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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΜΚΕ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 5 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), 
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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 

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 συστάθηκε 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. 2785/03-03-2009 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,  

11. 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», 
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12. Τη µε αρ. πρωτ. 9004/15-06-2009 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆) αίτηση χρηµατοδότησης 

πράξης του ∆ικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη 

της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

13. 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, 

14. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 1716/22-07-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

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

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «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 ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:  
 

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

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
304224 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε2458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ24580070 

3.∆ικαιούχος: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501110 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΈΜΜΕΣΗ  

Έ∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΑΘΗΝΑ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 09-00 

 

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. 

 

∆ΡΑΣΗ 1:   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάµωση και εδραίωση της 

διδασκαλίας µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας, εµπέδωση τους µέσω 

διδασκόµενης/καθοδηγούµενης πρακτικής άσκησης και η 

δηµιουργία βάσης για να συνεχιστεί αργότερα η εκπαιδευτική 

διαδικασία µέσω της δράσης της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.  

∆. 1.1. Επιχειρηµατικότητα-εισαγωγικό µάθηµα 

o ∆. 1.1.1. ∆ιδασκαλία εισαγωγικού µαθήµατος γενικού 
µέρους 

o ∆. 1.1.2. Εκπαιδευτικό υλικό στελεχών παραγωγικών 
φορέων 

o ∆. 1.1.3 Οι παρουσιάσεις *.ppt των φοιτητών - 
στοχευµένα αντικείµενα εργασίας 

∆.1.2. Επιχειρηµατικότητα –πρακτική άσκηση (µάθηµα 

εµβάθυνσης) 

 
∆ΡΑΣΗ 2 : ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ (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.   

 
∆ΡΑΣΗ 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. ∆εύτερος 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. 

 
∆ΡΑΣΗ 4: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 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 

αξιοποίηση του, όπως και διάθεση µέσω ∆ΑΣΤΑ. Η χρήση και 

διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα 

της διδασκαλίας των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας µετά το πέρας 

της πράξης.  

∆4.1 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. 

 

∆ΡΑΣΗ 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 



 

5 

 
 

 

µορφή  

∆.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 τη πλήρη συνεργασία του 

προσωπικού των Ιδρυµάτων (των διδασκόντων), και τη συνεχή 

καθοδήγηση από κατάλληλα και έµπειρα στελέχη επιχειρήσεων 

συµβούλων.  

∆.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 πως πρέπει να σκέφτονται. 

∆.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. 

 

∆ΡΑΣΗ 6: ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΜΚΕ ΜΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

∆εδοµένου ότι η κύρια δράση επικοινωνίας και η βράβευση των 

επιχειρηµατικών σχεδίων έχει πλέον αναληφθεί από άλλα έργα στο 

πλαίσιο της ∆ΑΣΤΑ, 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 ∆ΑΣΤΑ. 

 
∆ΡΑΣΗ 7: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ & ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ 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 

δυνατότητες τους. Ταυτόχρονα να γίνει διασύνδεση µε τον 



 

6 

 
 

 

υπόλοιπο εξοπλισµό του ∆ΑΣΤΑ. Η µικρή αναβάθµιση τεχνικού 

εξοπλισµού έχει να κάνει µε την αναβάθµιση του λογισµικού 

αποθήκευσης (back-up) και επι µέρους ηλεκτρονικά στοιχεία 

διασυνδεσιµότητας µε τον χώρο (εξυπηρετητές) της ∆ΑΣΤΑ. 

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. 

 

∆ΡΑΣΗ 8: ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

∆8.1. Ετήσια Σχέδια ∆ράσης 

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 γίνεται µε βάση ένα Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης της 

Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για το κάθε 

ακαδηµαϊκό έτος, το οποίο θα υποβάλλεται στη ∆ΑΣΤΑ 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.  

 

∆8.2. Αξιολόγηση  

o ∆8.2.1  Εκθέσεις Αξιολόγησης 

o ∆8.2.2 ∆ηµιουργία και εξέλιξη «Οδηγού Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας από τους Φοιτητές» 

 

 

 

6.Παραδοτέα πράξης 

 

∆ΡΑΣΗ 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]. 

 
∆ΡΑΣΗ 2 :  ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ MENTORING) 

Παραδοτέα: 

o Φάκελοι Καθοδήγησης φοιτητών 

o Φάκελοι καθοδήγησης µελών ∆ΕΠ/ΓΠΑ (εκπαίδευση 
εκπαιδευτών καθοδήγησης) 

o Εκθέσεις αξιολόγησης δράσεων καθοδήγησης 

 

∆ΡΑΣΗ 3:  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Παραδοτέα: 
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o Εκθέσεις για την επίσκεψη / σεµινάριο – πρωτόκολλο 
συναντήσεων  

 

∆ΡΑΣΗ 4:  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παραδοτέα: 

o Έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό  

 

∆ΡΑΣΗ 5: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES) 

Παραδοτέα: 

o Πρωτόκολλο Ανάπτυξης Μελετών Περίπτωσης 

o Υλικό εκτενών Μελετών Περίπτωσης/ Επιχειρηµατικών 
Σχεδίων  

 

∆ΡΑΣΗ 6:  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΜΚΕ ΜΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Παραδοτέα: 

o Λίστα επαφών ΜΚΕ µε τους παραγωγικούς φορείς [ετήσια] 

∆ΡΑΣΗ 7:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

& ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Παραδοτέα: 

o Ένταξη πληροφοριακού συστήµατος πράξης στο ενιαίο ΠΣ 
της ∆ΑΣΤΑ  

o Στοιχεία εργασιών συντήρησης & αναβάθµισης 

 

∆ΡΑΣΗ 8: ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Παραδοτέα: 

o Ετήσια Σχέδια ∆ράσης 

o Εκθέσεις Αξιολόγησης (Ενδιάµεσες & Τελική) 

o Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας από τους 
Φοιτητές 

 

 

 

 

 

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 405 

    

 

 



 

8 

 
 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 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 199.044,72 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 23.010,28 
222.055,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

 
 

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 222.055,00 222.055,00 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 19.904,54 2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 2.300,96 

22.205,50 

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

  

Σύνολο (2) 22.205,50 22.205,50 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 244.260,50 244.260,50 

 

 

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

244.260,50 €. 

 

 

 

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 244.260,50 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 244.260,50 €.  

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

σε 48.852,10  €.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε2458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2011ΣΕ24580070 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):        0 € 

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

σε 0 €.  

 

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 


