ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ταχ. ∆/νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας:118 55
Πληροφορίες: Β. Ατλαµάζογλου,
Μ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3278105, 210 3278103
Fax:210 3278073
Email: vatlam@epeaek.gr mkonstant@epeaek.gr

Αθήνα, 06/06/2014
Α.Π.:

10690

Προς:
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ»
•
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
•
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
«ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ»
•
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
•
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑ:

3η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής
Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:
87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»,
«ΜΟΝΑ∆Α
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων 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).
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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 αριθµ. 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 αριθµ. 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 αριθµ. 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.

Τις µε αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.∆.∆ / 03-09-2012) και
Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 / τ. Υ.Ο.∆.∆ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισµού
του Ειδικού Γραµµατέα.

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.

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. 5303/21-04-2010 (2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 27 µε αρ. πρωτ.
2785/03-03-2009) 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
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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 Πανεπιστηµίων» και
«Μονάδα
Καινοτοµίας
και
Επιχειρηµατικότητας
Πανεπιστηµίων»,
όπως
αυτά
δηµοσιοποιήθηκαν µε τα έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8481/08-06-2010 και
9536/22-06-2010 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.∆ µε θέµα «Εφαρµογή της κατ’
αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών» όπως ισχύει σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ.
16612/16-10-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆,

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,

20.

Το µε αρ. πρωτ. 22054/24-12-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆ µε θέµα «Σύστηµα υπολογισµού
έµµεσων δαπανών για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης»,

21.

Το µε αρ. 282/08-02-2013 Υ.Σ. του Προϊσταµένου της ΕΥ∆ και τη σύµφωνη γνώµη του
Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων, µε θέµα «Χρονική επέκταση και αύξηση
προϋπολογισµού για τις
Κατηγορίες Πράξεων ‘∆ΑΣΤΑ’, ‘ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ’,
‘ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’ και ‘ΜΟ∆ΙΠ’»,

22.

Το µε αρ. 310/12-02-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Α1, µε θέµα «∆υνατότητα αύξησης
οικονοµικού αντικειµένου στους ΑΠ. 4, ΑΠ. 5 & ΑΠ. 6»,

23.

Το µε αρ. πρωτ. 3687/14-02-2013 έγγραφο της Ε.Υ.∆ µε θέµα «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’,

24.

Το µε αρ. 1066/30-05-2014 ΥΣ του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Τη 3η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός
Πρόσκλησης: 87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑ∆Α
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» όπως αυτή ισχύει µετά
την 2η τροποποίηση (3767/ 14-02-2013), ως προς τα εξής στοιχεία:
Στην υποενότητα
προτάσεων»:




«ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ»,

της

ενότητας

«(δ)

Περιεχόµενο

των

στην Έκθεση Αξιολόγησης που συντάσσει στο τέλος κάθε έτους ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος κάθε Τµήµατος περιλαµβάνεται ενδεικτικά ο έλεγχος:
o

Της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόµενων στόχων .

o

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

o

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

o

Του συστήµατος αξιολόγησης και βελτίωσης του προγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης.

η παράγραφος «Συστηµατική παρακολούθηση
Πρακτικής Άσκησης» διαµορφώνεται ως εξής:
o

και

εποπτεία

των

προγραµµάτων

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 παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης
του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης θα αποτελέσει βασικό κριτήριο
αξιολόγησης για τη χρηµατοδότηση των εν λόγω πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό,
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία τεύχους, στο οποίο θα υπάρχει η
αναλυτική έκθεση πεπραγµένων των φοιτητών 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 τη ∆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/την επιβλέποντα, ενδιάµεση παρουσίαση της εργασίας του ασκουµένου,
δηµιουργία ερωτηµατολογίων και συµπλήρωσή τους, τελική έκθεση
αξιολόγησης από τον/την επιβλέποντα για κάθε θέση πρακτικής άσκησης.

Στην ενότητα 3.6 «Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών για την πράξη ‘Πρακτική
Άσκηση Πανεπιστηµίων’»:
o

Η παράγραφος «Αποζηµίωση µελών ∆.Ε.Π» διαµορφώνεται ως εξής:
Αποζηµίωση µελών ∆.Ε.Π. και εποπτών (µελών ∆.Ε.Π. και άλλων κατηγοριών
προσωπικού του Ιδρύµατος)
Οι αποζηµιώσεις των µελών ∆.Ε.Π για την εκπόνηση ή τη συµµετοχή στην
εκπόνηση σχετικών παραδοτέων έργων είναι επιλέξιµες εφόσον α) η σχετική
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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 Πανεπιστηµίων», διευκρινίζεται ότι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ότι ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της
πράξης της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου θα εποπτεύει και τα Τµήµατα
που θα ενταχθούν προς χρηµατοδότηση µε την παρούσα πρόσκληση.
Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης συγκεκριµένου Τµήµατος
του Ιδρύµατος που υποβάλλει πρόταση 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). Λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες του
(πχ ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό), το οικείο Ίδρυµα δύναται µε
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του και βάσει του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου, να αναθέτει καθήκοντα / αρµοδιότητες επόπτη πρακτικής άσκησης σε
µέλη κατηγοριών προσωπικού του πέραν των µελών ∆.Ε.Π.
Η αποζηµίωση 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, ή προσωπικού άλλης κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισµός
και ανάθεση, 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 ή προσωπικό
άλλης κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισµός και ανάθεση 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 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 εκ µέρους του Ιδρύµατος την Πρακτική Άσκηση
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ ανά φοιτητή µε µέγιστη
δυνατή αποζηµίωση 400 ευρώ ανά µήνα.
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Η παράγραφος «∆απάνες µετακινήσεων απασχολουµένων» διαµορφώνεται ως
εξής:
Περιλαµβάνονται δαπάνες µετακινήσεων 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 ΕΥ∆ 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.

Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Πρόσκληση (κωδ. 87) ισχύει όπως αυτή έχει
διαµορφωθεί µε την από 14-02-2013, 2η Τροποποίηση της .
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
• Προϊστάµενο ΕΥ∆
• Μονάδες Α1’, Α2’, Β3’
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