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ΘΕΜΑ: Χρονική επέκταση και αύξηση προϋπολογισµού για τις  Κατηγορίες Πράξεων 
«∆ΑΣΤΑ», «ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ», «ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 

 
Σχετικά µε τις ενταγµένες πράξεις των κατηγοριών πράξεων «∆ΑΣΤΑ», «ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ», 

«ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» αποφασίζεται: 

 

Ι) Η χρονική επέκταση υλοποίησης όλων των ενταγµένων Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 

«Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυµάτων Ανωτάτης εκπαίδευσης» έως και την 31η 

Οκτωβρίου 2015 καθώς και η αύξηση του προϋπολογισµού τους, προκειµένου να ολοκληρωθεί το 

φυσικό αντικείµενο τους και να πραγµατοποιηθεί οµαλά η µετάβαση στην κατ’ αποκοπή δήλωση 

εµµέσων δαπανών.  

 

ΙΙ) Η αύξηση του προϋπολογισµού για τις ενταγµένες Πράξεις «∆οµές Απασχόλησης και 

Σταδιοδροµίας», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης», «Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» 

και  «Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυµάτων Ανωτάτης εκπαίδευσης-ΜΟ∆ΙΠ» θα 

πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  
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• η πρόσθετη χρηµατοδότηση ανέρχεται στο 10,7% επί του αρχικά εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού κάθε Κατηγορίας Πράξης (άθροισµα προϋπολογισµών των ενταγµένων 

πράξεων σε κάθε κατηγορία πράξης) και αφορά τα ΑΕΙ (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) στο σύνολό 

τους. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει και την επιπλέον αύξηση λόγω µετάβασης στην κατ’ 

αποκοπή δήλωση εµµέσων δαπανών (ποσοστό έµµεσων δαπανών 17%) και επιφέρει την 

αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών προσκλήσεων, 

• για να λάβει ένας ∆ικαιούχος την αύξηση του 10,7% στον αρχικό προϋπολογισµό της πράξης 

του, πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 

◦ κριτήριο Α1: οι Συνολικές ∆απάνες Πράξης (Σ.∆.Π) προς το ποσό Εκταµιεύσεων 

Χρηµ/σεων (Ε.Χ.) πρέπει να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από 25%, 

◦ κριτήριο Α2: οι Συνολικές ∆απάνες Πράξης (Σ.∆.Π) προς τον αρχικό Προϋπολογισµό της 

Πράξης (Π.Υ) πρέπει να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από 25%, 

• σε περίπτωση που ένας ∆ικαιούχος δεν πληροί κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, δεν 

λαµβάνει αύξηση προϋπολογισµού, 

• ως Συνολικές ∆απάνες Πράξης ορίζονται όλες οι καταχωρηµένες δαπάνες στο ΟΠΣ καθώς και 

όλες οι δαπάνες που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µας έως και 27-12-2012 και βρίσκονται 

σε διαδικασία ∆ιοικητικής Επαλήθευσης, 

• ως Εκταµιεύσεις Χρηµ/σεων ορίζεται το ποσό που έχει εκταµιευθεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος µέχρι και τις 27-12-2012,    

• το υπόλοιπο ποσό που θα προκύψει σε κάθε κατηγορία πράξης, από τη µη διάθεση των 

αυξήσεων στους δικαιούχους που δεν πληρούν τα κριτήρια, θα κατανεµηθεί µετά τη λήξη του 

α΄εξαµήνου του έτους (τον Ιούλιο του 2013) µε απόφαση της Υπηρεσίας στην οποία θα 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατανοµή του υπολοίπου.  
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