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Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).

4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

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

6. Τη με αρ. 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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 

με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

7. 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/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τo Π.Δ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
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Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση". 

9. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που 

αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

10. Τη με αρ. πρωτ. 12032/08-07-2011 [Πρόσκληση_95 με αύξων αριθμό 1] της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

11. Τη με αρ. πρωτ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων 

ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 352400.

12. Τη με αρ. πρωτ. 17794/24-10-2011 1η τροποποίηση και την ορθή επανάληψη της απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο 

«Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες

Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 352400

13. Τη με αρ. πρωτ. 866/6-4-2012 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 5683/09-04-2012) αίτηση 2ης τροποποίησης 

απόφασης ένταξης  πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης 

και Καινοτομίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 352400 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

14. Τη με αρ. πρωτ. 7672/22-05-2012 [Πρόσκληση_95 με αύξων αριθμό 3] της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με την οποία 

προσαυξάνεται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης.

15. Τη με αρ. πρωτ. 29665/ΕΥΘΥ 610/02-07-2012 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα 

«Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθου 6 του Ν. 2527/1997». 

16.  Το με αρ. πρωτ. 1923/11-07-2012 έγγραφο με θέμα «Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθου 6 του Ν. 

2527/1997» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

17. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής 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 αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

18. Το αποτέλεσμα της της θετικής αξιολόγησης ως προς τις αιτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, όπως αποτυπώνεται στον

συνημμένο πίνακα «Πίνακα Εγκεκριμένων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» 

19. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ 1638/20-08-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 2η τροποποίηση απόφασης 

ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

352400 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3. Δικαιούχος:

501220 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ24580061
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  ΈΜΜΕΣΗ 
ΈΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 06-00
Η πρόταση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» αποσκοπεί στην 
εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής των Επτανήσων στην 
τοπική παραγωγή και την οικονομική δραστηριότητα, την προβολή και την αξιοποίηση
αυτών των στοιχείων, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν μοχλό οικονομικής 
ανάπτυξης για την περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό, είναι να
ληφθούν υπόψη οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ώστε 
μέσα από την ενεργή σύνδεση και διάδραση των παραπάνω συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων με το επιστημονικό και φυσικό αντικείμενο των τμημάτων του 
Ιδρύματος να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. 
Η Πράξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων -η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη- αποτελείται από 33 
προτάσεις, από τις οποίες οι 3 καλύπτουν το σύνολο του έργου, όντας οριζόντιου 
χαρακτήρα. 
Για την κάλυψη των αναγκών του έργου απαιτούνται πέραν των μονίμων στελεχών 
(επιστημονικό προσωπικό) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εξωτερικοί συνεργάτες, με 
σχετική επιστημονική ή τεχνική ειδίκευση και εμπειρία με τους οποίους θα συναφθεί 
σύμβαση έργου σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (άρθρο 6 Ν.2527/1997, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του άρθρου 6 ν. 2527/1997 με το αρ. πρωτ. 
1923/11-07-2012 έγγραφο του με θέμα «Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης 
έργου» που υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης καθορίζει στοιχεία των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στον επισυναπτόμενο «Πίνακα προτεινόμενων συμβάσεων
μίσθωσης έργου» που αποτελείται συγκεντρωτικά από 996 συμβάσεις συνολικής 
διάρκειας 11.958 μηνών και συνολικού ποσού 2.395.268,00€ και αφορά το 
Υποέργου_2.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ,μετά την αποδοχή των αιτημάτων του δικαιούχου 
από το ΑΣΕΠ  [Βεβαιώσεις με αρ. πρωτ. 9469-9552-9485/27-06-2012] εγκρίνει τον 
Πίνακα προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Υποέργο_2 αφού: 
• δηλώνεται από τον δικαιούχο ότι η απασχόληση του τακτικού προσωπικού στο 
πλαίσιο της πράξης θα καλύπτεται από σύμβαση παροχής ιδιωτικού έργου που δεν 
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του 
• η σύναψη συμβάσεων έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, κρίνεται ως  αναγκαία 
βάσει της σχετικής τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε από το ίδρυμα
• εκτιμήθηκε ότι το πλήθος και το είδος των ως άνω συμβάσεων είναι αναγκαίες για 
την πράξη, ενώ η χρονική διάρκειά τους είναι κατάλληλη για την επιτυχή και άρτια 
λειτουργία του έργου.
O επισυναπτόμενος Πίνακας των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης της πράξης.

Η παρουσίαση των δράσεων/ προτάσεων της ανωτέρω Πράξης καθώς και η ειδικότερη
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των απαιτούμενων συμβάσεων έργου αποτυπώνεται 
συγκεκριμένα κατωτέρω: 
1. Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης. Θα απαιτηθεί η σύναψη 
σαράντα επτά [47] συμβάσεων έργου (6 άτομα ως ομάδα έργου και 41 ομιλητές 
κατάρτισης για να καλύψουν 180 ώρες κατάρτισης).
2. Μελέτη της επίδρασης των διαχρονικών αλλαγών χρήσεων γης στο τοπίο και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των Ιονίων νήσων και λειτουργία Θερινού Σχολείου. Θα απαιτηθεί η 
σύναψη σαράντα έξι [46] συμβάσεων έργου (16 άτομα ως ομάδα έργου και 30 
ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 120 ώρες κατάρτισης).
3. Εξάλειψη ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών. Θα 
απαιτηθεί η σύναψη δέκα τριών [13] συμβάσεων έργου.
4. Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία ψηφιακής τράπεζας γενετικού υλικού για τις 
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γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών των Ιονίων νήσων. Θα απαιτηθεί η σύναψη εννέα [9] 
συμβάσεων έργου.
5. Η Αντιμικροβιακή και Αντιοξειδωτική Δράση των Αιθέριων Ελαίων των Αρωματικών 
Φυτών των Ιονίων Νήσων και η Αξιοποίηση τους στην Τεχνολογία Τροφίμων και 
Φαρμάκων. Θα απαιτηθεί η σύναψη δέκα πέντε [15] συμβάσεων έργου.
6. Διά βίου μάθηση για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της 
Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες. Θα απαιτηθεί η
σύναψη εβδομήντα [70] συμβάσεων έργου (11 άτομα ως ομάδα έργου και 59 ομιλητές
κατάρτισης για να καλύψουν 270 ώρες κατάρτισης).
7. Εκπαιδευτικές δράσεις και συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία. Θα 
απαιτηθεί η σύναψη είκοσι οκτώ [28] συμβάσεων έργου (8 άτομα ως ομάδα έργου και
20 ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 90 ώρες κατάρτισης).
8. Θερινό σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος. Θα απαιτηθεί η σύναψη ογδόντα τεσσάρων [84] συμβάσεων έργου (4 
άτομα ως ομάδα έργου, 30 άτομα για τη συγγραφή 36 πακέτων σημειώσεων και 50 
ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 195 ώρες κατάρτισης).
9. Εκπαιδευτικές Δια Βίου Δράσεις για τη Συντήρηση και Επισκευή Πνευστών και 
Κρουστών Μουσικών Οργάνων. Θα απαιτηθεί η σύναψη έξι [6] συμβάσεων έργου.
10. Ιόνιο Μουσικό Αρχείο: διάσωση μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός
πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης. Θα απαιτηθεί η σύναψη δέκα πέντε [15] 
συμβάσεων έργου.
11. Ψηφιακή βάση και Εκπαιδευτικές δράσεις διαχείρισης της παράκτιας και 
νησιωτικής ορνιθοπανίδας. Θα απαιτηθεί η σύναψη είκοσι δύο [22] συμβάσεων έργου.
12. Οπτικοακουστική Οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου 
Πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θα 
απαιτηθεί η σύναψη δέκα τριών [13] συμβάσεων έργου.
13. Θερινό σχολείο και πρόγραμμα σπουδών βιολογικής γεωργίας. Θα απαιτηθεί η 
σύναψη ενενήντα έξι [96] συμβάσεων έργου (31 άτομα ως ομάδα έργου και 65 
ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 240 ώρες κατάρτισης).
14. Θερινό σχολείο αειφορικής Τουριστικής Ανάπτυξης σε Νησιωτικές Παράκτιες 
Προστατευόμενες Περιοχές. Θα απαιτηθεί η σύναψη σαράντα πέντε [45] συμβάσεων 
έργου (10 άτομα ως ομάδα έργου και 35 ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 120 
ώρες κατάρτισης).
15. Βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη 
του τουριστικού προϊόντος. Θα απαιτηθεί η σύναψη έντεκα [11] συμβάσεων έργου.
16. Βάση δεδομένων για τον περιβαλλοντικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την 
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Θα απαιτηθεί η σύναψη δώδεκα [12] 
συμβάσεων έργου.
17. Μελέτη – Έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής 
αρχιτεκτονικής. Θα απαιτηθεί η σύναψη εννέα [9] συμβάσεων έργου.
18. Διαμόρφωση και οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη της εξ' 
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας. ΥΠΟΕΡΓΟ α/α 01 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
19. Διάχυση πληροφοριών και δράσεις προβολής και επικοινωνίας με την τοπική 
κοινωνία. Θα απαιτηθεί η σύναψη δεκατεσσάρων [14] συμβάσεων έργου.
20. Διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Θα απαιτηθεί η σύναψη είκοσι εννέα 
[29] συμβάσεων έργου.
21. Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα 
νησιωτικά οικοσυστήματα. Θα απαιτηθεί η σύναψη εννέα [9] συμβάσεων έργου.
22. Αποτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του νησιωτικού συμπλέγματος του 
Ιονίου από αλλόχθονα φυτικά είδη. Θα απαιτηθεί η σύναψη δέκα [10] συμβάσεων 
έργου.
23. Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του 
βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά. Θα απαιτηθεί η σύναψη δέκα [10] συμβάσεων 
έργου.
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24. Διερεύνηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ιονίων Νήσων. Θα 
απαιτηθεί η σύναψη τεσσάρων [4] συμβάσεων έργου.
25. Φοιτητική ζωή σε ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα. Ο φοιτητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 
Θα απαιτηθεί η σύναψη επτά [7] συμβάσεων έργου.
26. Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της 
ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων νήσων. Θα απαιτηθεί η 
σύναψη εβδομήντα [70] συμβάσεων έργου (10 άτομα ως ομάδα έργου και 60 ομιλητές
κατάρτισης για να καλύψουν 720 ώρες κατάρτισης).
27. Εκπαιδευτικές δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τυποποίησης-
ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών των βασικών επτανησιακών οίνων. Θα απαιτηθεί η
σύναψη πενήντα δύο [52] συμβάσεων έργου (20 άτομα ως ομάδα έργου και 32 
ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 120 ώρες κατάρτισης).
28. Δράσεις προς την τοπική κοινωνία για την τυποποίηση-ταυτοποίηση 
επτανησιακών τυροκομικών προϊόντων. Θα απαιτηθεί η σύναψη εννέα [9] συμβάσεων 
έργου.
29. Αποτύπωση και διάδοση της παραδοσιακής επτανησιακής Διατροφής. Θα 
απαιτηθεί η σύναψη εβδομήντα τεσσάρων [74] συμβάσεων έργου (14 άτομα ως ομάδα
έργου και 60 ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 270 ώρες κατάρτισης).
30. Προώθηση των τοπικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων στην εγχώρια και διεθνή 
αγορά. Θα απαιτηθεί η σύναψη εννέα [9] συμβάσεων έργου.
31. Εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων 
Νήσων. Θα απαιτηθεί η σύναψη ογδόντα τεσσάρων [84] συμβάσεων έργου (34 άτομα 
ως ομάδα έργου και 50 ομιλητές κατάρτισης για να καλύψουν 120 ώρες κατάρτισης).
32. Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα απαιτηθεί η σύναψη εξήντα εννέα [69] 
συμβάσεων έργου (9 άτομα ως ομάδα έργου και 60 ομιλητές κατάρτισης για να 
καλύψουν 270 ώρες κατάρτισης).
33. Δημιουργία Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης. Θα απαιτηθεί 
η σύναψη πέντε [5] συμβάσεων έργου.

 6. Παραδοτέα πράξης: Η πρόταση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» είναι διαρθρωμένη στη 
βάση 6 δράσεων που διαρθρώνονται σε 35 προτάσεις. Μια συνοπτική 
κατηγοριοποίηση των παραδοτέων ανά δράση είναι:
Δράση 1: «οργάνωση υποδομών για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, της διοίκησης και γενικότερα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας» .
Τα παραδοτέα της δράσης θα προκύψουν από την σύμβαση με τον ανάδοχο και θα 
είναι : 
? Εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής , Εκπόνηση Ανάλυσης Αποτελεσμάτων, Εκπόνηση 
Ad Hoc Μελετών, Παραμετροποίηση και διάθεση πλατφόρμας. 
Δράση 2 «Οργάνωση διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών» :
? Η προετοιμασία του οργανογράμματος της δομής και της λειτουργίας των θερινών 
σχολείων, ο καθορισμός της Επιστημονικής Ομάδας Συντονισμού, ο προσδιορισμός 
των εμπειρογνωμόνων και βοηθών εμπειρογνωμόνων και οργάνωση τους σε ομάδες 
εργασίας, η καταγραφή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών, οι 
προσκλήσεις των ομιλητών, η οργάνωση του περιεχομένου των διαλέξεων,  η 
προετοιμασία των μεθόδων διδασκαλίας και πιστοποίησης γνώσεων,  η δημιουργία 
εντύπων αξιολόγησης
Δράση 3: «λειτουργία των θερινών σχολείων» Πιο συγκεκριμένα, ως παραδοτέα 
θεωρούνται:
? διαλέξεις, παρουσιολόγια συμμετεχόντων,  συλλογή όλων των εντύπων μορφών 
διαλέξεων, σύνθεση και εκτύπωσή τους (print on demand) 
Δράση 4 «εκπαιδευτικές δράσεις προς την τοπική κοινωνία (διάχυση στην τοπική 
κοινωνία)» :
? Διαφημιστικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για δράσεις προβολής και 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6142
6721

6914
6916

Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό 
Ποσοστό χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και συναφών 
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και έχουν  υψηλή περιβαλλοντική  προστιθέμενη αξία επί 
του συνόλου

Αριθμός
Αριθμός

Αριθμός
%

 6.00
 21.00

 15.00
 25.00

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

 3,957,911.00

 360,791.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 4,318,702.00  4,318,702.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 3,957,911.00

 360,791.00

 0.00

 0.00

Βάση 
Παραστατικων

Βάση 
Παραστατικων

 3,957,911.00

 360,791.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 3,957,911.00

 360,791.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,318,702.00 Ευρώ 

διάχυση των αποτελεσμάτων 
Δράση 5 «Εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου (σύνδεση 
με α’, β’βάθμια εκπαίδευση)» περιλαμβάνονται:
? Υλικό για την υποστήριξη του ψηφιακού σχολείου (παραγωγή ενημερωτικού dvd και
cd),  
Δράση 6: «Θεματικά πεδία ερευνητικών δράσεων»
• Για το σύνολο των προτάσεων-δραστηριοτήτων του έργου προβλέπονται ως 
παραδοτέα της δράσης 6 για κάθε πρόταση υποστηρικτικές μελέτες ερευνητικού 
περιεχομένου, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες σχεδίασης, εκθέσεις αξιολόγησης του 
προγράμματος και εκθέσεις αυτόνομων ερευνητικών μελετών. 
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Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  4,318,702.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  4,318,702.00 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):  4,318,702.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 2,101,568.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο 
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής,παραμένουν σε ισχύ.
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