
ΠΕ 1.2:  Υποδοµές ∆ιοίκησης 
∆ράση 2: Οργάνωση και λειτουργία 
διεπιστηµονικών και διατµηµατικών 
προγραµµάτων σπουδών και επιµορφωτικών 
προγραµµάτων µε e-Learning, στο πλαίσιο της δια 
βίου εκπαίδευσης 
Οι στόχοι της δράσης αυτής είναι: 

 - Η ανάπτυξη Προγραµµάτων Ηλεκτρονικής 
Εκπαίδευσης 

 - Η σύνδεση των προγραµµάτων αυτών µε τις 
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 

 - Η ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και εκπαίδευσης 
 - Η διασύνδεση των προγραµµάτων αυτών µε την 

οργάνωση θερινών σχολείων (δράση 3) 
ΠΕ 2.1 : «Σχεδιασµός και Υλοποίηση Πανεπιστηµιακών 
Μαθηµάτων µέσω e-Learning» 
ΠΕ 2.2 : «Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων 
∆ια Βίου  Εκπαίδευσης µέσω e-Learning» 
ΠΕ 2.3 :«Προβολή και ∆ηµοσιότητα Μαθηµάτων και 
Προγραµµάτων e-Learning στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» 
ΠΕ 2.4 : «Βιωσιµότητα της ∆ράσης 2» 
ΠΕ 2.5 : «∆ιοικητική και Οικονοµική ∆ιαχείριση ∆ράσης 
2» 

  
∆ράση 3: Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών 
Προγραµµάτων Σπουδών 
Η δράση αυτή στοχεύει: 

 - Στην ανάπτυξη Θερινών Σχολείων στο Αιγαίο 
 - Στην ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών µε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού 
αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα που παρέχει 
το Αιγαίο 

 - Στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και διδασκόντων 
 - Στην υποστήριξη νησιών του Αιγαίου στα οποία το 

Ίδρυµα δεν διαθέτει Πανεπιστηµιακή Μονάδα 
 - Στην σύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση 

ΠΕ3.1. Οργάνωση ΘΠΣ  
ΠΕ3.2. Προβολή Θερινών Προγραµµάτων Σπουδών. 
ΠΕ3.3. Υλοποίηση Θερινών Προγραµµάτων Σπουδών. 
ΠΕ3.4. Αξιολόγηση Θερινών Προγραµµάτων Σπουδών. 
ΠΕ3.5. Ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης Θερινών 
Προγραµµάτων Σπουδών. 

 ΠΕ3.6. Αξιολόγηση της Βιωσιµότητας της ∆ράσης 
  

∆ράση 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις 
τοπικές κοινωνίες  
Η δράση αυτή στοχεύει 

 - Στην Καταγραφή των Αναγκών των Τοπικών 
Κοινωνιών 

 - Στην συµβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια των 
τοπικών κοινωνιών µέσα από την αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού τους  µε την συγκρότηση ενός 
Ενιαίου Σχεδίου Κατάρτισης καθώς και µε την ανάπτυξη 
Προγραµµάτων Κατάρτισης των Τοπικών Κοινωνιών 

 - Στην συµβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια των 
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τοπικών κοινωνιών µέσα από την Παροχή Συµβουλών 
και Τεχνογνωσίας στις Τοπικές Κοινωνίες 
ΠΕ 4.1: Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ενιαίου σχεδίου 
παρέµβασης στις τοπικές κοινωνίες 
ΠΕ 4.2: Κατάρτιση επιχειρηµατιών και στελεχών 
επιχειρήσεων 
ΠΕ 4.3: Κατάρτιση στελεχών της αυτοδιοίκησης 
ΠΕ 4.4: Κατάρτιση και επιµόρφωση του γενικού 
πληθυσµού 
ΠΕ 4.5: Συγκρότηση δοµών και διαδικασιών 
υποστήριξης 
ΠΕ 4.6: Βιωσιµότητα ∆ράσης 
 
∆ράση 6: Ερευνητικές δράσεις µε αντικείµενο τη 
νησιωτικότητα  
Η δράση αυτή στοχεύει: 

 - Στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Ερευνητικού 
Προγράµµατος για τη Νησιωτικότητα που θα συµβάλει 
αποφασιστικά στη ανάπτυξη της συστηµατικής έρευνας, 
βασικής και εφαρµοσµένης µε αντικείµενο την 
νησιωτικότητα, και έµφαση στην πολυνησιωτικότητα 
και πεδίο εφαρµογής τα νησιά του Αιγαίου.   

 - Στην ανάπτυξη ενός Συστήµατος Ερευνητικής 
Τεκµηρίωσης και υποστήριξης της έρευνας για τη 
νησιωτικότητα, µε την αξιοποίηση τεχνολογιών Βάσεων 
∆εδοµένων, Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
και του ∆ιαδικτύου. Η υποδοµή αυτή θα επιτρέψει την 
ουσιαστική αναβάθµιση των παραγόµενων 
επιχειρησιακά δεδοµένων και τεκµηρίων µέσα από τη 
δευτερογενή ανάλυσή τους, την οµοιογενοποίηση τους 
και τη συµπλήρωση τους µε αµιγώς ερευνητικά 
δεδοµένα και τεκµήρια. Η υποδοµή θα υποστηρίξει την 
έρευνα και θα επιτρέψει ταυτόχρονα την υποστήριξη 
του επιχειρησιακού έργου των υπηρεσιών των 
Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
τοπικών κοινωνιών µε θεωρητικά και αναλυτικά 
εργαλεία και τεκµήρια που παράγονται από την έρευνα. 

 - Στην ανάπτυξη θεµατικών βάσεων µέσα από την 
παραγωγή ερευνητικών δεδοµένων και τεκµηρίων σε 
διάφορες θεµατικές περιοχές µε στόχο την υποστήριξη 
της δευτερογενούς ανάλυσης και της έρευνας για τη 
νησιωτικότητα 

 - Στην σύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, µέσα 
από την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδοµών και 
τεκµηρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 - Ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο µε την ανάπτυξη διεθνών δικτύων 
ερευνητών και φορέων. 
ΠΕ6.1: ∆ηµιουργία και διοίκηση Ολοκληρωµένου 
Προγράµµατος Έρευνας για τη Νησιωτικότητα (ΟΠΕΝ) 
ΠΕ6.2: Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συστήµατος 
Τεκµηρίωσης 
ΠΕ 6.3: Ανάπτυξη θεµατικών βάσεων 
ΠΕ.6.4: ∆ηµιουργία διεθνούς δικτυού ερευνητών και 
φορέων που ασχολούνται µε τη νησιωτικότητα 
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 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΕΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α∆ΙΠ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ.    

  

 

6.Παραδοτέα πράξης Τα παραδοτέα της πράξης αποτελούν η υλοποίηση 
του φυσικού αντικειµένου των παραπάνω δράσεων   

 
 

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6148 

 
Αριθµός αριστείων Αριθµός 

 
2 

6721 
Αριθµός προγραµµάτων 
εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

 
Αριθµός 

 
15 

6914 
Αριθµός µετακαλούµενων 
ερευνητών από το 
εξωτερικό 

Αριθµός 10 

 
 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 50 µήνες.   

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

 
 
 

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 

5.341.292,14 1α. Βάσει 
παραστατικ
ών ii. ΦΠΑ   391.977,86 

5.733.270,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει 
µοναδιαίου κόστους 

 
 

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   
Σύνολο (1)   

2. Έµµεσες ∆απάνες   
2α. Βάσει 
παραστατικ

i. ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

493.517,00  
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ών ii. ΦΠΑ  

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

  

Σύνολο (2) 493.517,00 493.517,00 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 6.226.787,00 6.226.787,00 

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

ανέρχεται σε 6.226.787,00 €. 
 
 

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 6.226.787,00 € και επιµερίζεται ως 
ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 6.226.787,00 ευρώ.  

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

ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε2458                  

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2011ΣΕ2458……. 

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) 
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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α2, Β3 


