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ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
•
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
«ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ»
•
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
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ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

3.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10.04.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ
τΑ’/636/10.04.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

4.

Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16.11.2007 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».

5.

Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

6.

Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 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» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

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” (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.Β΄/29.12.2009).

8.

Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 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» (492
Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009).

9.

Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτά
ισχύουν, περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

10.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1341/2008 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2008, για την
Τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, όσον
αφορά ορισµένα έργα που παράγουν έσοδα.
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11.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

12.

Τη µε αρ. πρωτ. 5302/21-04-2010 (2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 28 µε αρ. πρωτ.
2786/03-03-2009) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης», 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» και Άξονα Προτεραιότητας 6
«Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου».

13.

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» και «Μονάδα
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», όπως αυτά δηµοσιοποιήθηκαν µε τα έγγραφα
της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8482/08-06-2010 και 9537/22-06-2010 αντίστοιχα.

14.

To µε αρ. 459/12-03-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Παράταση διάρκειας πράξεων ‘∆οµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας’, ‘Γραφεία
∆ιασύνδεσης’, ‘Πρακτική Άσκηση’ και ‘Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας’ των
Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88 και
τροποποίηση ενταγµένων Πράξεων».

15.

Τη µε αρ. πρωτ. 5023/29-03-2012 απόφαση Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο των
Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88.

16.

To µε αρ. 737/30-04-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88».

17.

Το µε αρ. πρωτ. 8536/08-06-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆
αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών».

18.

Το µε αρ. 1361/04-07-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88 – Αύξηση Π/Υ Κατηγοριών Πράξης &
Τροποποίηση Όρων Πρόσκλησης».

19.

Το µε αρ. 1418/09-07-2012 Υ.Σ της Μονάδας Α1

µε θέµα «Εφαρµογή της κατ’

ΚΑΛΕΙ
•

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ)
Μεσολογγίου – Τµήµα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων και Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Πατρών – Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων για την
κατηγορία πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης» µε κωδικό: 04.72.31.01 στο
πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής

Κωδ.Πρόσκλησης: 88
04_05_06_72_31_01_02
04_05_06_72_34_01_02

3

επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
•

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
(ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης – Τµήµα Οχηµάτων για την κατηγορία πράξεων «Πρακτική
Άσκηση Ανώτατης» µε κωδικό: 05.72.31.01 στο πλαίσιο του «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»,

•

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Καβάλας
για την κατηγορία πράξεων «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας
Ανώτατης» µε κωδικό 04.72.34.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4:
Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και
χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική
προτεραιότητα και κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα
Προτεραιότητας.

Πίνακας 1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

CCI2007GR05UPO002

ΚΩ∆.

06

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΩ∆.

4

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Σχεδιασµός,
εισαγωγή
και
εφαρµογή
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
προκειµένου
να
αυξηθεί
η
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης /
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να
προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου
προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε
µία οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της
γνώσης.

ΚΩ∆.

72

∆ΕΛΤΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής
άσκησης στο πλαίσιο των προγραµµάτων
σπουδών στις βαθµίδες και τα επίπεδα της
εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά

04.72.31
04.72.34
ΚΩ∆.
(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ
4.3.1, 4.3.4)
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εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για
την αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών, όσο και για την
προσέλκυση
περισσότερων
επιχειρήσεων
υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης µονάδων,
και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα έρευνας
και τεχνολογίας.
Η εισαγωγή µαθηµάτων,
ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηµατικότητας
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και
µέσω της δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων
και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηµατικότητας
µε
παράλληλη
παροχή
κινήτρων
στους
συµµετέχοντες και ενθάρρυνση συστηµατικών
επισκέψεων
µαθητών,
σπουδαστών
και
φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και
εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων
για δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΚΩ∆.

04.72.31.01

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΚΩ∆.

04.72.34.01

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

ΚΩ∆.

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ

ΚΩ∆.

04.72.34.01.02

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΚΩ∆.

18

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΚΩ∆.

GR11

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΩ∆.

GR14

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΩ∆.

GR21

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΩ∆.

GR22

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΩ∆.

GR23

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΩ∆.

GR25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩ∆.

GR41

ΚΡΗΤΗ

ΚΩ∆.

GR43

ΚΩ∆.

06

ΚΩ∆.

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΠΡΑΞΕΙΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

04.72.31.01.02

Πίνακας 1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

CCI2007GR05UPO002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
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ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Σχεδιασµός,
εισαγωγή
και
εφαρµογή
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
προκειµένου
να
αυξηθεί
η
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης /
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να
προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου
προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε
µία οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της
γνώσης.

ΚΩ∆.

72

Επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής
άσκησης στο πλαίσιο των προγραµµάτων
σπουδών στις βαθµίδες και τα επίπεδα της
εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά
εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για
την αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών, όσο και για την
προσέλκυση
περισσότερων
επιχειρήσεων
υποδοχής της πρακτικής άσκησης.

∆ΕΛΤΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης µονάδων,
και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα έρευνας
και τεχνολογίας.
Η εισαγωγή µαθηµάτων,
ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηµατικότητας
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και
µέσω της δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων
και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηµατικότητας
µε
παράλληλη
παροχή
κινήτρων
στους
συµµετέχοντες και ενθάρρυνση συστηµατικών
επισκέψεων
µαθητών,
σπουδαστών
και
φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και
εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων
για δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

ΚΩ∆.

05.72.31
05.72.34
(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ
5.3.1, 5.3.4)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΚΩ∆.

05.72.31.01

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΚΩ∆.

05.72.34.01

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

ΚΩ∆.

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ

ΚΩ∆.

05.72.34.01.02

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΚΩ∆.

18

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΩ∆.

GR12

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΩ∆.

GR13

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩ∆.

GR30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΠΡΑΞΕΙΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ

1.2

05.72.31.01.02

(α) Ειδικός Στόχος
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στον κοινό για τους δύο Άξονες
Προτεραιότητας σχετικό Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13», ο οποίος είναι:
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¾

Η αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά
εργασίας,

όπου µέσα από συνδυασµένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις βαθµίδες
και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιώκεται η σύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήµατος µε την αγορά εργασίας µέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελµατικού
προσανατολισµού και του επιχειρηµατικού πνεύµατος µαθητών, σπουδαστών και
φοιτητών. Ειδικότερα, µεταξύ των παρεµβάσεων που, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα, συµβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου είναι:
•

Η επέκταση και θεσµική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών στις βαθµίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν
έξοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την
αύξηση των συµµετεχόντων µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, όσο και για την
προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.

•

Η ανάπτυξη των Γραφείων ∆ιασύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η
δικτύωση υφιστάµενων και νέων Γραφείων ∆ιασύνδεσης µε δοµές προώθησης της
απασχόλησης και διαµεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, ∆ήµοι κλπ) µε δυνατότητα χρήσης
εφαρµογών, όπως προβλέπονται σε σχετικές δράσεις που θα υποστηριχθούν από το
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού.

•

Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του
επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και
διοίκησης µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας. Η εισαγωγή µαθηµάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηµατικότητας
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και µέσω της δηµιουργίας εικονικών
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη παροχή
κινήτρων στους συµµετέχοντες και ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων µαθητών,
σπουδαστών και φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται,
επίσης, η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

(β) Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο
Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσµικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των ΤΕΙ και τα Μαθήµατα
Επιχειρηµατικότητας των ΤΕΙ εν γένει µε σαφή και πλήρη αναφορά σε αυτό κατά
την υποβολή των προτάσεων από κάθε Ίδρυµα.

(γ) Γενικό πλαίσιο υλοποίησης των παρεµβάσεων
Κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) χρηµατοδοτήθηκαν σηµαντικές πράξεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων της χώρας (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) για την ανάπτυξη των Γραφείων
∆ιασύνδεσης, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την πρακτική άσκηση των
φοιτητών και των σπουδαστών. Βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από την εµπειρία
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υλοποίησης αυτών των πράξεων είναι ότι µεταξύ τους υφίσταται σηµαντικός βαθµός
συνέργειας και συµπληρωµατικότητας, καθόσον και οι τρεις πράξεις ουσιαστικά στοχεύουν
στη διασύνδεση και την εξοικείωση των φοιτητών µε τον κόσµο της παραγωγικής
διαδικασίας, µε σκοπό τη βελτίωση των επαγγελµατικών προοπτικών των αποφοίτων στην
αγορά εργασίας.
Με γνώµονα αυτή τη διαπίστωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013», χρηµατοδοτούνται αντίστοιχες ∆ράσεις
για την περαιτέρω µετεξέλιξη των Γραφείων ∆ιασύνδεσης, την επέκταση της Πρακτικής
Άσκησης και την προώθηση της Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, θέτοντας όµως τον
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των ∆ράσεων αυτών σε ένα ενιαίο πλαίσιο, µε στόχο
αφενός τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αφετέρου την εξοικονόµηση πόρων για
την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.
Στόχοι αυτού του νέου, ενιαίου πλαισίου υλοποίησης των δράσεων είναι:
•

Η µεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας.

•

Η βελτιστοποίηση του συντονισµού και της διαχείρισης.

•

Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης µε άλλα Ιδρύµατα, την αγορά εργασίας και
τους πιστοποιηµένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» η δηµιουργία, σε επίπεδο Ιδρύµατος της νέας και
καινοτόµου ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ), υπό την αιγίδα της οποίας θα
συντονίζεται η υλοποίηση των επιµέρους πράξεων, λαµβάνοντας υπόψη την οργανωτική
δοµή και τις ανάγκες κάθε Ιδρύµατος.
Σε συνέχεια των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ»
και «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», όπως αυτά δηµοσιοποιήθηκαν µε
τα έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8482/08-06-2010 και µε αρ. πρωτ. 9537/2206-2010 αντίστοιχα, µε την παρούσα πρόσκληση καλούνται:
•

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
συγκεκριµένα τα εξής Τµήµατα ΤΕΙ:

(ΤΕΙ)

ως

∆υνητικοί

o

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τµήµα Οχηµάτων,

o

ΤΕΙ Μεσολογγίου – Τµήµα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων,

o

ΤΕΙ Πατρών – Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων,

∆ικαιούχοι

και

καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για τη ένταξη και χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο
της πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ».
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•

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Καβάλας ως ∆υνητικός ∆ικαιούχος καλείται
να υποβάλλει πρόταση για τη ένταξη και χρηµατοδότησή του στο πλαίσιο της πράξης
«Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ».

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν αφορούν µόνο στον Άξονα Προτεραιότητας που
αναφέρεται στη συγκεκριµένη Περιφέρεια όπου εδρεύει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα (ΤΕΙ). Η αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης της συγκεκριµένης πράξης θα
συντονίζεται από τη ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆.Α.ΣΤΑ) του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) και σε συµφωνία µε τους όρους που έχουν τεθεί από την
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
µε αρ. πρωτ. 5302/21-04-2010 (2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 28 µε αρ. πρωτ.
2786/03-03-2009) .
Βασικό στοιχείο της προγραµµατικής πολιτικής που εκφράζεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» είναι η ενίσχυση της
καινοτοµικότητας και της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων. Προς το σκοπό αυτό,
ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην καινοτοµία και στην αποτελεσµατική δικτύωση και τη
διασύνδεση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε πιστοποιηµένους φορείς
προώθησης της απασχόλησης, µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν, ως
διακριτό οργανικό τους στοιχείο, µεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων, που θα παρακολουθούν σε συγκριτική βάση
την αποτελεσµατικότητα των διατιθέµενων πόρων.
Σηµαντικό στόχο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των πράξεων που αφορά η
παρούσα πρόσκληση επίσης αποτελεί η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». Προς το σκοπό αυτό,
κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα δοθεί έµφαση στις προτάσεις εκείνες οι οποίες,
εκτός των όσων προαναφέρθηκαν, περιλαµβάνουν σαφείς και διακριτές προβλέψεις για
την ενίσχυση της συµµετοχής και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών σε ΑµεΑ και
άτοµα προερχόµενα από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών
µέτρων και διαδικασιών για την ενίσχυση και την παρακολούθηση της εργασιακής ένταξης
των εν λόγω ατόµων.
Η χρηµατοδότηση των προτάσεων γίνεται στη βάση αφενός του περιορισµένου ύψους των
διαθέσιµων πόρων και της χρηµατοδοτικής διάρθρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(σχετικά περιορισµένες χρηµατοδοτικές δυνατότητες στις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής
Στήριξης) και αφετέρου της προγραµµατικής προτεραιότητας που δίνεται στη διασφάλιση
της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων.
Κάθε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) που υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης καλείται να περιγράψει, να αιτιολογήσει και να κοστολογήσει
αναλυτικά κάθε ενέργεια – λειτουργία για την οποία αιτείται χρηµατοδότησης,
λαµβάνοντας υπόψη τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες κάθε Πράξεως, όπως αυτές
προσδιορίζονται στους πίνακες 3 και 4 ακολούθως. Η τελική απόφαση ως προς το ακριβές
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περιεχόµενο και τον προϋπολογισµό των προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα ληφθεί
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µε βάση τα κριτήρια
ένταξης πράξεων που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση και τα οποία έχουν εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και σύµφωνα µε τον
αριθµό και το συνολικό προϋπολογισµό των προτάσεων που θα υποβληθούν.
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των Πράξεων της παρούσας πρόσκλησης
θα είναι έως 30-10-2015.
∆εδοµένης της από 23-9-2011 έγκρισης από την Ε.Ε. του συστήµατος των κατ’αποκοπήν
έµµεσων
δαπανών
(σύστηµα
flat
rate)
(Απόφαση
υπ’αριθ.
Ares(2011)1012000/23.09.2011 της DG Εmploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και της
σχετικής τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆)
(µε την Υ.Α. υπ’αρ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.1.2012 -ΦΕΚ Β 312), η υλοποίηση των Πράξεων
διακρίνεται σε δύο κύκλους υλοποίησης. Στον 1ο κύκλο που διαρκεί έως 30-6-2012
εφαρµόζεται το σύστηµα υπολογισµού έµµεσων δαπανών µε τη µέθοδο του πραγµατικού
κόστους. Στο 2ο κύκλο που ξεκινά από 1-7-2012 και έως την λήξη των Πράξεων
εφαρµόζεται το σύστηµα των κατ’αποκοπήν έµµεσων δαπανών. (σχετικώς βλ. ΕΥ∆
ΕΠΕ∆ΒΜ υπ’αρ.πρωτ.8539/8-6-2012 «Εφαρµογή της κατ’αποκοπήν δήλωσης έµµεσων
δαπανών», στην ιστοσελίδα του Ε.Π., σύνδεσµος http://www.edulll.gr/?p=17575 ).

(δ) Περιεχόµενο των προτάσεων
Το φυσικό αντικείµενο των Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» και «Μονάδα
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ» που προκηρύσσονται µε την παρούσα
πρόσκληση στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» αναφέρεται
σε διακριτές επιµέρους ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν υπό ένα ενιαίο
συντονιστικού χαρακτήρα πλαίσιο.
Προκειµένου να συνδυασθούν οι ∆ράσεις που
στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες συνέργειες, όπως έχει αναφερθεί,
χρηµατοδοτείται η δηµιουργία και η λειτουργία, σε επίπεδο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της καινοτόµου δοµής, της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
(∆ΑΣΤΑ).
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
αυτή αφορά στην άµεση επαφή των φοιτητών και σπουδαστών µε τον εργασιακό χώρο. Η
Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και
στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µεταβίβασης των πληροφοριών µεταξύ των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος
σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη. Η εφαρµογή της αποκτηµένης γνώσης στην αγορά
εργασίας µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των τελειόφοιτων.
Επίσης, η απόκτηση τέτοιων
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εµπειριών µπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό του σπουδαστή
και του φοιτητή, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να µην έχουν ορίσει τους
επαγγελµατικούς τους στόχους.
Η γνωριµία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών και σπουδαστών µε τον
εργασιακό χώρο αποτελεί σηµαντικό µέρος του προγράµµατος σπουδών στα περισσότερα
συστήµατα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά, το περιεχόµενο των
προπτυχιακών σπουδών έχει σήµερα αναµορφωθεί, ώστε να περιλαµβάνει την εφαρµογή
της αποκτηµένης γνώσης, δυνατότητα που θα κληθεί να επιδείξει ο απόφοιτος στο πρώτο
του εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγµα, στις Πολυτεχνικές Σχολές στη Γαλλία έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα λειτουργικό ένα σύστηµα σταδιακής ανάπτυξης πρακτικής άσκησης
(ένας µήνας στο τρίτο έτος, τρεις µήνες στο τέταρτο και έξι µήνες στο πέµπτο), το οποίο
τροφοδοτεί το φοιτητή µε την ανάλογη µε τις θεωρητικές του γνώσεις εξοικείωση µε το
επάγγελµα, µε αποτέλεσµα τελικά να αποκτά - µαζί µε την εµπειρία από το πέρασµα από
όλες τις φάσεις πραγµατοποίησης ενός έργου - και τη δυνατότητα προσανατολισµού ως
προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω προπτυχιακή και µεταπτυχιακή
ενδεχοµένως πορεία του.
Εξάλλου, σε άλλες χώρες του εξωτερικού, τα Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης εστιάζουν σαφώς στην επίτευξη µεγάλων δεικτών απορρόφησης
των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, διαµέσου της αποτελεσµατικής
δραστηριοποίησής τους προς την κατεύθυνση της αγοράς εργασίας. Τούτο αποτελεί
βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός Ιδρύµατος από τους υποψήφιους φοιτητές. Μάλιστα
σε πολλά Ιδρύµατα, η σύνδεση αγοράς εργασίας και παροχής γνώσεων φτάνει στην πιο
δηµιουργική της µορφή µε τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη
της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας των τελειοφοίτων και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας µέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης µέχρι σήµερα
είχε µεγάλη συµµετοχή φοιτητών, ενώ αποτελεί επί µακρόν θεσµοθετηµένο τµήµα των
προγραµµάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ). Για όλα τα Τµήµατα των ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι µέρος του Προγράµµατος
Σπουδών µε σαφές θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και κοµβικό σηµείο ενίσχυσης του
τεχνολογικού τους χαρακτήρα.
∆ιαµέσου της εφαρµογής των επιχειρησιακών
προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, ο θεσµός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση ενισχύθηκε, οργανώθηκαν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την
παραγωγική διαδικασία και αναπτύχθηκαν δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας
των τελειοφοίτων. Σε µεγάλο βαθµό όµως ακόµη, ο απόφοιτος οφείλει να αυτοσχεδιάσει
ως προς τη στρατηγική εξεύρεσης εργασίας, τη σύνδεση των γνώσεών του µε τις
επαγγελµατικές απαιτήσεις και την µελλοντική ένταξή του στο εργασιακό περιβάλλον.
Ωστόσο, παρά τη σταδιακά αυξανόµενη υλοποίηση προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης και
τη δηµιουργία µιας σταθερής και µόνιµης σχέσης συνεργασίας των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης µε το εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα ποιοτικά
αποτελέσµατα από την υλοποίηση των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης συχνά
υπολείπονται των στόχων και των προσδοκιών από αυτά. Βασικός στόχος λοιπόν
της υλοποίησης νέων προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013»
είναι η ποιοτική αναβάθµιση, η επέκταση και η ενίσχυση των προγραµµάτων της
Πρακτικής Άσκησης, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αµφίδροµης
ανάδρασης µεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των
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προγραµµάτων σπουδών στις βαθµίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που
έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. Επιδιώκεται δηλαδή όχι µόνο η τυπική, αλλά και η
ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή, σε τέτοιο βαθµό ώστε η Πρακτική
Άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών να µην αποτελεί µόνο αίτηµα των Ιδρυµάτων προς
την αγορά εργασίας, αλλά και αίτηµα της αγοράς εργασίας προς όλα τα Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσο τα Πανεπιστήµια, όσο και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα.
Σκοπός των νέων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της Πρακτικής Άσκησης είναι η
βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, η δηµιουργία ενός σύγχρονου,
προσαρµοσµένου στις απαιτήσεις της εποχής, µηχανισµού ανεύρεσης και προβολής των
θέσεων υποδοχής φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση και η θεσµοθέτηση ενός µηχανισµού
συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης.
Προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συµµετεχόντων
φοιτητών και σπουδαστών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων
υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.
Επιµέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:
•

Η απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής µε το επάγγελµα ή/και
η επαγγελµατική ένταξη στο χώρο που πραγµατοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.

•

Η ουσιαστικότερη αφοµοίωση της επιστηµονικής γνώσης µέσα από τη διαδικασία
της ποιοτικότερης επαγγελµατικής επιστηµονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των
δεξιοτήτων των ασκουµένων φοιτητών και σπουδαστών και η ανάπτυξη
επαγγελµατικής συνείδησης.

•

Η οµαλότερη µετάβαση των φοιτητών και σπουδαστών από το χώρο της
προετοιµασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των
οργανισµών.

•

Η εξοικείωση των φοιτητών και σπουδαστών της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε το
εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελµατικού χώρου, καθώς και µε
τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως αυτές διαµορφώνονται
στην ελληνική πραγµατικότητα.

•

Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δηµιουργική συνάντηση διαφορετικών
επιστηµονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελµατικής
επινοητικότητας των ασκουµένων.

•

Η δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µεταβίβασης πληροφοριών µεταξύ
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να
διευκολύνεται η µεταξύ τους συνεργασία.

•

Η ενσωµάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της
ζήτησης για συγκεκριµένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα
προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης
της χώρας.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι:
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•

η ενίσχυση των φοιτητών και σπουδαστών και η ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία µέσω των κατάλληλων µηχανισµών που έχουν αναπτυχθεί στα Ιδρύµατα
Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

•

η ορθή ενηµέρωση των ασκουµένων φοιτητών και σπουδαστών για το χώρο, στον
οποίο πρόκειται να πραγµατοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

•

η θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας µεταξύ των
Ιδρυµάτων και των φορέων υποδοχής ασκουµένων.

•

η διάχυση της ενηµέρωσης στα ενδιαφερόµενα µέρη (ενδεικτικά χρήση
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ενσωµάτωση της Πρακτικής Άσκησης στους οδηγούς
σπουδών, ειδικό πρόγραµµα ενηµέρωσης φοιτητών και σπουδαστών από τα πρώτα
εξάµηνα σπουδών, πρόγραµµα ενηµέρωσης χώρων υποδοχής κ.ά.).

Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ) αποτελεί επί µακρόν θεσµοθετηµένο τµήµα των προγραµµάτων σπουδών. Σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
πραγµατοποιούν υποχρεωτικά εξάµηνη Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριµένο επάγγελµα
µετά το τέλος του εβδόµου εξαµήνου σπουδών και αφού έχουν παρακολουθήσει µε
επιτυχία µεγάλο µέρος των υποχρεωτικών ωρών του Προγράµµατος Σπουδών. Το ισχύον
θεσµικό και νοµικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων της χώρας (ΤΕΙ), το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υποβολή των
προτάσεων στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013 περιλαµβάνει συγκεκριµένα τα εξής:
•

Άρθρο 24 του Ν.1404/83 - Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως µέρος του
διδακτικού έργου.

•

Π.∆. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) - Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης,
Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.

•

Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 - Καθορισµός Έναρξης και
Περιόδων Πρακτικής Άσκησης.

•

Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 Καθορισµός ∆ικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕ∆ για
Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.

•

Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90
και E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (∆ιευκρινίσεις - Επισηµάνσεις σε
Θέµατα
Εφαρµογής
της
Πρακτικής
Άσκησης),
Ε5/1303/86
(Φ.Ε.Κ.
168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (Καθορισµός και Υπολογισµός Ασφαλιστικής
Κάλυψης Ασκούµενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και
Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήµατος).

•

Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.

•

Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α - Καθιέρωση
Αποζηµίωσης των Ασκούµενων Σπουδαστών).

•

Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) - Καθορισµός της
Αποζηµίωσης των ασκουµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα (Ε5/8711/10-12-86 και
Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζηµίωσης).
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Ο θεσµός της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται µε το επίκεντρο της φυσιογνωµίας και του
ρόλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ως Ιδρυµάτων, µε κατεύθυνση την
εφαρµογή και διάδοση της Τεχνολογίας. Με το θεσµό της Πρακτικής Άσκησης γίνεται
ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, της εκπαίδευσης και της παραγωγής. Η
σύνδεση αυτή των φοιτητών και των ιδρυµάτων κατ’ επέκταση µε τις συνθήκες και τα
προβλήµατα της παραγωγής, αποδίδει αµοιβαία θετικά αποτελέσµατα και επενεργεί, έτσι
ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρµόσιµες γνώσεις.
Με βάση το ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
τον κεντρικό ρόλο και ευθύνη στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
Πρακτικής Άσκησης έχει το Τµήµα. Η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται επιστηµονικά και
διοικητικά από το Τµήµα µε την εµπλοκή:
•

Του Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης

•

Της Επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης

•

Των Εποπτών της Πρακτικής Άσκησης και

•

Της Γραµµατείας του Τµήµατος.

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι αυτός που έχει την επιστηµονική ευθύνη για
την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της και αυτός που προεδρεύει στην
Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης είναι συνήθως
τριµελής αποτελούµενη από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και δύο µέλη, που
ορίζονται από το Τµήµα, από τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π). Σε κάποια
Τµήµατα η επιτροπή αυτή συµπληρώνεται άτυπα και µε δύο εκπροσώπους των φοιτητών
που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
•
•
•

•

•
•
•

Είναι υπεύθυνη για τον εντοπισµό θέσεων και την τοποθέτηση των φοιτητών στις
θέσεις πρακτικής άσκησης.
Προετοιµάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές.
∆έχεται τις αιτήσεις των φοιτητών από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µαζί µε τις
σχετικές βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για
την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής υποχρέωσης.
Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειµένου της πρακτικής
άσκησης µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών του ενδιαφερόµενου φοιτητή,
καθώς και την επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε επιστηµονικό και
λοιπό προσωπικό και την επάρκεια της υποδοµής του φορέα, προτείνει την
τοποθέτησή του στην προσφερόµενη θέση.
Προτείνει στο Συµβούλιο του Τµήµατος τον ορισµό επόπτη εκπαιδευτικού για την
παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης.
Κάνει την τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή και συντάσσει
την έκθεση αναφορά στο Τµήµα.
Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενηµερώνει βάσεις δεδοµένων.

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
•

Επισκέπτεται και ελέγχει κατά διαστήµατα τους χώρους υλοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης, το αντικείµενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούµενου φοιτητή και τον
καθοδηγεί για την καλύτερη διεξαγωγή της.

•

Συνεργάζεται µε τον επόπτη του φορέα για την καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή.
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•

Ελέγχει το ηµερολόγιο εργασιών στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και συντάσσει και
υπογράφει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης.

Τα νέα έργα Πρακτικής Άσκησης που θα χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» σχεδιάζονται και υλοποιούνται
µαζί µε τις δράσεις των έργων που αφορούν στα Γραφεία ∆ιασύνδεσης και στην
Επιχειρηµατικότητα συνολικά υπό τη σκέπη της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
(∆ΑΣΤΑ).
Στο σχεδιασµό των δράσεων του έργου της Πρακτικής Άσκησης των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων διατηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης διαµέσου των Τµηµάτων, καθώς και ο διακριτός ρόλος
του έργου στην επιστηµονική, διαχειριστική και διοικητική λειτουργία της πρακτικής
άσκησης.
Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης µε ενδεχόµενη
αναβάθµιση και αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής, του υπάρχοντος στελεχιακού
δυναµικού και των µηχανισµών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, τη δηµιουργία
και ενίσχυση ενός σύγχρονου, προσαρµοσµένου στις απαιτήσεις της εποχής, µηχανισµού
εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών µε το γνωστικό
αντικείµενο των ασκουµένων, καθώς και τη θεσµοθέτηση ενός µηχανισµού συνεχούς
αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης, δράσεις που
δύναται να συµβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:
•

Η απλοποίηση (µείωση της γραφειοκρατίας) και συστηµατοποίηση των διαδικασιών
υλοποίησης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης.

•

Η ηλεκτρονική υποστήριξη του προγράµµατος µέσω κεντρικών δικτυακών τόπων.

•

Η έγκαιρη ενηµέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών για τις απαιτούµενες
διαδικασίες προετοιµασίας και υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

•

Η καθιέρωση µίας συστηµατικότερης µεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής
Άσκησης από τους Επιστηµονικούς Υπεύθυνους.

•

Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για παροχή θέσεων Πρακτικής Άσκησης.

•

Η καθιέρωση επιπλέον κριτηρίων επιλογής των ασκουµένων.

Στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των προγραµµάτων
Πρακτικής Άσκησης αποτελεί αρµοδιότητα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του οικείου
Πανεπιστηµίου και θα πρέπει να γίνεται µε βάση ένα Σχέδιο ∆ράσης του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης, που θα εκπονείται περιοδικά και κατά το δυνατόν για κάθε
Ακαδηµαϊκό Έτος και θα αφορά τις δράσεις που περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο πράξης
του κάθε δυνητικού δικαιούχου. Το Σχέδιο ∆ράσης οποίο θα υποβάλλεται στη ∆ΑΣΤΑ µε
στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισµός και η συνέργεια των παρεµβάσεων, η επίτευξη
οικονοµιών κλίµακας και η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων µε τις δραστηριότητες των άλλων
συνεργαζόµενων επιµέρους πράξεων.
Το Σχέδιο ∆ράσης του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης θα πρέπει να περιλαµβάνει α) τον προγραµµατισµό των επικείµενων
δραστηριοτήτων του ακαδηµαϊκού έτους, που θα αναλύεται στη σαφή περιγραφή των
δραστηριοτήτων,
στα
αναµενόµενα
αποτελέσµατά
τους,
στο
προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόµενο κόστος και β) τον
απολογισµό των εργασιών της προηγούµενης χρονικής περιόδου, που θα αναλύεται στην
περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των
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αποτελεσµάτων τους σύµφωνα µε τους αρχικούς στόχους, και στην τεκµηρίωση τυχόν
αποκλίσεων από τον αρχικό προγραµµατισµό.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο ρόλος του Επιστηµονικού Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης
κάθε τµήµατος ΤΕΙ είναι σηµαντικός, τόσο στην επιλογή και στην παρακολούθηση των
φοιτητών, όσο και στην προσέγγιση των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, δύναται ανάλογα
µε την οργάνωση κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος όλες οι δραστηριότητες που
αφορούν στην Πρακτική Άσκηση, να συντονίζονται από ένα όργανο αποτελούµενο από
τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους των Τµηµάτων του ΤΕΙ.
Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος κάθε Τµήµατος συντάσσει στο τέλος κάθε έτους την Έκθεση
Αξιολόγησης του Τµήµατος, η οποία συζητείται, διαµορφώνεται και εγκρίνεται από το
συντονιστικό όργανο κάθε φορά και περιλαµβάνει τον έλεγχο :
•

Της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόµενων στόχων .

•

Της ικανοποίησης των ασκουµένων από την Πρακτική Άσκηση (αντικείµενο
εργασίας, εργοδότη, επόπτη καθηγητή κλπ.), µε τη συµπλήρωση από τον
ασκούµενο ειδικού ερωτηµατολογίου.

•

Της ικανοποίησης των εργοδοτών από τους ασκούµενους και τη συνεργασία τους
µε τους επόπτες καθηγητές, µε τη συµπλήρωση από τον εργοδότη ειδικού
ερωτηµατολογίου.

•

Του συστήµατος
Άσκησης.

αξιολόγησης

και

βελτίωσης

του

προγράµµατος

Πρακτικής

Κάθε Τµήµα θα αξιολογείται από το προαναφερόµενο συντονιστικό επιστηµονικό όργανο
µια φορά το χρόνο και ακόλουθα θα συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης αναφορικά µε τις
δραστηριότητες του Τµήµατος στο έργο της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα συναγόµενα
συµπεράσµατα. Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της πράξης συντάσσει σε ετήσια βάση Έκθεση
Αξιολόγησης του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης και τη διαβιβάζει στον Υπεύθυνο του
∆ΑΣΤΑ, µε την οποία αξιολογείται το πρόγραµµα ως προς την ποσοτική και ποιοτική
εκπλήρωση του επιδιωκόµενου στόχου. Παράλληλα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και
οι προτάσεις βελτίωσης των Προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης κάθε Τµήµατος του ΤΕΙ.
Με απώτερο στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και αποτελεσµατική διεξαγωγή της Πρακτικής
Άσκησης προβλέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες:
Ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ΑΣΤΑ
Αφορά στην πλήρη λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήµατος του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης, ως διακριτό υποσύστηµα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα του
∆ΑΣΤΑ. Μέσω της ένταξης αυτής, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα έχει πλήρη και
αµφίδροµη πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων του ∆ΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων /
φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ.), µε αποτέλεσµα την αποφυγή άσκοπων
επικαλύψεων.
∆ικτυακός Τόπος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
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Ανάπτυξη, λειτουργία, αναβάθµιση και συνεχής ενηµέρωση του δικτυακού τόπου του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, µέσω του οποίου παρέχεται ενηµέρωση / πληροφόρηση για
το σύνολο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, αναρτώνται
ανακοινώσεις και ενηµερωτικό υλικό για την Πρακτική Άσκηση, παρουσιάζονται
αποτελέσµατα των υλοποιούµενων παρεµβάσεων κλπ. Συνδέεται µε τη δικτυακή πύλη του
∆ΑΣΤΑ.
Σχεδιασµός και Υλοποίηση ∆ράσεων για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση / αξιολόγηση
Αφορά στον ορθό σχεδιασµό, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων σχετικών µε τον
εντοπισµό θέσεων της Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των Τµηµάτων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το κάθε Τµήµα του ΤΕΙ σε
συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναπτύσσει µητρώο επιχειρήσεων που
ικανοποιούν το περίγραµµα πρακτικής άσκησης, λαµβάνοντας υπόψη και σχετικές µελέτες
που υλοποιούνται από τα αντίστοιχα πακέτα εργασίας των συνεργαζόµενων επιµέρους
πράξεων του Ιδρύµατος. Ο εντοπισµός θέσεων Πρακτικής Άσκησης µπορεί ταυτόχρονα να
γίνεται και από το Τµήµα. Στην οµάδα εργασίας του έργου συµµετέχουν µέλη Ε.Π µε
σχετική εµπειρία στην Πρακτική Άσκηση του εµπλεκόµενου Τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση
ο ρόλος του έργου, που εκτελείται µέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ή του ∆ΑΣΤΑ),
είναι διακριτός από αυτόν του Τµήµατος σε ότι αφορά στις διαδικασίες που ακολουθούνται
(επικοινωνία µε επιχειρήσεις, κριτήρια κλπ). Το µητρώο Πρακτικής Άσκησης τηρείται στο
σχετικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στη συνέχεια γίνεται συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στην
εκδήλωση ενδιαφέροντος των παραγωγικών φορέων και οργανισµών για την απασχόληση
φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν την Πρακτική
τους Άσκηση, καθώς και στοιχείων υλοποίησης των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης
στο πληροφοριακό σύστηµα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του ∆ΑΣΤΑ, µε σκοπό
την συστηµατική παρακολούθηση, τη διαµόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη βελτίωση της
υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των προγραµµάτων από το ίδιο το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης και από το ∆ΑΣΤΑ.
Σχεδιασµός και Υλοποίηση ∆ράσεων για την επιλογή των φοιτητών για την υλοποίηση της
Πρακτικής Άσκησης
Η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις της Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται από
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία µε το Τµήµα. Το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης αρχικά παρεµβαίνει στις προβλεπόµενες από το έργο διαδικασίες για την αρχική
επιλογή φοιτητών σε θέσεις πρακτικής που έχει επιλέξει πολλές φορές και σε συνεργασία
µε τους ενδιαφερόµενους φοιτητές . Η τοποθέτηση των φοιτητών για πρακτική άσκηση
γίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος µε βάση τα
κριτήρια που έχουν τεθεί από το Τµήµα, αλλά και από το έργο της Πρακτικής Άσκησης,
διακρίνοντας τους φοιτητές που τοποθετούνται µέσω του προγράµµατος. Η εποπτεία των
πρακτικά ασκούµενων φοιτητών γίνεται από µέλη Ε.Π των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τους
κανόνες που διέπουν την Πρακτική Άσκηση των Τµηµάτων και επιπλέον µε τις διαδικασίες
που προβλέπει το πρόγραµµα.
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∆ικτύωση και Συνεργασία
Με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και αποτελεσµατική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεργασία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης µε το Γραφείο
∆ιασύνδεσης του ίδιου Ιδρύµατος, υπό την εποπτεία και το συντονισµό του ∆ΑΣΤΑ.
Σηµαντική κρίνεται επίσης, η συνεργασία µε τα ∆ΑΣΤΑ και τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης
άλλων ΤΕΙ και οµοειδών σχολών, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών εργαλείων κλπ. και την
υποβοήθηση της Πρακτικής Άσκησης εκτός του τόπου έδρας του ιδρύµατος ή/και του
τόπου διαµονής του φοιτητή.
Σηµαντικό σκέλος της δικτύωσης και της συνεργασίας των ΤΕΙ µε φορείς της αγοράς
εργασίας µπορεί επίσης να αποτελέσει και η επιδίωξη της θέσπισης συµφωνίας - πλαισίου
µεταξύ του Εκπαιδευτικού Φορέα (Ίδρυµα, Τµήµα) µε αντίστοιχο κλαδικό όργανο (ΣΕΒ,
ΤΕΕ κλπ.) που θα αφορά στην ποιοτική βελτίωση και στην υποστήριξη της υλοποίησης
προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης, τη χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών για τις
συµφωνίες και τις υποχρεώσεις, τη µεθοδολογία, τον τρόπο χρηµατοδότησης, το
χρονοδιάγραµµα, την επίβλεψη των ασκουµένων, τη µεθοδολογία παρακολούθησης στο
χώρο της Πρακτικής Άσκησης κλπ.
Σκόπιµη επίσης θεωρείται η δικτύωση και συνεργασία µε τις Ενώσεις Αποφοίτων, οι οποίες
µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.
Σε
ορισµένες χώρες, η Πρακτική Άσκηση και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης υποστηρίζονται ενεργά
από τις Ενώσεις Αποφοίτων, οι οποίες βρίσκονται σε στενή επαφή και αλληλεπίδραση µε το
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, από το οποίο προέρχονται οι απόφοιτοι, προσφέροντας
οικονοµική υποστήριξη µε τη µορφή εισφορών ή προσλήψεων φοιτητών για πρακτική
άσκηση ή µόνιµη εργασία, αλλά και συµβουλευτική µε τη µορφή συµµετοχών σε
συµβουλευτικές επιτροπές ή σε ∆.Σ. του ίδιου του Ιδρύµατος ή θυγατρικών του εταιρειών
κλπ. Η σχετική εµπειρία Ιδρυµάτων του εξωτερικού είναι χρήσιµο να ληφθεί υπόψη.
Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργασιών θα πρέπει να
λάβουν χώρα κατά το αρχικό διάστηµα υλοποίησης της Πράξης ενώ στα τελευταία
ακαδηµαϊκά έτη υλοποίησης της Πράξης οι πόροι θα πρέπει να επικεντρωθούν κατά
προτεραιότητα στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ∆ράσεων Συµβουλευτικής
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη δράσεων συµβουλευτικής για την Πρακτική Άσκηση αφορά
στο σύνολο των Τµηµάτων και υλοποιείται από οµάδα έργου µέσα από το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης (ή ενδεχοµένως το ∆ΑΣΤΑ) µε τη βοήθεια επιστηµονικών συνεργατών
και συµβούλων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Η παροχή των συµβουλευτικών αυτών
υπηρεσιών είναι διακριτή από αυτή που µπορεί να παρέχεται γενικότερα για θέµατα
σπουδών από το Τµήµα και είναι συµπληρωµατική µε τη συµβουλευτική που παρέχεται για
τη σταδιοδροµία και την επιχειρηµατικότητα µέσω των άλλων συνεργαζόµενων επιµέρους
πράξεων του ∆ΑΣΤΑ.
Συστηµατική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης
Η σωστή υλοποίηση του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης απαιτεί τη συστηµατική
παρακολούθησή του, µέσω µηχανισµών επίβλεψης ως προς την προσφερόµενη ποιότητα
για τον ίδιο το φοιτητή και κατ’ επέκταση για το οικείο Τµήµα. Η προτεινόµενη µέθοδος
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παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης
θα αποτελέσει βασικό κριτήριο αξιολόγησης για τη χρηµατοδότηση των εν λόγω έργων.
Ο σαφής καθορισµός των δραστηριοτήτων / αντικειµένων απασχόλησης του ασκούµενου
φοιτητή, σε συνεργασία µε τον επόπτη και τον αρµόδιο επιβλέποντα από τον φορέα
παροχής Πρακτικής Άσκησης θεωρείται το βασικότερο στοιχείο, τόσο της επίτευξης των
στόχων της Πρακτικής Άσκησης, όσο και των µεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία τεύχους, στο οποίο θα υπάρχει
τόσο η αναλυτική έκθεση πεπραγµένων των φοιτητών, όσο και η έκθεση επίδοσης για τον
ασκούµενο από το φορέα απασχόλησης. Το τεύχος αυτό θα πρέπει να τυποποιηθεί και να
είναι κοινό για τους φοιτητές όλων των τµηµάτων ανά Ίδρυµα. Σκόπιµη επίσης θεωρείται
η δηµιουργία, σε συνεργασία µε το ∆ΑΣΤΑ, εντύπου αξιολόγησης των υλοποιούµενων
προγραµµάτων (µε εξασφάλιση συµβατότητας µε τα πρότυπα της Α.∆Ι.Π). Ενδεικτικές
δράσεις, οι οποίες µπορούν να συµπεριλαµβάνονται είναι οι εξής: σαφής προγραµµατισµός
και περιγραφή της εργασίας που θα αναλαµβάνει κάθε ασκούµενος σε συνεργασία µε τον
επιβλέποντα καθηγητή, ενδιάµεση παρουσίαση της εργασίας του ασκουµένου, δηµιουργία
ερωτηµατολογίων και συµπλήρωσή τους, τελική έκθεση αξιολόγησης από τον επιβλέποντα
καθηγητή για κάθε θέση πρακτικής άσκησης.
Άµεση επικοινωνία φοιτητή - εργοδότη µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της πρακτικής άσκησης
Επισηµαίνεται η ανάγκη λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο
που εκπονείται η Πρακτική Άσκηση από τους φοιτητές. Η άµεση επαφή του φοιτητή, αλλά
και του εργοδότη, µε το Γραφείο κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι
σηµαντική για την επίλυση τυχόν προβληµάτων.
Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης
προερχόµενους από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες

για

φοιτητές

ΑµεΑ

και

φοιτητές

Τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
βιώνουν καθηµερινά σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος διακρίσεις και
αποκλεισµούς, για την άρση των οποίων απαιτείται µια ουσιαστική µεταρρύθµιση της
εκπαίδευσής τους.
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η δηµιουργία µηχανισµών εύρεσης
κατάλληλων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για τις οµάδες φοιτητών ΑµεΑ, καθώς και
φοιτητές προερχόµενους από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική
είναι και η ανάληψη ειδικών δραστηριοτήτων για την κατάλληλη πληροφόρηση,
προετοιµασία, υποστήριξη και ενδυνάµωση των συγκεκριµένων οµάδων ατόµων.
Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό
Αφορά στη δηµιουργία µηχανισµών διασύνδεσης µε Ιδρύµατα Ανωτάτης Εκπαίδευσης,
παραγωγικούς φορείς, οργανισµούς και φορείς απασχόλησης άλλων κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα
εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης σε αυτές τις χώρες. Μια τέτοια εµπειρία µπορεί να αποβεί
πολύ θετική, καθώς δίνει στους φοιτητές µια ευρύτερη εικόνα για τις συνθήκες της
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και τους διευκολύνει στην απόφαση συνέχισης των σπουδών
τους ή και εύρεσης εργασίας σε ξένη χώρα.
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ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι περισσότεροι φοιτητές και σπουδαστές των Οικονοµικών
Τµηµάτων / Σχολών αποκτούν γνώσεις σε επιµέρους πτυχές της επιχειρηµατικότητας, για
παράδειγµα όσον αφορά στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ή σε άλλες
επιµέρους ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά δεν
προωθείται ενεργά και µε την ευρεία έννοια η επιχειρηµατικότητα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» στοχεύει
στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεµβάσεων για την
ανάπτυξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των φοιτητών και σπουδαστών στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για
τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό,
προβλέπεται η ένταξη στα προγράµµατα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης
µαθηµάτων επιλογής µε θέµα την Επιχειρηµατικότητα. Με την εισαγωγή τέτοιων
µαθηµάτων σε σχολές που παραδοσιακά δεν δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές και
σπουδαστές να παρακολουθήσουν σχετικά µαθήµατα και µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού, το οποίο να στηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτούντες να αναπτύξουν τις απαιτούµενες γνώσεις και
δεξιότητες. Επιπλέον, µέσω της συγκεκριµένης Πράξης ενθαρρύνεται η προώθηση της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των νέων, µέσω της οργάνωσης εκθέσεων
για την επιλογή καινοτόµων ιδεών και επιχειρηµατικών σχεδίων.
Οι επιµέρους στόχοι των παρεµβάσεων για την προώθηση της καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) της χώρας
περιλαµβάνουν:
•

Ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσµό.

•

Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηµατικότητα και την
ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.

•

Ανάδειξη της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας ως σηµαντικής προοπτικής
απασχόλησης.

•

Παροχή γνώσεων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και
εξειδικευµένων επιχειρηµατικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

•

Υποστήριξη για την ίδρυση
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.

•

Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών
φορέων.

•

Προαγωγή της έρευνας σε συναφή µε την επιχειρηµατικότητα πεδία.

νέων

παραγωγικών

µονάδων

ή

την

ανάληψη

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προβλέπεται η εισαγωγή και θεσµοθέτηση
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας των Μαθηµάτων
Επιχειρηµατικότητας, ενώ κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό τα σχετικά µαθήµατα να
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πλαισιώνονται από παράλληλες δραστηριότητες (ενδεικτικά αναφέρονται επισκέψεις,
σεµινάρια, mentoring, µελέτες περίπτωσης, εικονικές πλατφόρµες κλπ.), οι οποίες θα
αποτελούν οργανικό µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα λειτουργούν
συµπληρωµατικά ως προς τις διαλέξεις. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου πλέγµατος δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα,
που συνδυάζει θεωρία και πράξη (learning by doing) και συµβάλει στην
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης σε ζητήµατα επιχειρηµατικότητας.
Η θεσµοθέτηση των Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας είναι υποχρεωτική, µετά τη θετική
αξιολόγηση των Προτάσεων και πριν την Έκδοση της Απόφασης Ένταξης.
Στο
υποβαλλόµενο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, θα πρέπει ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος
να δεσµεύεται ότι τα Μαθήµατα Επιχειρηµατικότητας, τα οποία αναφέρονται µέσα στο
υποβαλλόµενο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) και στο Έντυπο Υποβολής
που συνυποβάλλεται, θα θεσµοθετηθούν και θα αποτελούν µέρος του Προγράµµατος
Σπουδών των συγκεκριµένων Τµηµάτων, όπως αναφέρεται στην πρόταση.
Επίσης
ανάλογη δέσµευση εκ µέρους του ∆ικαιούχου θα υπάρχει και στο Σύµφωνο Αποδοχής
Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, το οποίο θα υποβληθεί στη συνέχεια.
Οι Αποφάσεις για τη Θεσµοθέτηση των Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας θα είναι
σύµφωνες µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
και θα εκδίδονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των Οργάνων του. Στις σχετικές αποφάσεις
της θεσµοθέτησης θα πρέπει µεταξύ άλλων να ορίζονται σαφώς τα Μαθήµατα
Επιχειρηµατικότητας που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Σπουδών κάθε Τµήµατος, καθώς
επίσης να καθορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και
την ολοκλήρωση των Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας.
Κάθε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα µπορεί να επιλέξει το σύνολο, τη φύση
και τη διάρκεια των µαθηµάτων και συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων
προώθησης της Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ανάλογα µε το θεσµικό και
οργανωτικό του πλαίσιο, τις ανάγκες και τη στρατηγική του και αξιολογείται για
την αποτελεσµατικότητα αυτών των παρεµβάσεων, όπως αυτές θα αποτυπωθούν
σχετικά.
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 Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 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 στο ∆ΑΣΤΑ
µε στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισµός και η συνέργεια των παρεµβάσεων, η επίτευξη
οικονοµιών κλίµακας και η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων µε τις δραστηριότητες των άλλων
συνεργαζόµενων επιµέρους πράξεων. Το ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης της Μονάδας Καινοτοµίας
και Επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει α) τον προγραµµατισµό των
δραστηριοτήτων του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, που θα αναλύεται στη σαφή
περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναµενόµενα αποτελέσµατά τους, στο προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόµενο κόστος και β) στον
απολογισµό των εργασιών του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, που θα αναλύεται στην
περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους σύµφωνα µε τους αρχικούς στόχους και στην τεκµηρίωση τυχόν
αποκλίσεων από τον αρχικό προγραµµατισµό.
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∆ραστηριότητες που αναλαµβάνονται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά για την προώθηση
της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ΑΣΤΑ
Αφορά στην πλήρη λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήµατος της Μονάδας
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, ως διακριτό υποσύστηµα, στο ενιαίο πληροφοριακό
σύστηµα του ∆ΑΣΤΑ.
Μέσω της ένταξης αυτής, η Μονάδα Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας θα έχει πλήρη και αµφίδροµη πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων του
∆ΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ.), µε
αποτέλεσµα την αποφυγή άσκοπων επικαλύψεων.
∆ικτυακός Τόπος της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας
Ανάπτυξη, λειτουργία, αναβάθµιση και συνεχής ενηµέρωση του δικτυακού τόπου της
Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, µέσω του οποίου παρέχεται ενηµέρωση /
πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχερηµατικότητας, αναρτώνται ανακοινώσεις και ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό,
παρουσιάζονται αποτελέσµατα των υλοποιούµενων παρεµβάσεων κλπ. Συνδέεται µε την
δικτυακή πύλη του ∆ΑΣΤΑ.
Εισαγωγή Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας
Τα µαθήµατα επιλογής εντάσσονται στα προγράµµατα σπουδών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στα δύο τελευταία έτη φοίτησης. Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν
ενδεικτικά τη διεξαγωγή διαλέξεων / σεµιναρίων µε βάση ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό
υλικό και τη διενέργεια εργαστηριακών µαθηµάτων και ασκήσεων µε ειδικό περιεχόµενο.
Σηµειώνεται ότι τα εργαστηριακά µαθήµατα είναι εξαιρετικά σηµαντικά, διότι συµβάλλουν
στην επίτευξη ουσιαστικής επαφής του φοιτητή και του σπουδαστή µε το αντικείµενο των
µαθηµάτων της επιχειρηµατικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, της
ερευνητικής ικανότητας, των δεξιοτήτων σχετικών µε το πρακτικό µέρος του
διδασκόµενου µαθήµατος και τη µύηση του φοιτητή και του σπουδαστή στη διαδικασία της
παραγωγής και στην ουσιαστική επαφή µε τον κόσµο των παραγωγικών φορέων.
Σηµαντικό ζήτηµα στην υλοποίηση των µαθηµάτων αποτελεί η εξεύρεση κατάλληλα
εξειδικευµένων εκπαιδευτών, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών
µεθόδων και εργαλείων.
Τα µαθήµατα µπορούν να παρέχονται:
•

Μέσω της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών από µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού
του ΤΕΙ.

•

Μέσω της πρόσληψης ειδικού προσωπικού.
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•

Από άλλα εξειδικευµένα Ιδρύµατα (µέσω της συνεργασίας των Ιδρυµάτων µπορεί, σε
ορισµένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, να επιδιωχθεί καλύτερη
αξιοποίηση πόρων).

•

Από εξειδικευµένους καθηγητές της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή από εξειδικευµένα
στελέχη από τον χώρο των παραγωγικών φορέων.

Τα µαθήµατα µπορεί να είναι εισαγωγικά ή εµβάθυνσης, εξειδικευµένα ανάλογα µε τις
ανάγκες των Ιδρυµάτων / Τµηµάτων που θα τα υλοποιήσουν. Ενθαρρύνεται η εστίαση
στην εµπειρική µάθηση (learning by doing) µέσα από ένα σύστηµα δραστηριοτήτων
ενσωµατωµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενθαρρύνεται, επίσης, η εισαγωγή των
µαθηµάτων σε Τµήµατα εκτός οικονοµικών σπουδών, καθώς και η διεπαφή διαφορετικών
ειδικοτήτων.
Σε γενικές γραµµές, κρίνεται σκόπιµο τα µαθήµατα και οι λοιπές δραστηριότητες
επιχειρηµατικότητας να αποτελούν ολοκληρωµένους κύκλους εκπαίδευσης, ετήσιας ή
µεγαλύτερης διάρκειας, µε δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του κύκλου
αυτού στους συµµετέχοντες φοιτητές.
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Για την κάλυψη των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας απαιτείται η προµήθεια και
προσαρµογή ή η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
Η επιλογή του
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιµοποιείται στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί γενικά
επιλογή των διδασκόντων, η παραγωγή του εποµένως θα πρέπει να αποτελέσει
αποκεντρωµένη σε κάθε Ίδρυµα δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να εξειδικεύεται και να
αναλύεται στις προτάσεις που θα υποβληθούν. Το υλικό θα καλύπτει γενικά και ειδικά
θέµατα.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι, κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο έχει ήδη
αναπτυχθεί σηµαντικός όγκος εκπαιδευτικού υλικού, είναι προφανές ότι αυτό θα πρέπει να
αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό και η παραγωγή νέου υλικού θα πρέπει να καλύπτει ειδικές
ανάγκες που δεν καλύπτονται από το ήδη υπάρχον.
Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί, κατά περίπτωση, να συνίσταται από ντοσιέ µε υλικό
µαθήµατος, ασκήσεις, CD-ROMs, βίντεο κλπ. σε πρωτότυπη παραγωγή ή προσαρµοσµένη
από το ήδη παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό (ελληνικό ή ξένο). Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί
να περιλαµβάνει:
•

Ένα γενικό µέρος που θα καλύπτει αφενός θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
και κινητοποίηση της αντίληψης, της διαίσθησης και της δηµιουργικής σκέψης στο
πλαίσιο της δηµιουργίας του κατάλληλου ψυχονοητικού υπόβαθρου για την
ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηµατικότητας και, αφετέρου, τις γενικές αρχές
οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης µιας επιχείρησης.

•

Ένα ή περισσότερα ειδικά µέρη, τα οποία θα εστιάζονται σε θέµατα δηµιουργίας,
οργάνωσης και λειτουργίας ειδικών τύπων επιχειρήσεων ανά ειδικότητα.

Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς
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Αφορά στη διενέργεια επισκέψεων των φοιτητών σε παραγωγικούς φορείς ή οργανισµούς,
µε σκοπό την τόνωση των σχέσεων µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και την
καλλιέργεια της επαφής των φοιτητών µε τον κόσµο του «επιχειρείν». Οι επαφές των
φοιτητών µε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων (ιδίως αυτοδηµιούργητους ιδιοκτήτες
µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων) λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς την
υπόλοιπη εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας. Μέσω των επισκέψεων αυτών, οι
φοιτητές αποκτούν αντίληψη και κατανόηση του σύγχρονου τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας µιας επιχείρησης, ενώ ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας θεωρείται η διασφάλιση
της ενεργού συµµετοχής της επιχείρησης στη διαδικασία αυτή.
Οι επισκέψεις µπορεί να είναι κοινές για όλες τις ειδικότητες των φοιτητών που
συµµετέχουν στα µαθήµατα ή να διοργανώνονται για οµάδες ειδικοτήτων ή να είναι
εξειδικευµένες για συγκεκριµένες ειδικότητες. Οι στόχοι των επισκέψεων θα πρέπει να
εναρµονίζονται µε τους γενικότερους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί και να
ενσωµατώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε βάση µια σειρά κριτηρίων,
όπως η συνάφεια της δραστηριότητας της επιχείρησης µε την ειδικότητα των φοιτητών ή
το µέγεθος της επιχείρησης, ώστε ο φοιτητής να έχει τη δυνατότητα µίας ολοκληρωµένης
εικόνας των επιχειρησιακών λειτουργιών. Για την επιλογή των επιχειρήσεων µπορούν να
αντληθούν στοιχεία και υποστήριξη από το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του
∆ΑΣΤΑ, τα κατά τόπους Επιµελητήρια, παραγωγικούς συνδέσµους κλπ.
Πριν από τη διενέργεια των επισκέψεων, κρίνεται σκόπιµο να διανέµεται στους φοιτητές,
ενηµερωτικό υλικό σχετικό µε τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που θα επισκεφθούν,
ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η διάθεση ενός υψηλόβαθµου στελέχους, το οποίο θα
επιβλέπει και θα καθοδηγεί τους φοιτητές στους χώρους της επιχείρησης και του
οργανισµού, παράλληλα δε θα τους ενηµερώνει για τη λειτουργία και θα απαντά σε τυχόν
ερωτήµατά τους.
Μετά τη διενέργεια της επίσκεψης, κρίνεται σκόπιµο να πραγµατοποιείται απολογιστική
συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων και του διδάσκοντος, ενώ εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος από την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης, οι φοιτητές θα πρέπει να συντάσσουν
σχετικές Εκθέσεις, στις οποίες θα καταγράφεται η εµπειρία τους από την επίσκεψη. Για
λόγους διαχείρισης, συγκρισιµότητας και διευκόλυνσης των φοιτητών, κρίνεται σκόπιµη η
δηµιουργία τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου / εντύπου για την αποτίµηση της επίσκεψης.
Σεµινάρια
Παράλληλα µε τις διαλέξεις των µαθηµάτων, µπορούν να πραγµατοποιούνται σεµινάρια /
οµιλίες εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισµών
ή/και ειδικών (experts) σε γενικά ή εξειδικευµένα ζητήµατα επιχειρηµατικότητας. Τα
σεµινάρια αυτά µπορούν να είναι µέρος των µαθηµάτων ή να συµπληρώνουν τη
διδασκαλία και µπορούν να απευθύνονται σε όλους τους συµµετέχοντες φοιτητές ή σε
συγκεκριµένες ειδικότητες.
Μετά την πραγµατοποίηση κάθε σεµιναρίου / οµιλίας, κρίνεται σκόπιµο να
πραγµατοποιείται απολογιστική συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων και του διδάσκοντος,
ενώ εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την ολοκλήρωση κάθε σεµιναρίου / οµιλίας,
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οι φοιτητές θα καλούνται να καταγράψουν την εµπειρία τους από το σεµινάριο / οµιλία.
Για λόγους διαχείρισης, συγκρισιµότητας και διευκόλυνσης των φοιτητών, κρίνεται
σκόπιµη η δηµιουργία τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου / εντύπου για την αποτίµηση του
σεµιναρίου / οµιλίας.
Συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)
Η συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο σε σχέση µε
την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα και είναι συχνή πρακτική σε χώρες που έχουν
παράδοση στην εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα. Η συµβουλευτική καθοδήγηση
αποτελεί µία σχέση συνεργασίας, κατά την οποία ένας φοιτητής ή µία οµάδα φοιτητών
έρχεται σε επαφή µε ένα στέλεχος ενός παραγωγικού φορέα, µε στόχο ο τελευταίος να
µεταδώσει τις γνώσεις και την εµπειρία του πάνω σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά
ζητήµατα ή/και να καθοδηγήσει τον/τους φοιτητές στην εκπόνηση ή την υλοποίηση µίας
καινοτοµικής επιχειρηµατικής ιδέας ή σχεδίου.
Η επιλογή των κατάλληλων µεντόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
αποτελεσµατικότητα των δράσεων συµβουλευτικής καθοδήγησης και πρέπει να λαµβάνει
υπ’ όψη της, µεταξύ άλλων, κριτήρια επιλογής, όπως την εµπειρία και τις γνώσεις του
µέντορα, την ενασχόλησή του µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τη διαθεσιµότητα και το
επίπεδο δέσµευσής του.
Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας, επίσης, είναι και η
συστηµατικότητα και η διάρκεια των δράσεων συµβουλευτικής καθοδήγησης, καθώς και η
«εκπαίδευση» των µεντόρων, ώστε να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικότερα στο ρόλο τους.
Η συµβουλευτική καθοδήγηση µπορεί να είναι εστιασµένη στις επιχειρηµατικές ιδέες και
σχέδια των φοιτητών, αλλά και σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά ζητήµατα (για παράδειγµα
ενδεικτικά στην αναζήτηση λύσης σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα).
Μελέτες Περιπτώσεων (Case studies)
Οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case studies) αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση
πραγµατικών ή υποθετικών περιπτώσεων επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών. Θεωρούνται
ιδιαίτερα αποδοτικές µέθοδοι καλλιέργειας επιχειρηµατικότητας. Αντικείµενο των µελετών
περίπτωσης µπορεί να αποτελεί µία υφιστάµενη επιχείρηση, ένα προϊόν ή υπηρεσία, µια
διαδικασία, ένα επιχειρηµατικό πρόβληµα / αποτυχία κλπ.
Οι περιπτώσεις επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν διάφορους τοµείς
δραστηριότητας. Η εκάστοτε επιλογή θα πρέπει να είναι συµβατή µε την ειδικότητα των
φοιτητών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
καθώς και, κατά περίπτωση, µε τα ειδικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της
περιοχής στην οποία εδρεύει το Ίδρυµα.
Το υλικό που θα παρουσιάζεται, θα πρέπει να είναι ειδικά προετοιµασµένο, βασισµένο σε
πρωτογενή έρευνα και προσεκτικά δοµηµένο σε τυποποιηµένη µορφή. Είναι δυνατό να
αξιοποιηθεί και υλικό από άλλες χώρες, αφού όµως ελεγχθεί για την καταλληλότητά του
και προσαρµοστεί στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.
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Για την ανάπτυξη των µελετών περιπτώσεων, απαιτείται η συνεργασία του προσωπικού
των Ιδρυµάτων µε στελέχη παραγωγικών φορέων, τα οποία είναι δυνατόν να συµµετέχουν
και στην παρουσίαση των µελετών περιπτώσεων.
Οι µελέτες περίπτωσης µπορεί να είναι γενικές ή εξειδικευµένες (θεµατικά, σε γνωστικό
αντικείµενο κλπ.) και θα πρέπει να αξιοποιούνται, όσο είναι αυτό δυνατό, στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση και επικαιροποίηση των µελετών περίπτωσης που
έχουν αναπτυχθεί κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα εξοικονόµησης πόρων.
Εικονικές πλατφόρµες
Οι εικονικές επιχειρήσεις και οι προσοµοιώσεις γενικότερα, θεωρούνται αποτελεσµατική
µέθοδος εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και αυτοαξιολόγησης για τους φοιτητές.
Πρόκειται για υποθετική, αλλά ρεαλιστική, εξοµοίωση λειτουργίας επιχείρησης που
αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων. Ο φοιτητής επιλέγει µεταξύ διαφόρων λύσεων και το
«σύστηµα προσοµοίωσης» αντιδρά αναλόγως.
Η αξιοποίηση των ήδη ανεπτυγµένων εικονικών ασκήσεων και εικονικών επιχειρήσεων, η
βελτίωσή τους και η ανάπτυξη ή απόκτηση νέων προσοµοιώσεων, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων.
∆ιοργάνωση «ανοιχτών» σεµιναρίων ειδικής θεµατολογίας
Τα «ανοιχτά» σεµινάρια θα διαπραγµατεύονται θέµατα που σχετίζονται µε τη γνωριµία και
την εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηµατικότητας, το
«επιχειρείν» υπό το πρίσµα της ανάληψης πρωτοβουλίας, αλλά και τη σύγχρονη
πραγµατικότητα του παραγωγικού κόσµου.
Μπορούν επίσης να εστιάζουν σε
συγκεκριµένα ζητήµατα ή/και τοµείς επιχειρηµατικότητας, όπως η χρηµατοδότηση νέων
παραγωγικών µονάδων, τα βήµατα για την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης, οι προοπτικές
βιωσιµότητας των νέων παραγωγικών µονάδων, οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι
προοπτικές της επιχειρηµατικότητας σε συγκεκριµένους κλάδους / ειδικότητες κλπ. Τα
ανοιχτά σεµινάρια µπορούν να απευθύνονται τόσο σε φοιτητές ενός συγκεκριµένου
Τµήµατος / Σχολής, όσο και στους φοιτητές όλου του Ιδρύµατος. Στα σεµινάρια αυτά
κρίνεται απαραίτητη η συµµετοχή (για παράδειγµα ως οµιλητών) ειδικών ανά ειδικότητα
και εµπειρογνωµόνων. Για την υλοποίηση της παρέµβασης, απαιτείται άµεση συνεργασία
µε το ∆ΑΣΤΑ και τις Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, τόσο για τον
προσδιορισµό της θεµατολογίας του κάθε σεµιναρίου και της τυχόν αναζήτησης
συγκεκριµένου υλικού, όσο και για την ανεύρεση των κατάλληλων οµιλητών /
συµµετεχόντων.
Τα «ανοιχτά» σεµινάρια είναι δυνατόν να είναι ανοιχτά σε ένα ευρύτερο κοινό µε νέους
φοιτητές και αποφοίτους και άλλων ΑΕΙ, που θα επιλέγονται µε διαδικασίες επιλογής βάσει
αιτήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει µία αποτελεσµατική ανταλλαγή απόψεων και διάδραση
αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Πράξης
µε πρόσθετες δαπάνες η συµµετοχή άλλων.
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Παρακολούθηση των φοιτητών και αποφοίτων που χρησιµοποίησαν τις Υπηρεσίες της
Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ή/και παρακολούθησαν τα Μαθήµατα
Επιχειρηµατικότητας
Αφορά στην ανάπτυξη µηχανισµού συνεχούς παρακολούθησης των φοιτητών και
αποφοίτων που χρησιµοποίησαν τις Υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας ή/και παρακολούθησαν τα µαθήµατα στις Μονάδες Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας, µε σκοπό την τροφοδότηση, σε τακτική βάση, της αντίστοιχης
βάσεως δεδοµένων του ∆ΑΣΤΑ µε στοιχεία για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, την
ανάληψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και την αξιοποίησή τους ως µέντορες ή / και
οµιλητές σε σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας, είτε την αξιοποίησή τους κατά την υλοποίηση του προγράµµατος της
Πρακτικής Άσκησης.
Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση / αξιολόγηση
Αφορά στη συγκέντρωση και στην καταχώρηση στοιχείων, που αφορούν στην υλοποίηση
των δραστηριοτήτων της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, στο
πληροφοριακό σύστηµα της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και του ∆ΑΣΤΑ,
µε σκοπό τη συστηµατική παρακολούθηση, την διαµόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη
βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων από την ίδια τη
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και από το ∆ΑΣΤΑ. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν, µεταξύ άλλων:
•

Στην εσωτερική αξιολόγηση (στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις πορείας υλοποίησης κλπ).

•

Στην αξιολόγηση µαθηµάτων / διδασκόντων.

•

Στην αξιολόγηση των συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων.

•

Στην παρακολούθηση των δεικτών.

•

Στην καταγραφή ποιοτικών δεδοµένων (π.χ. αποτύπωση της επιχειρηµατικής
νοοτροπίας και κουλτούρας των συµµετεχόντων φοιτητών).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΕΩΝ

–

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οι Πράξεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι δυνατόν να
ενταχθούν για µικρότερη από την ανωτέρω προβλεπόµενη ανώτατη διάρκεια φυσικού
αντικειµένου.
Η παράταση της διάρκειας των Πράξεων και αντίστοιχα του φυσικού αντικειµένου µπορεί να
γίνει είτε βάσει σχετικών αιτηµάτων των ΑΕΙ (µε υποβολή τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου
Πράξης) είτε µε απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφόσον διαπιστωθεί εκ των προτέρων
συναίνεση των Ιδρυµάτων. Σε κάθε περίπτωση, για την επέκταση του οικονοµικού
αντικειµένου που θα απαιτηθεί µε την παράταση της διάρκειας του φυσικού αντικειµένου
των Πράξεων, τα Ιδρύµατα θα υποβάλουν τροποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία. Τα τροποποιηµένα
Τεχνικά ∆ελτία θα αξιολογηθούν από την Ειδική Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη (α) τις
επιδόσεις των Ιδρυµάτων στην επίτευξη των δεικτών παρακολούθησης (κατωτέρω) (β) τις
επιδόσεις των Ιδρυµάτων στην απορρόφηση αλλά και (γ) τυχόν αλλαγές σε κοινωνικο-
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οικονοµικά στοιχεία που επηρεάζουν την υλοποίηση των Πράξεων (πχ αριθµοί ενεργών
φοιτητών των Ιδρυµάτων για την Πράξη της Πρακτικής Άσκησης).
Σχετικά µε τους όρους οργάνωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και για τους ειδικότερους
όρους αξιολόγησης και µε την οργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
υποβληθησόµενων τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης στην περίπτωση παράτασης
της διάρκειας των Πράξεων, η Ειδική Υπηρεσία θα εκδώσει ειδική ενηµερωτική εγκύκλιο
ενηµερώνοντας, εκτός των άλλων, τα Ιδρύµατα: (α) για τον πρόσθετο διατιθέµενο
προϋπολογισµό των κατηγοριών πράξεων (µε τον οποίο θα καλυφθεί το σχεδιαζόµενο
πρόσθετο οικονοµικό αντικείµενο των Πράξεων ώστε να µπορούν τα Ιδρύµατα να
προσαρµόσουν και αναλόγως το παρατεινόµενο φυσικό αντικείµενό τους µε βάση και τη
διαθεσιµότητα πόρων), (β) για τα κριτήρια κατανοµής του πρόσθετου προϋπολογισµού
µεταξύ των Ιδρυµάτων αλλά και (γ) για τον χρόνο υποβολής των τροποποιηµένων Τεχνικών
∆ελτίων.

(ε) ∆είκτες Παρακολούθησης
Οι κάτωθι δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσµατος είναι κοινοί και για τους δύο Άξονες
Προτεραιότητας 4 και 5. Οι δείκτες εκροών παρουσιάζονται παρακάτω ανά προκηρυσσόµενη
πράξη στην παρούσα πρόσκληση. Οι δείκτες απασχόλησης είναι κοινοί για τις προκηρυσσόµενες
πράξεις της παρούσας πρόσκλησης.
Πίνακας 2.1
ΚΩ∆.

......
......
......

Αριθµός ωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών
από ενέργειες πρακτικής άσκησης
Θέσεις πρακτικής άσκησης
Συνεργαζόµενες Επιχειρήσεις

ΚΩ∆.

......

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Πίνακας 2.2

......

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ»

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ»

ΠΡΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθµός Μονάδων Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας που δηµιουργούνται
Αριθµός ωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών
από δράσεις της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας

Πίνακας 2.3

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
«ΜΟΝΑ∆Α
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ»
«ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ»

ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

......

Θέσεις Εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της πράξης

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ
12ΜΗΝΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
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Αναφορικά µε τους ανωτέρω δείκτες διευκρινίζεται ότι:
Για την πράξη «Πρακτική Άσκηση» στο δείκτη «Αριθµός ωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών
από ενέργειες πρακτικής άσκησης» θα πρέπει να καταγράφεται / αποτυπώνεται ο αριθµός των
συνολικών συµµετοχών φοιτητών / φοιτητριών που επωφελούνται από τις δράσεις της
Πρακτικής Άσκησης. Στο δείκτη «Θέσεις πρακτικής άσκησης» θα πρέπει να καταγράφεται ο
αριθµός των φοιτητών / φοιτητριών που διενεργεί Πρακτική Άσκηση (και ως εκ τούτου θα
λαµβάνει αποζηµίωση από το ΕΠΕ∆ΒΜ).

Για την πράξη «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» στο δείκτη «Αριθµός
ωφελούµενων φοιτητών / φοιτητριών από δράσεις της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας» θα πρέπει να καταγράφεται / αποτυπώνεται ο αριθµός των συνολικών
συµµετοχών φοιτητών / φοιτητριών που επωφελούνται από τις δράσεις της Μονάδας
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των
προκηρυσσόµενων πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε
996.208,66 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και
προκηρυσσόµενη πράξη ως ακολούθως:

Πίνακας 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

657.784,66 €

2

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ

167.875,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

825.659,66 €
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Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

170.549,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

170.549,00 €

Κατά την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων, η ΕΥ∆ δύναται να
τροποποιήσει τους παραπάνω προϋπολογισµούς ανά Άξονα Προτεραιότητας.
2.2

Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα
ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της
πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας
ιστοσελίδας.

2.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
3.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων
πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων
θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.
Σε κάθε περίπτωση, οι Πράξεις διακρίνονται στον 1ο και τον 2ο κύκλο υλοποίησης σε
καθέναν εκ των οποίων ισχύει διαφορετικό σύστηµα προσδιορισµού έµµεσων δαπανών.
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3.2

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.
3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008 Υπουργικής
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και της µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009
Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται.

3.3

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που δηλώνονται για τις πράξεις που προκηρύσσονται
µε την παρούσα πρόσκληση είναι άµεσες και έµµεσες δαπάνες.
Οι Πράξεις διακρίνονται στον 1ο και τον 2ο κύκλο υλοποίησης σε καθέναν εκ των οποίων
ισχύει, ως προς τις έµµεσες δαπάνες, διαφορετικό σύστηµα υπολογισµού και αντίστοιχα
ισχύουν διαφορετικοί κανόνες επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα κατωτέρω και σύµφωνα µε
το έγγραφο ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ υπ’αρ.πρωτ. 8536/8-6-2012
Για τον πρώτο κύκλο υλοποίησης και µέχρι τις 30/6/2012, το ανώτατο ποσοστό %
έµµεσων δαπανών επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των επί των υποέργων που
εκτελούνται µε ίδια µέσα (αυτεπιστασιών), καθορίζεται, ως ακολούθως:
o
o

Πρακτική Άσκηση ανώτατο ποσοστό µέχρι 8%
Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ανώτατο ποσοστό µέχρι 10%

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηµατοδότησης (Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων)
που θα υποβάλουν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι, η κατηγορία «Έµµεσες ∆απάνες» του Τ∆ΠΠ –
ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται µε βάση τις πραγµατικές δαπάνες, δηλαδή µε πλήρη
αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόµιµων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.
Από τη 1/7/2012 και µέχρι τη λήξη του δεύτερου κύκλου υλοποίησης ισχύει η µέθοδος της
«κατ’ αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών» (flat rate) ως ποσοστού επί των επιλέξιµων
άµεσων δαπανών των υποέργων που εκτελούνται µε ίδια µέσα (αυτεπιστασιών). Τα
σχετικά ποσοστά υπολογισµού έµµεσων δαπανών που θα ισχύσουν για τις Πράξεις της
Παρούσας Πρόσκλησης διαµορφώνονται ως εξής:
o
o

Πρακτική Άσκηση ανώτατο ποσοστό ποσοστό 9%
Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ποσοστό 17%

Αναφορικά δε µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ότι προβλέπεται στην
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-032008, Άρθρο 28.
Υπενθυµίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγµατική δαπάνη, η οποία
αποδεικνύεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
παραστατικό στοιχείο και η οποία φυλάσσεται στο φάκελο οικονοµικής διαχείρισης του
έργου επί µία τριετία µετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση». Επισηµαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηµατοδότησης θα πρέπει να υπάρχει
ξεχωριστός οικονοµικός φάκελος τήρησης των παραστατικών. Οι έµµεσες δαπάνες που
δηλώνονται κατ’ αποκοπή, δεν τεκµηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα, ωστόσο
θεωρούνται πραγµατικές δαπάνες εφόσον επαληθεύονται / αντιστοιχούν στη βάση της
ορθής εφαρµογής των ανωτέρω ποσοστών επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών.
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3.4 Αναφορικά µε τον προτεινόµενο προϋπολογισµό κάθε πρότασης που θα κατατεθεί τόσο για
την πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», όσο και για την πράξη «Μονάδα Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», διευκρινίζεται ότι:
Ο προϋπολογισµός αυτός δεν δύναται να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, ο
οποίος αναφέρεται στις επιστολές απόρριψης που έχουν αποσταλεί σε συνέχεια των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης που έχουν δηµοσιοποιηθεί για τις προαναφερόµενες πράξεις
µε τα έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8482/08-06-2010 και 9537/22-06-2010
αντίστοιχα.
3.5 Ειδικότεροι Κανόνες Επιλεξιµότητας
Ειδικότερα, για τις πράξεις «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» και «Μονάδα Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:
•

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού

•

Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο

•

Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο

•

Αµοιβές τρίτων µη υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος

•

Επεξεργασίες από τρίτους

•

Τηλεπικοινωνίες

•

Επισκευές και συντηρήσεις

•

Έξοδα µεταφορών

•

Έξοδα ταξιδιών

•

Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων

•

Έξοδα προβολής και διαφήµισης

•

Συνδροµές και εισφορές

•

Έντυπα και γραφική ύλη

•

Αγορές βιβλίων

•

Έξοδα δηµοσιεύσεων

•

Υλικά άµεσης ανάλωσης

•

Έξοδα αναλωσίµων, πολλαπλές εκτυπώσεις

•

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

•

Αποσβέσεις ασωµάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης

Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, η οποία
τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των
πράξεων, σε εφαρµογή της ΥΠΑΣΥ∆/14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 και ειδικότερα των
Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στις υποβαλλόµενες προτάσεις
προς χρηµατοδότηση και προκειµένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιµες, θα πρέπει να
είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη µεγαλύτερη
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δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη δαπάνη
συµβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, όσο και η αναγκαιότητα της
δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου.
3.6

Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών για την πράξη «Πρακτική Άσκηση
ΤΕΙ» διευκρινίζονται τα εξής:
Αποζηµίωση µελών Ε.Π
Οι αποζηµιώσεις των µελών Ε.Π για την εκπόνηση ή τη συµµετοχή στην εκπόνηση
σχετικών παραδοτέων έργων είναι επιλέξιµες εφόσον α) η σχετική εκπόνηση υλοποιείται
στα πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του
µέλους Ε.Π, όπως αυτές ορίζονται από τους νόµους του κράτους και τους κανονισµούς του
Ιδρύµατος, β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρµόδιο
όργανο του Ιδρύµατος και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση του µέλους Ε.Π σε
κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ
πρέπει επίσης να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα.
Αναφορικά µε τους Ιδρυµατικούς Υπευθύνους του Έργου και δεδοµένου ότι τα Τµήµατα
που καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την Πρακτική Άσκηση, έχουν υποβάλλει
προτάσεις ιδρυµατικά και στο παρελθόν για την πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ»,
διευκρινίζεται ότι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ότι
ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της πράξης της Πρακτικής Άσκησης του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος θα εποπτεύει και τα Τµήµατα που θα ενταχθούν προς
χρηµατοδότηση µε την παρούσα πρόσκληση.
Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης συγκεκριµένου Τµήµατος του
Ιδρύµατος µπορούν να αποζηµιωθούν µέχρι του συνολικού ποσού των 6.000 ευρώ έως τη
λήξη του έργου για τη σύνταξη των ετήσιων / ενδιάµεσων και των τελικών εκθέσεων
αξιολόγησης εφαρµογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τµήµα, ως απόρροια της
παρακολούθησης και υποστήριξης των επιµέρους δράσεων του έργου της Πρακτικής
Άσκησης, του οποίου είναι υπεύθυνοι.
Η εποπτεία ασκουµένων είναι υποχρέωση των µελών Ε.Π του Φορέα Υλοποίησης (του
Ιδρύµατος). Η αποζηµίωση µέλους Ε.Π για την εποπτεία ασκουµένων φοιτητών είναι
επιλέξιµη δαπάνη εφόσον, η εποπτεία των ασκουµένων φοιτητών α) υλοποιείται στα
πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του µέλους
Ε.Π, όπως αυτές ορίζονται από τους νόµους του κράτους και τους κανονισµούς του
Ιδρύµατος, β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / εποπτείας / παραδοτέων από
το αρµόδιο όργανο του Ιδρύµατος και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην
πρόταση η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Ειδικότερα, ένα µέλος
Ε.Π δύναται να αποζηµιωθεί ως αρµόδιος επόπτης / επιβλέποντας, για τη σύνταξη
σχετικών εκθέσεων αναφοράς / αξιολόγησης, που θα αποτυπώνουν την πορεία και τις
δράσεις παρακολούθησης / εποπτείας / επίβλεψης / αξιολόγησης των ασκουµένων
φοιτητών. Η αποζηµίωση του µέλους Ε.Π σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της
παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται µε
συγκεκριµένα παραδοτέα. ∆ιευκρινίζεται ότι η µηνιαία αποζηµίωση του επιβλέποντα
µέλους Ε.Π εκ µέρους του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος την Πρακτική Άσκηση
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δύναται να ανέρχεται έως το ποσό των 50 ευρώ ανά φοιτητή µε µέγιστη δυνατή
αποζηµίωση 600 ευρώ ανά µήνα.
Αποζηµιώσεις Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης
Στα πλαίσια της αποτελεσµατικότερης παρακολούθησης και εποπτείας του έργου της
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι αποζηµιώσεις των
επιβλεπόντων από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης (στελέχη των παραγωγικών
φορέων, στους οποίες οι φοιτητές πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση). Η
αποζηµίωση του επιβλέποντα από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει
επίσης να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα (ενδεικτικά για παράδειγµα
προγραµµατισµός και αναλυτική περιγραφή της εργασίας που αναλαµβάνει ο ασκούµενος
φοιτητής, έκθεση επίβλεψης και επίδοσης του ασκούµενου φοιτητή κ.λ.π). ∆ιευκρινίζεται
ότι η µηνιαία αποζηµίωση του επιβλέποντα από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ ανά φοιτητή.
Αµοιβές υποστήριξης του έργου
Αφορά αµοιβές για την υποστήριξη του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πρόσθετες αµοιβές προσωπικού µε µόνιµη σχέση
εργασίας συµπεριλαµβανόµενου και του προσωπικού αορίστου χρόνου του Ιδρύµατος ή
άλλων κατηγοριών απασχολούµενων, είναι επιλέξιµες για την υποστήριξη υλοποίησης του
έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 της Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ
2041/09.09.2009 (τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργικής
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης) και όπως εξειδικεύονται οι όροι στο άρθρο αυτό, και
εφόσον τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η αναγκαιότητα και το κόστος
της σχετικής απασχόλησης.
Επίσης συνιστάται το ύψος των αµοιβών προσωπικού µε συµβάσεις έργου ή εργασίας
ορισµένου χρόνου να µην υπερβαίνει το µέσο ύψος αµοιβών µόνιµου προσωπικού µε
ανάλογα προσόντα.
Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ως άνω κατηγοριών απασχολουµένων σηµειώνονται τα
ακόλουθα:
• Ο υπολογισµός των αποζηµιώσεων πρέπει να βασίζεται σε παραστατικά στοιχεία και
υπόκειται στους περιορισµούς των αµοιβών των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και των κείµενων
διατάξεων.
• Όσον αφορά τυχόν αποζηµιώσεις για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου,
σηµειώνεται ότι, στην υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να υπάρχει σαφής και
τεκµηριωµένη αναφορά της αναγκαίας απασχόλησης για τη διοικητική και τεχνική
υποστήριξη του έργου, δεδοµένου ότι, ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει,
από την τεχνογνωσία και το προσωπικό που ήδη διαθέτει, την κατάλληλη και επαρκή
στελέχωση του έργου για την απρόσκοπτη διαχείριση, διοίκηση και παρακολούθηση της
πράξης.
Αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών - Επεξεργασίες από τρίτους
Αφορά αποζηµιώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων για την υλοποίηση φυσικού
αντικειµένου / παραδοτέων έργου συναφούς µε τις προτεινόµενες δράσεις της Πράξης,
στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση σχετικού έργου παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις
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διαδικασίες και τους όρους που θέτει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στον
ανταγωνισµό και στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών.
Οι αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών είναι επιλέξιµες για την υποστήριξη της
υλοποίησης του έργου εφόσον α) στην πρόταση περιγράφεται σαφώς και τεκµηριώνεται
αναλυτικά η σχετική διαδικασία ανάθεσης έργου / παραδοτέων ή / και πρόσληψης που έχει
ακολουθηθεί από το δυνητικό ∆ικαιούχο και β) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης.
Αποζηµιώσεις για την εκπόνηση µελέτης ή άλλου παραδοτέου έργου σχετικού µε την
Πρακτική Άσκηση είναι επιλέξιµες, εφόσον, α) τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα και η
προστιθέµενη αξία που µπορεί να παρέχει στο έργο και β) δεν τίθεται θέµα
αλληλοεπικάλυψης µε άλλες µελέτες / παραδοτέα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο
πλαίσιο άλλων έργων του Ιδρύµατος, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αποζηµιώσεις ασκουµένων φοιτητών
Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στο φοιτητή ασκούµενο στα πλαίσια του ΕΠΕ∆ΒΜ κατά τη
διάρκεια της πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 340 ευρώ ανά µήνα πρακτικής άσκησης (για ωράριο άσκησης που καλύπτει
τουλάχιστον 20 ηµέρες το µήνα - εφεξής «πλήρες ωράριο») για το συνολικό χρόνο
Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσµοθέτησης από το
συγκεκριµένο Τµήµα, από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής.
Σε περίπτωση που ο ασκούµενος φοιτητής πραγµατοποιεί Πρακτική Άσκηση σε άλλο φορέα
του δηµοσίου τοµέα ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, εκτός των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τοµέα, τότε η αποζηµίωση που καταβάλλεται στο φοιτητή ασκούµενο στα πλαίσια
του ΕΠΕ∆ΒΜ κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν δύναται
να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ ανά µήνα πρακτικής άσκησης, δεδοµένου του ύψους
της συµµετοχής του δηµοσίου τοµέα.
Στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος),
διευκρινίζεται ότι αυτή επιδοτείται από το ΕΠΕ∆ΒΜ, µόνο εφόσον πραγµατοποιείται σε
κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζηµιώνεται µε ποσό που δεν υπερβαίνει τα
600 ευρώ ανά µήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση όµως, που η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται σε κράτος –
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική επιδότηση από το ΕΠΕ∆ΒΜ ανά φοιτητή δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3600 ευρώ για το σύνολο των µηνών της Πρακτικής
Άσκησης.
Σηµειώνεται ότι, η ασφάλιση των ασκούµενων φοιτητών έναντι ατυχήµατος είναι
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης και καλύπτεται από το
ΕΠΕ∆ΒΜ. Σχετικά διευκρινίζεται ότι το κόστος της ασφάλισης του ασκούµενου φοιτητή
έναντι ατυχήµατος δεν περιλαµβάνεται στο ποσό της προβλεπόµενης αποζηµίωσής του.
∆ιευκρινίζεται ότι ο έλεγχος τήρησης των προαναφερόµενων όρων αποτελεί υποχρέωση
και ευθύνη της υπηρεσίας οικονοµικής διαχείρισης του δυνητικού ∆ικαιούχου.
∆απάνες µετακινήσεων απασχολουµένων

Κωδ.Πρόσκλησης: 88
04_05_06_72_31_01_02
04_05_06_72_34_01_02

35

Περιλαµβάνονται δαπάνες µετακινήσεων των µελών Ε.Π για την εποπτεία / επίβλεψη των
ασκουµένων στον τόπο Πρακτικής Άσκησης και για τις επαφές τους µε τους εργοδότες,
καθώς και για περιορισµένου αριθµού συναντήσεις µε δυνητικούς εργοδότες.
Περιλαµβάνονται, επίσης, δαπάνες µετακινήσεων που έχουν σχέση µε την πράξη, για
συνεργασία σε επίπεδο Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΕ∆ΒΜ, όταν αυτό επιβάλλεται για
τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος.
Τυχόν δαπάνες µετακινήσεων των απασχολούµενων στο έργο πέραν των
προαναφεροµένων (για παράδειγµα συµµετοχή σε σχετικά συνέδρια, ηµερίδες,
συναντήσεις εργασίας ή συνεργασίας) δύναται να είναι επιλέξιµες, µόνο εφόσον,
πραγµατοποιούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση δαπάνες µετακινήσεων δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες εφόσον α)
τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά τους και η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του έργου
και την επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς και η προστιθέµενη αξία που παρέχουν σε
αυτό και β) υπάρχουν σχετικά έγγραφα που τεκµηριώνουν την υλοποίησή τους (ενδεικτικά
για παράδειγµα εκθέσεις αναφοράς, βεβαιώσεις επιτόπιων επισκέψεων, πρωτόκολλα
συναντήσεων κ.λ.π), καθώς και την ανάλυση των σχετικών δαπανών.
Στις δαπάνες µετακινήσεων περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και εφάπαξ
ηµερήσιας αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε βάση τους νόµους και τους
κανονισµούς του Ιδρύµατος.
∆απάνες µετακινήσεων φοιτητών
Αναφορικά µε τις δαπάνες µετακινήσεων των φοιτητών, διευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται
δαπάνες εφάπαξ µετακίνησης του ασκουµένου στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, όταν
αυτή πραγµατοποιείται εκτός της έδρας του Ιδρύµατος ή του τόπου µόνιµης κατοικίας του
φοιτητή ή σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στην κάλυψη µίας
µετακίνησης του ασκούµενου κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης προς τον τόπο
υλοποίησής της και µία µετακίνηση (επιστροφή) του ασκούµενου µετά το πέρας της
Πρακτικής Άσκησης. Η κάλυψη δαπανών διαµονής των ασκουµένων στον τόπο που
πραγµατοποιείται η Πρακτική Άσκηση τους δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη.
Περιλαµβάνονται, επίσης, δαπάνες µεταφοράς στο πλαίσιο οµαδικών εκπαιδευτικών
επισκέψεων. Η κάλυψη δαπανών για οµαδική εκπαιδευτική επίσκεψη εκτός Ελλάδος δεν
είναι επιλέξιµη δαπάνη.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να αναφέρεται µέσα στην πρόταση η σκοπιµότητα των
προγραµµατισµένων µετακινήσεων, να αιτιολογείται η αναγκαιότητά τους για την επίτευξη
των στόχων του έργου και κατά το δυνατόν να προγραµµατίζονται και σχετικά να
αναλύονται τα στοιχεία των δαπανών αυτών.
Προµήθεια – Συντήρηση Εξοπλισµού/ Λογισµικού
Αφορούν περιορισµένες δαπάνες για προµήθεια ή αναβάθµιση λογισµικού, προµήθεια
hardware, καθώς επίσης και για αναλώσιµα για τη συντήρηση εξοπλισµού/ λογισµικού που
υποστηρίζουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Πρακτικής Άσκησης.
Όλες οι
παραπάνω δαπάνες δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες, µόνο εφόσον τεκµηριώνεται
αναλυτικά η αναγκαιότητά τους, ενώ θα πρέπει να είναι περιορισµένες, δεδοµένης της
χρηµατοδότησής τους σε ήδη ενταγµένες και εκτελεσθείσες πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Έντυπα και γραφική ύλη - Αναλώσιµα και πολλαπλές εκτυπώσεις
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Αφορά στην προµήθεια έντυπου υλικού (χαρτιά, τετράδια, κλπ.), γραφικής ύλης, δισκετών
και CDs που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων της Πράξης.
Επίσης αφορούν α) στην αγορά αναλωσίµων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της
πράξης και β) στα έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, εντύπων, φυλλαδίων, κτλ., που έχουν
εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση φυσικού αντικειµένου συναφούς µε
την πράξη.
Άλλες δαπάνες
Αφορά λοιπές δαπάνες, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά
τεκµηριώνονται µέσα στην υποβαλλόµενη προς χρηµατοδότηση πρόταση ως αναγκαίες στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης της Πρακτική Άσκησης.
Ενδεικτικά, µπορούν να περιληφθούν δαπάνες και διάφορα έξοδα για την Πρακτική
Άσκηση όπως ταχυδροµικά τέλη, ταχυµεταφορές, έξοδα δηµοσιεύσεων / προκηρύξεων,
έξοδα για την αγορά βιβλίων.
Όσον αφορά στην αγορά βιβλίων, σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιµες, εφόσον η αγορά
κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία της Πρακτικής
Άσκησης και υπάρχει σχετική τεκµηρίωση στην υποβαλλόµενη πρόταση. Τα βιβλία αυτά
θα πρέπει να τηρούνται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στο ∆ΑΣΤΑ.
∆εν είναι επιλέξιµα λειτουργικά έξοδα του δυνητικού δικαιούχου όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ, υλικά
καθαριότητας κλπ.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα και να δίδεται έµφαση για την υλοποίηση και την ενίσχυση δράσεων
δηµοσιοποίησης και προβολής του έργου µε σαφή αναφορά / ανάλυση στο φυσικό
αντικείµενο του έργου των προβλεπόµενων δράσεων προβολής, όπως αυτό αναλύεται
ανωτέρω στο φυσικό αντικείµενο των προκηρυσσόµενων πράξεων στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης.

∆ιευκρινίζεται ότι αναφορικά µε την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», για τα
Τµήµατα του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που υποβάλλουν πρόταση προς
χρηµατοδότηση, ορίζεται ως ηµεροµηνία δυνητικής έναρξης επιλεξιµότητας
δαπανών η 01-01-2009, για όλα τα Τµήµατα των ΤΕΙ (στα οποία η Πρακτική
Άσκηση είναι ήδη θεσµοθετηµένη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
Προγράµµατος Σπουδών).
Για την χρηµατοδότηση των υποβαλλόµενων
προτάσεων, προϋπόθεση σαφώς αποτελεί ότι η υποβαλλόµενη προς
χρηµατοδότηση πρόταση θα αξιολογηθεί θετικά και θα ενταχθεί στο ΕΠ
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Αυτό σηµαίνει ότι η χρονική επιλεξιµότητα των δαπανών αρχίζει από 01-01-2009,
ωστόσο επιλέξιµες θα θεωρηθούν µόνον οι δαπάνες που αφορούν στις
«Αποζηµιώσεις ασκουµένων φοιτητών», µετά από τη διαδικασία της αξιολόγησης
και την προέγκριση της συγκεκριµένης Πράξης και του συγκεκριµένου υποέργου
από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στον
Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.»
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Αναφορικά µε το σύνολο των δράσεων της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ»
(δηλαδή των υπολοίπων δράσεων και δαπανών εκτός των αποζηµιώσεων των
ασκουµένων
φοιτητών),
ορίζεται
ως
ηµεροµηνία
δυνητικής
έναρξης
επιλεξιµότητας δαπανών η 01-09-2009, µε την προϋπόθεση ότι η υποβαλλόµενη
προς χρηµατοδότηση πρόταση αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο ΕΠ
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Αυτό σηµαίνει ότι η χρονική επιλεξιµότητα των δαπανών για το σύνολο των
δράσεων της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει από 01-09-2009, ωστόσο οι δαπάνες
που θα θεωρηθούν επιλέξιµες θα προκύψουν µετά από τη διαδικασία της
αξιολόγησης και την προέγκριση της συγκεκριµένης Πράξης και του
συγκεκριµένου υποέργου από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
περιγράφονται
στον
Οδηγό
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
και
Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.

3.7 Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών για την πράξη
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ» διευκρινίζονται τα εξής:

«Μονάδα

Αποζηµίωση µελών Ε.Π
Οι αποζηµιώσεις των µελών Ε.Π για την εκπόνηση ή τη συµµετοχή στην εκπόνηση
σχετικών παραδοτέων έργων είναι επιλέξιµες εφόσον α) η σχετική εκπόνηση υλοποιείται
στα πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του
µέλους Ε.Π, όπως αυτές ορίζονται από τους νόµους του κράτους και τους κανονισµούς του
Ιδρύµατος, β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρµόδιο
όργανο του Ιδρύµατος και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση του µέλους Ε.Π σε
κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ
πρέπει επίσης να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα.
Αναφορικά µε τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους του Έργου, η αποζηµίωσή τους µπορεί να
ανέρχεται µέχρι του συνολικού ποσού των 9.000 ευρώ έως τη λήξη του έργου για τη
σύνταξη των ετήσιων σχεδίων δράσης που θα υποβάλλονται στο ∆ΑΣΤΑ, των ετήσιων /
ενδιάµεσων και των τελικών εκθέσεων αξιολόγησης εφαρµογής του έργου υποχρεωτικά,
ως απόρροια της κεντρικής παρακολούθησης / υποστήριξης των επιµέρους δράσεων του
έργου, του οποίου είναι υπεύθυνοι. Η αποζηµίωση θα πρέπει επίσης να είναι ανάλογη της
παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται και να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα
(σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης, εκθέσεις αξιολόγησης, µελέτες εφαρµογής του έργου
κ.λ.π).
Αµοιβές υποστήριξης του έργου
Αφορά αµοιβές για την υποστήριξη του έργου.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πρόσθετες αµοιβές προσωπικού µε µόνιµη σχέση
εργασίας συµπεριλαµβανόµενου και του προσωπικού αορίστου χρόνου του Ιδρύµατος ή
άλλων κατηγοριών απασχολούµενων, είναι επιλέξιµες για την υποστήριξη υλοποίησης του
έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 της Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ
2041/09.09.2009 (τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργικής
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης) και όπως εξειδικεύονται οι όροι στο άρθρο αυτό, και
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εφόσον τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η αναγκαιότητα και το κόστος
της σχετικής απασχόλησης.
Επίσης συνιστάται το ύψος των αµοιβών προσωπικού µε συµβάσεις έργου ή εργασίας
ορισµένου χρόνου να µην υπερβαίνει το µέσο ύψος αµοιβών µόνιµου προσωπικού µε
ανάλογα προσόντα.
Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ως άνω κατηγοριών απασχολουµένων σηµειώνονται τα
ακόλουθα:
• Ο υπολογισµός των αποζηµιώσεων πρέπει να βασίζεται σε παραστατικά στοιχεία και
υπόκειται στους περιορισµούς των αµοιβών των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και των κείµενων
διατάξεων.
• Όσον αφορά τυχόν αποζηµιώσεις για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου,
σηµειώνεται ότι, στην υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να υπάρχει σαφής και
τεκµηριωµένη αναφορά της αναγκαίας απασχόλησης για τη διοικητική και τεχνική
υποστήριξη του έργου, δεδοµένου ότι, ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει,
από την τεχνογνωσία και το προσωπικό που ήδη διαθέτει, την κατάλληλη και επαρκή
στελέχωση του έργου για την απρόσκοπτη διαχείριση, διοίκηση και παρακολούθηση της
πράξης.
Αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών - Επεξεργασίες από τρίτους
Αφορά αποζηµιώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων για την υλοποίηση φυσικού
αντικειµένου / παραδοτέων έργου συναφούς µε τις προτεινόµενες δράσεις της Πράξης,
στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση σχετικού έργου παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τους όρους που θέτει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στον
ανταγωνισµό και στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών.
Οι αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών είναι επιλέξιµες για την υποστήριξη της
υλοποίησης του έργου εφόσον α) στην πρόταση περιγράφεται σαφώς και τεκµηριώνεται
αναλυτικά η σχετική διαδικασία ανάθεσης έργου / παραδοτέων ή / και πρόσληψης που έχει
ακολουθηθεί από το δυνητικό ∆ικαιούχο και β) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης.
Αποζηµιώσεις για την εκπόνηση µελέτης ή άλλου παραδοτέου έργου σχετικού µε τη
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας είναι επιλέξιµες, εφόσον, α) τεκµηριώνεται η
αναγκαιότητα και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να παρέχει στο έργο και β) δεν τίθεται
θέµα αλληλοεπικάλυψης µε άλλες µελέτες/παραδοτέα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο
πλαίσιο άλλων έργων του Ιδρύµατος, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Στην ως άνω κατηγορία επιλέξιµων δαπανών εντάσσονται επίσης: α) οι αποζηµιώσεις των
καθηγητών εξωτερικού, οι οποίοι ενδεχοµένως παραδίδουν σεµιναριακά µαθήµατα, καθώς
και οι αποζηµιώσεις των στελεχών παραγωγικών φορέων, που είτε παραδίδουν
σεµιναριακά µαθήµατα, είτε συµµετέχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις επαφής των
φοιτητών µε τους παραγωγικούς φορείς, είτε συµµετέχουν σε άλλες δράσεις της εν λόγω
πράξης και β) οι αποζηµιώσεις του ειδικού προσωπικού, οι οποίοι ενδεχοµένως θα
προσληφθούν, προκειµένου να διεξαχθεί η διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων επιλογής
σχετικών µε την Επιχειρηµατικότητα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Σπουδών.
∆απάνες Μετακινήσεων
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Αφορούν δαπάνες µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό και προβλέπεται να καλύψουν
τις ανάγκες µετακινήσεων τόσο των µελών Ε.Π, όσο και των επιστηµονικών συνεργατών
για εκπαιδευτικά συνέδρια που αφορούν σε θέµατα διδασκαλίας µαθηµάτων
επιχειρηµατικότητας ή/και σε συνέδρια και ηµερίδες που συνδέονται µε εξειδικευµένα
θέµατα επιχειρηµατικότητας, µε τη µεταφορά «καλής πρακτικής» από χώρες του
εξωτερικού
που
έχουν
εισάγει
τη
διδασκαλία
µαθηµάτων
ανάπτυξης
της
επιχειρηµατικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή/και γενικότερα µε δράσεις που
συνδέονται µε τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και κρίνονται απαραίτητα
για τη θετική και αποδοτική διεξαγωγή του έργου.
Επίσης, περιλαµβάνονται δαπάνες µετακινήσεων που έχουν σχέση µε την πράξη, για
συνεργασία σε επίπεδο Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΕ∆ΒΜ, όταν αυτό επιβάλλεται
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος.
Στις ανωτέρω δαπάνες µετακινήσεων περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και
εφάπαξ ηµερήσιας αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε βάση τους νόµους και
τους κανονισµούς του Ιδρύµατος.
Εξάλλου, περιλαµβάνονται δαπάνες µετακινήσεων επιστηµόνων, καθηγητών του
εξωτερικού ή/και στελεχών παραγωγικών φορέων, οι οποίοι προσκαλούνται από το
Ίδρυµα για διαλέξεις ή εργαστηριακά µαθήµατα ή άλλες δράσεις της Μονάδας Καινοτοµίας
και Επιχειρηµατικότητας.
Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες µετακινήσεων διδασκόντων για την παροχή εκπαιδευτικού
έργου, καθώς και οι δαπάνες µετακινήσεων φοιτητών για την παρακολούθηση των
µαθηµάτων επιλογής (εφόσον αυτά οργανώνονται / διενεργούνται από το Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα σε διαφορετική πόλη από την πόλη στην οποία σπουδάζουν). Στις
δαπάνες µετακινήσεων περιλαµβάνονται επίσης, οι δαπάνες µετακινήσεων φοιτητών και
διδασκόντων για τη διενέργεια οµαδικών εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις ή για
την παρακολούθηση µαθηµάτων κατά τη συνεργασία µε Ερευνητικά και Τεχνολογικά
Κέντρα.
Οι προαναφερόµενες δαπάνες κρίνονται επιλέξιµες, εφόσον αφορούν σε
εκπαιδευτικές επισκέψεις οµαδικού χαρακτήρα µόνο εντός Ελλάδος (και όχι εκτός Ελλάδος
– στο εξωτερικό). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να
αποδεικνύεται η συνάφεια του εκπαιδευτικού αντικειµένου των επισκέψεων των φοιτητών
µε το φυσικό αντικείµενο που σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης
της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», καθώς επίσης να
τεκµηριώνεται ότι οι προαναφερόµενες δραστηριότητες δεν παρεµποδίζουν την
απρόσκοπτη λειτουργία του Τµήµατος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, του οποίου
οι φοιτητές πραγµατοποιούν την δραστηριότητα.
Τυχόν δαπάνες µετακινήσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου πέραν των
προαναφεροµένων δύναται να είναι επιλέξιµες, µόνο εφόσον, πραγµατοποιούνται για την
υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του έργου και στα πλαίσια αναλυτικής και
σαφούς τεκµηρίωσης.
Σε κάθε περίπτωση δαπάνες µετακινήσεων δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες εφόσον α)
τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά τους και η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του έργου
και την επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς και η προστιθέµενη αξία που παρέχουν σε
αυτό και β) υπάρχουν σχετικά έγγραφα που τεκµηριώνουν την υλοποίηση τους (ενδεικτικά
για παράδειγµα εκθέσεις αναφοράς, βεβαιώσεις επιτόπιων επισκέψεων, πρωτόκολλα
συναντήσεων κ.λ.π), καθώς και την ανάλυση των σχετικών δαπανών.
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Προµήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
Περιλαµβάνονται η προµήθεια έντυπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού υλικού για τα
νέα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται για πρώτη φορά. Περιλαµβάνεται επίσης η
αγορά συγγραφικών δικαιωµάτων. Επιπλέον περιλαµβάνεται η παραγωγή πρωτότυπου
εκπαιδευτικού υλικού και η προσαρµογή ήδη υπάρχοντος ελληνικού ή ξένου εκπαιδευτικού
υλικού.
Συνδροµές-εισφορές
Αφορά συνδροµές σε έντυπο υλικό, σε βάσεις δεδοµένων, τράπεζες πληροφοριών και το
δικαίωµα χρήσης λογισµικού που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της συγκεκριµένης
πράξης.
Έντυπα και γραφική ύλη - Αναλώσιµα και πολλαπλές εκτυπώσεις
Αφορά στην προµήθεια έντυπου υλικού (χαρτιά, τετράδια, κλπ.), γραφικής ύλης, δισκετών
και CDs που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων της Πράξης.
Επίσης αφορούν α) στην αγορά αναλωσίµων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της
πράξης, β) στα έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, εντύπων, φυλλαδίων, κτλ., που έχουν
εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση φυσικού αντικειµένου συναφούς µε
την πράξη και γ) στην προµήθεια εργαστηριακού υλικού, κλπ. που είναι αναγκαίο για την
λειτουργία µαθηµάτων ή / και εργαστηρίων σε θέµατα ανάπτυξης καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας.
Ανάπτυξη - Προµήθεια – Συντήρηση Εξοπλισµού / Λογισµικού
Αφορούν περιορισµένες δαπάνες για προµήθεια ή αναβάθµιση λογισµικού, προµήθεια
hardware, καθώς επίσης και για αναλώσιµα για τη συντήρηση εξοπλισµού/ λογισµικού που
υποστηρίζουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας. Όλες οι παραπάνω δαπάνες δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες, µόνο
εφόσον τεκµηριώνεται αναλυτικά η αναγκαιότητά τους, ενώ θα πρέπει να είναι
περιορισµένες, δεδοµένης της χρηµατοδότησής τους σε άλλες ήδη ενταγµένες και
εκτελεσθείσες πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Άλλες δαπάνες
Αφορά λοιπές δαπάνες, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά
τεκµηριώνονται µέσα στην υποβαλλόµενη προς χρηµατοδότηση πρόταση ως αναγκαίες στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας.
Ενδεικτικά, µπορούν να περιληφθούν δαπάνες και διάφορα έξοδα για τη Μονάδα
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας όπως ταχυδροµικά τέλη, ταχυµεταφορές, έξοδα
δηµοσιεύσεων / προκηρύξεων, έξοδα για την αγορά βιβλίων.
Όσον αφορά στην αγορά βιβλίων, σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιµες, εφόσον η αγορά
κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία της πράξης και
υπάρχει σχετική τεκµηρίωση στην υποβαλλόµενη πρόταση. Τα βιβλία αυτά θα πρέπει να
τηρούνται στη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ή στο ∆ΑΣΤΑ.
∆εν είναι επιλέξιµα λειτουργικά έξοδα του δυνητικού δικαιούχου όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ, υλικά
καθαριότητας κλπ.
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Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα και να δίδεται έµφαση για την υλοποίηση και την ενίσχυση δράσεων
δηµοσιοποίησης και προβολής του έργου µε σαφή αναφορά / ανάλυση στο φυσικό
αντικείµενο του έργου των προβλεπόµενων δράσεων προβολής, όπως αυτό αναλύεται
ανωτέρω στο φυσικό αντικείµενο των προκηρυσσόµενων πράξεων στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης.

∆ιευκρινίζεται ότι αναφορικά µε την Πράξη «Μονάδα Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ» ορίζεται ως ηµεροµηνία δυνητικής έναρξης
επιλεξιµότητας δαπανών η 01-09-2009, µε την προϋπόθεση ότι η υποβαλλόµενη
προς χρηµατοδότηση πρόταση αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο ΕΠ
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Αυτό σηµαίνει ότι η χρονική επιλεξιµότητα των δαπανών αρχίζει από 01-09-2009,
ωστόσο οι δαπάνες που θα θεωρηθούν επιλέξιµες θα προκύψουν µετά από τη
διαδικασία της αξιολόγησης και την προέγκριση της συγκεκριµένης Πράξης και
του συγκεκριµένου υποέργου από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που περιγράφονται στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3.8

Επισηµαίνεται ότι δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη η αποζηµίωση δηµοσίων υπαλλήλων για
εργασία που συµπίπτει µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Επιλέξιµες θεωρούνται
συγκεκριµένες δαπάνες, εφόσον α) η σχετική απασχόληση υλοποιείται στα πλαίσια
πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές τους υποχρεώσεις β) υπάρχει
σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρµόδιο όργανο του Ιδρύµατος
στο αµειβόµενο πρόσωπο και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης, ενώ υπάρχουν και τα παραστατικά
στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της δαπάνης.

3.9

Υπενθυµίζεται ότι για όλες τις πράξεις που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση και
σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες, αλλά και την εθνική νοµοθεσία δεν επιτρέπεται η
κατάτµηση διαγωνισµών.

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1

Η υποβολή των προτάσεων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης είναι δυνατή από την
επόµενη της ηµεροµηνίας έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

4.2

Τρόπος Υποβολής των Προτάσεων προς χρηµατοδότηση
Η Οργάνωση και Υποβολή των Προτάσεων που θα αποσταλούν προς την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ θα
γίνει µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Όλα τα απαιτούµενα από την πρόσκληση στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη
µορφή και σε ηλεκτρονική µορφή µε διαβιβαστικό µέσω της Επιτροπής Ερευνών του
Ιδρύµατος, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.
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Για κάθε Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) που θα κατατεθεί, θα κατατεθεί και
το αντίστοιχο Έντυπο Υποβολής.
Ειδικά, για την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» πρέπει να κατατεθεί ένα Τεχνικό ∆ελτίο
Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), ένα Έντυπο Υποβολής για τη συνολική Ιδρυµατική Πράξη
και ένα Έντυπο Υποβολής για κάθε Τµήµα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που
υποβάλλει πρόταση προς χρηµατοδότηση (εποµένως ο αριθµός των Εντύπων Υποβολής
που θα υποβληθούν για την Πράξη της Πρακτικής Άσκησης θα ισούται µε τον αριθµό των
Τµηµάτων του Ιδρύµατος, που θα υποβάλλουν πρόταση προς χρηµατοδότηση και επιπλέον
θα κατατεθεί και ένα Έντυπο Υποβολής για τη συνολική Πρόταση).
∆ιευκρινίζεται ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν για την Πρακτική Άσκηση πρέπει να
αφορούν αποκλειστικά δαπάνες για τα Τµήµατα και όχι τις Κεντρικές ∆ράσεις για την
Πρακτική Άσκηση (οι κεντρικές δράσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έχουν
ήδη χρηµατοδοτηθεί).
∆ιευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση, κατά την υποβολή των προτάσεων από κάθε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα για κάθε προκηρυσσόµενη Πράξη θα κατατεθεί µόνο
Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), και όχι Τεχνικά ∆ελτία Υποέργων.
Τα Τεχνικά ∆ελτία Υποέργων (Τ∆Υ) θα κατατεθούν στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, µετά την θετική
αξιολόγηση των Πράξεων και την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της κάθε Πράξης.
Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνεται ο µικρότερος δυνατός
αριθµός υποέργων.
∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε υποβαλλόµενο Τεχνικό ∆ελτίο
Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) πρέπει να περιλαµβάνεται ένα µόνο υποέργο αυτεπιστασίας
(εκτός εάν ορίζεται από την Πρόσκληση διαφορετικά), ενώ επίσης θα περιλαµβάνονται και
άλλα απαραίτητα υποέργα που προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν µε αναθέσεις σε τρίτους
µέσω διαγωνισµών.
Η συνολική οργάνωση της Πρότασης που κατατίθεται για κάθε
προκηρυσσόµενη Πράξη αποτελεί ζήτηµα αντιµετώπισης του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, το οποίο υποβάλλει την πρόταση χρηµατοδότησης.
Αναφορικά επίσης µε τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η υποβολή των προτάσεων προς
χρηµατοδότηση διευκρινίζονται ως ακόλουθα τα εξής:
Η κάθε υποβαλλόµενη πρόταση στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να υποβληθεί σε
δύο (2) αντίγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά) και σε ξεχωριστά Ντοσιέ.
Το κάθε αντίγραφο θα πρέπει να περιέχει για την κάθε προκηρυσσόµενη πράξη στην
παρούσα πρόσκληση για την οποία υποβάλλεται πρόταση προς χρηµατοδότηση το σύνολο
των εγγράφων, όπως αυτά αναφέρονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 4.3 (καθώς και
στην παράγραφο 5.1 και αναφορικά µε το κριτήριο Π2 για την πληρότητα της πρότασης).

Εξωτερικά του κάθε Ντοσιέ θα πρέπει να αναφέρονται:
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•
•

Τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης (το όνοµα του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος).
Ο τίτλος της Πρόσκλησης που είναι: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ - ΜΟΝΑ∆Α
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ».

•

Ο τίτλος της προκηρυσσόµενης πράξης που περιέχεται στο συγκεκριµένο ντοσιέ.

•

Η κατηγορία πράξης, όπως δίδεται στον παρακάτω πίνακα και µε την ορθή
κωδικοποίηση:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

04.72.31.01.02
ή
05.72.31.01.02

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ

04.72.34.01.02

Το σύνολο των Ντοσιέ θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ οργανωµένα κατάλληλα.
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τα απαραίτητα έντυπα απορρίπτονται.
Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω έγγραφα / έντυπα για να θεωρηθούν αποδεκτά, θα
πρέπει σε κάθε σελίδα να φέρουν την σφραγίδα του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (επισπεύδοντος), καθώς και την υπογραφή των αρµοδίων, κάθε δε σελίδα
θα πρέπει να φέρει τη µονογραφή του Υπευθύνου της Πράξης. Επίσης, στο Τεχνικό
∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) στο υποσέλιδο, θα συµπληρώνεται η ηµεροµηνία
συµπλήρωσης και σύνταξης του Τ∆ΠΠ.
4.3

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥ∆ (Πιττακού 2-4
και Περιάνδρου). Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των
τυποποιηµένων εντύπων Τ∆ΠΠ απορρίπτονται.

(iii)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης
της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης
προγραµµατικής περιόδου.

(iv)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης
και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.

(v)

Βεβαιώσεις από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του Ιδρύµατος, σε συνέχεια του µε αρ.πρ.
11655/23-07-2009 εγγράφου της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ και αφορά σε προτάσεις
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προγραµµάτων που θα εγκριθούν για χρηµατοδότηση/ένταξη από 01/11/2009
µέχρι τέλη του 2010: α) για την σύσταση και την λειτουργία της Μονάδας
∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π), β) για την ολοκλήρωση και την υποβολή στη
ΜΟ.∆Ι.Π της πρώτης απογραφικής ετήσιας έκθεσης της Ακαδηµαϊκής Μονάδας και
γ) για την υποβολή στη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος από την ΜΟ.∆Ι.Π της ενδιάµεσης
εσωτερικής έκθεσης.
(vi)

Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vii)

Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου για κάθε υποβαλλόµενη προς χρηµατοδότηση
πρόταση.

(viii)

Όλες οι Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το υποβάλλον τις προτάσεις Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και είναι σχετικές µε την υλοποίηση των προτεινόµενων
πράξεων (για παράδειγµα αποφάσεις ένταξης στα προγράµµατα σπουδών και
θεσµοθέτησης των µαθηµάτων επιλογής µε θέµα την Επιχειρηµατικότητα ή
οποιαδήποτε απόφαση αφορά στην υλοποίηση των προκηρυσσόµενων πράξεων
στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης).

(ix)

Απαραίτητη είναι η αποστολή του Εντύπου Υποβολής Πρότασης, το οποίο
περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή τόσο του φυσικού αντικειµένου, όσο και του
οικονοµικού αντικειµένου για το σύνολο των δράσεων κάθε υποβαλλόµενης προς
χρηµατοδότηση πρότασης, καθώς και επιµερισµό του οικονοµικού σε σχέση µε το
φυσικό αντικείµενο, για όλες τις δράσεις της υποβαλλόµενης πράξης,
•

τεκµηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
Β. Σκοπιµότητα της πράξης,
Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
∆. Ωριµότητα της πράξης.
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
• τεκµηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα πρόσκληση και συγκεκριµένα των κριτηρίων:
Ε1. Συµβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών
φορέων µε την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.
Ε2. Προώθηση
σύγχρονων
µεθόδων
επιχειρηµατικότητας των νέων.
4.4

για

την

ανάπτυξη

της

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, Τ.Κ. 10558 Αθήνα, τις ώρες 09:00 - 14:00 όλες τις
εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί
αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Όλα τα έντυπα στοιχεία
θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρµοδίων, κάθε δε
σελίδα θα πρέπει να φέρει τη µονογραφή του Υπευθύνου της Πράξης.
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5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
5.1

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕ∆ΒΜ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ∆ δύναται να ζητήσει
την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από το δυνητικό δικαιούχο.

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, προκειµένου η Πρόταση να
συµµετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης διασφαλίζουν
ότι:
Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της
Πράξης.
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως προκύπτει από
σχετική νοµοθετική ή άλλη διοικητική πράξη. Η αρµοδιότητα του δικαιούχου τεκµηριώνεται µε
στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης.
Π2. Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της Πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα έντυπα και
έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική
πρόσκληση, όπως:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται
στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥ∆ (Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου).
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των τυποποιηµένων εντύπων Τ∆ΠΠ
απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της
πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής
περιόδου.
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και
των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.
(v)

Βεβαιώσεις από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του Ιδρύµατος, σε συνέχεια του µε αρ.πρ.
11655/23-07-2009 εγγράφου της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ και αφορά σε προτάσεις
προγραµµάτων που θα εγκριθούν για χρηµατοδότηση/ένταξη από 01/11/2009 µέχρι
τέλη του 2010: α) για την σύσταση και την λειτουργία της Μονάδας ∆ιασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π), β) για την ολοκλήρωση και την υποβολή στη ΜΟ.∆Ι.Π της
πρώτης απογραφικής ετήσιας έκθεσης της Ακαδηµαϊκής Μονάδας και γ) για την
υποβολή στη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος από την ΜΟ.∆Ι.Π της ενδιάµεσης εσωτερικής
έκθεσης.

(vi) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
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(vii) Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου για κάθε υποβαλλόµενη προς χρηµατοδότηση
πρόταση.
(viii) Όλες οι Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το υποβάλλον τις προτάσεις Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και είναι σχετικές µε την υλοποίηση των προτεινόµενων
πράξεων (για παράδειγµα αποφάσεις ένταξης στα προγράµµατα σπουδών και
θεσµοθέτησης των µαθηµάτων επιλογής µε θέµα την Επιχειρηµατικότητα ή
οποιαδήποτε απόφαση αφορά στην υλοποίηση των προκηρυσσόµενων πράξεων στα
πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης).
(ix) Απαραίτητη είναι η αποστολή του Εντύπου Υποβολής Πρότασης, το οποίο
περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή τόσο του φυσικού αντικειµένου, όσο και του
οικονοµικού αντικειµένου για το σύνολο των δράσεων κάθε υποβαλλόµενης προς
χρηµατοδότηση πρότασης, καθώς και επιµερισµό του οικονοµικού σε σχέση µε το
φυσικό αντικείµενο, για όλες τις δράσεις της υποβαλλόµενης πράξης,
•

τεκµηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
Β. Σκοπιµότητα της πράξης,
Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
∆. Ωριµότητα της πράξης.
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
• τεκµηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα πρόσκληση και συγκεκριµένα των κριτηρίων:
Ε1. Συµβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών
φορέων µε την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.
Ε2. Προώθηση
σύγχρονων
µεθόδων
επιχειρηµατικότητας των νέων.

για

την

ανάπτυξη

της

Π3. Τα τυποποιηµένα έντυπα της Πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι
συµπληρωµένα σωστά και υπογεγραµµένα από τους αρµόδιους.
Εξετάζεται αν τα έντυπα της Πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και εάν έχουν
συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους.
Π4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση Πράξης
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Ε.Π.
Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση Πράξης
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Ε.Π.
Π5. Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές προτεραιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην
πρόσκληση.
Ελέγχεται αν η Πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικές
προτεραιότητες.
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Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού των Ταµείων.
Εξετάζεται η επιλεξιµότητα κάθε Πράξης µε βάση τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των παρεµβάσεων
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο «Συµπληρωµατικότητα
παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ – Κριτήρια διαχωρισµού των
παρεµβάσεων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ» του Ε.Π.
Π7. Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των αρµόδιων συλλογικών οργάνων και
των αρµόδιων οργάνων για τον συντονισµό των πολιτικών.
Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του δικαιούχου,
καθώς και των αρµόδιων φορέων συντονισµού των πολιτικών, όπου αυτό προβλέπεται από τη
σχετική νοµοθεσία.
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ /
ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ),
αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή δύναται να
ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από το δικαιούχο.
5.2

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., µε βάση τα
κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην
παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την:
(i)

πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)

σκοπιµότητα της πράξης,

(iii)

τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη και τα
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων»,

(iv)

ωριµότητα της πράξης.

(v)

τεκµηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα πρόσκληση και συγκεκριµένα των κριτηρίων:
Ε1. Συµβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών
φορέων µε την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.
Ε2. Προώθηση
σύγχρονων
µεθόδων
επιχειρηµατικότητας των νέων.

για

την

ανάπτυξη

της

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων έχει ως
εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.
Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και επαρκώς
ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο.
Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειµένου της
Πράξης γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαµβάνουν
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Επίσης εξετάζεται εάν καθορίζονται µε σαφήνεια τα επί
µέρους υποέργα / δράσεις, καθώς και τα διακριτά παραδοτέα αυτών και εάν είναι
ποσοτικοποιηµένα.
Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.
Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον αφορά:
α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα χαρακτηριστικά της.
Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε σχέση µε το
φυσικό της αντικείµενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού της Πράξης,
µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή περιλαµβάνει όλες τις
αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου).
2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο
φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της
πρόσκλησης.
1.

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε:
1.
2.
3.

Το φυσικό αντικείµενο.
Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης.

Α5. Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.
Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για τη διασφάλιση της
ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των
αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης όσο και µετά
την ολοκλήρωσή της.
Α6. Ρυθµίσεις για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των αποτελεσµάτων της
Πράξης
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει πρόβλεψη (και κάλυψη
του σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των αποτελεσµάτων της,
σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωσή της.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια
Α1-Α6 θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του Ε.Π. Η εκπλήρωση αυτών των
κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι
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να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό
προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική
Αρχή.
Β.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β1. Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης
θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα Πράξης.
Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους / δείκτες του αντίστοιχου θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ.
Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης.
Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης Πράξης για την
αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει. Προς το σκοπό αυτό, εξετάζονται οι
αναµενόµενες εκροές της Πράξης σε σχέση µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό και υπολογίζεται
το µοναδιαίο κόστος ανά ωφελούµενο από την υλοποίησή της.
Β3. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών.
Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άµεσα (ή και
έµµεσα) ωφελουµένων, σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα του προβλήµατος που
αντιµετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόµενη Πράξη
θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσµού-στόχου
στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρµογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της
στις ανάγκες αυτές.
Β4. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες Πράξεις.
Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες Πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωµένες, είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση
της Πράξης.
Β5.

Προσδιορισµός
ευρύτερων
επιπτώσεων της πράξης.

κοινωνικών

και

οικονοµικών

ωφελειών

και

Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που ενδεχοµένως προκύπτουν
από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης (όπως αύξηση της απασχολησιµότητας των
ωφελουµένων, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και
επιχειρηµατικότητας κλπ).
Β6. ∆ιατηρησιµότητα
της
συγχρηµατοδότησης.

παρέµβασης

µετά

την

λήξη

της

Κοινοτικής

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που την
διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η παρέµβαση να διατηρηθεί
και µετά τη λήξη της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης από το Ε.Π.
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Β7. Συµβολή
της πράξης
αναπτυγµένων περιοχών.

στην

αντιµετώπιση

προβληµάτων των λιγότερο

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει στην
αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των
λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
ανεργίας κλπ.
Β8.

Καινοτοµικότητα της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας της προτεινόµενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και
µεταξύ άλλων, µπορεί να τεκµηριώνεται µε βάση ότι:
1.

Η προτεινόµενη προς υλοποίηση πράξη έχει ως στόχο αφενός τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και αφετέρου την εξοικονόµηση πόρων για την υλοποίηση των
δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Εντάσσεται δε
µέσα σε ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων µε απώτερο σκοπό τόσο τη
µεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας, όσο και τη
βελτιστοποίηση του συντονισµού και της διαχείρισης, καθώς και τη διεύρυνση και
ενίσχυση της δικτύωσης µε άλλα Ιδρύµατα, την αγορά εργασίας και τους
πιστοποιηµένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, όπως αυτές αναφέρονται
λεπτοµερώς στην παράγραφο 1.2 (γ).

2.

Η προτεινόµενη Πράξη εµπεριέχει δράσεις, οι οποίες είναι στη σύλληψη και τη στόχευσή
τους καινοτοµικές για τα Ελληνικά δεδοµένα.

Β9. Προσαρµογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις βασικές αρχές
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα, ειδικότερα κριτήρια. Οι
αρχές αυτές είναι:
1.
2.
3.
4.

Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Η διακρατικότητα.
Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων.
Η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των
σχετικών παρεµβάσεων.

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες
Πράξεις αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων
βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει
θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή
αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1. Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).
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Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη
στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς
και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και
υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων συµβάσεων της
Πράξης.
Γ3.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και
ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται
την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την καταπολέµηση των
στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Γ4.

Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και
ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται
στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής
καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του
γενετήσιου προσανατολισµού.
Γ5.

Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ).

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρµόζει, τις
απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και
της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία.
Γ6. Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την
δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.
Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την
διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί δηµοσιότητας
και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και της κοινής γνώµης για την προτεινόµενη
συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόµενες στην πρόταση ενέργειες
ενηµέρωσης είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του
πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόµενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η
πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την διαδικασία (και την
κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δηµοσιοποίηση και στην διάχυση των αποτελεσµάτων
από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων),
η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης
της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ. Η τιµή
ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που
αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.
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∆.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

∆1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.
Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, συνεργασίες, εµπειρία από την
υλοποίηση παρεµφερών έργων, επιστηµονική κατάρτιση των δυνητικών δικαιούχων κλπ) για
την έναρξη υλοποίησής της.
∆2. Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Εξετάζεται ο βαθµός προόδου των συγκεκριµένων νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1, που είναι απαραίτητες
για την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. Προς το σκοπό αυτό, εξετάζεται πρώτιστα η
ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νοµικού και θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της
πράξης, όπως για παράδειγµα η ύπαρξη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το υποβάλλον
τις προτάσεις Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και είναι σχετικές µε την υλοποίηση των
προτεινόµενων πράξεων (για παράδειγµα αποφάσεις θεσµοθέτησης Πρακτικής Άσκησης από τα
Τµήµατα που υποβάλλουν πρόταση για χρηµατοδότηση, αποφάσεις ένταξης στα προγράµµατα
σπουδών και θεσµοθέτησης των µαθηµάτων επιλογής µε θέµα την Επιχειρηµατικότητα ή
οποιαδήποτε απόφαση αφορά στην υλοποίηση των προκηρυσσόµενων πράξεων στα πλαίσια της
παρούσας πρόσκλησης) ή η ύπαρξη ενδεχοµένως απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η ύπαρξη νοµικού πλαισίου
καθορισµού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης ∆ (Ωριµότητα Πράξης), η εκπλήρωση των
κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να
λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας ∆. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί
υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η
∆ιαχειριστική Αρχή.
Ε.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ε1. Συµβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών φορέων µε
την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.
Ε2. Προώθηση σύγχρονων µεθόδων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των
νέων.
Η εκπλήρωση και των δύο κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ.
Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης κάθε προτεινόµενης προς ένταξη Πράξης υπό τον
συγκεκριµένο Ειδικό Στόχο είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε τουλάχιστον ένα από τα δύο
Ποιοτικά Κριτήρια, ανάλογα µε το είδος της παρέµβασης.
Εφόσον η Πράξη πληροί και τα δύο Κριτήρια θα έχει προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση.
∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Πράξης
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Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση.
Άµεση Αξιολόγηση
Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξεων, αξιολογείται αυτοτελώς και εφόσον πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς
χρηµατοδότηση στο ΕΠ.
Η ΕΥ∆ δύναται να υποστηριχθεί από εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες ως εξωτερικούς
αξιολογητές / κριτές, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο Επιτροπής Αξιολόγησης.
Βάσει των πορισµάτων της αξιολόγησης, η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους
στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων.
Εφόσον η αξιολόγηση αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την
χρηµατοδότηση της υποβαλλόµενης πρότασης, ενηµερώνεται ο δυνητικός ∆ικαιούχος µε
σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα
βήµατα.
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς ειδοποιούνται γραπτώς για την έγκριση ή µη των υποβαλλόµενων
προτάσεων.
5.3

Γνωµοδότηση από τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στις
περιπτώσεις µεγάλων έργων υποδοµών ή παραγωγικών επενδύσεων.

5.4

Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης
Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της
απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου αποδοχής των
όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό
∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια ΕΥ∆. Ο δικαιούχος υποχρεούται
να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου αποδοχής, υπογεγραµµένο από το νόµιµο
εκπρόσωπό του, το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της.

5.5

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την αρµόδια Ειδική Γραµµατέα. Υπόδειγµα
της Απόφασης Ένταξης και του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.edull.gr.

5.6

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του
ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
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6.1

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της
απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει:
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.

(ii)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα
αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης».

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης για τις διαδικασίες
διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων να
λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης µηνιαία τα στοιχεία
οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και
των υποέργων της.
(v)

Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο
Φορέα ∆ιαχείρισης στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών.
(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π.
δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.
(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα
τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(x)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό
πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π ή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης.
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Β.
Ατλαµάζογλου και Σ.Ψαρρού, , τηλέφωνο: 210 3278105 και 210 3278024, e-mail:
vatlam@epeaek.gr, spsarrou@epeaek.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων
που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως
οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆ΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού
αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία
για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Ο
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο
των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥπΠ∆ΒΜΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
• Προϊστάµενο ΕΥ∆
• Μονάδες Α1’, Α2’ και Β2’
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