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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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

2013" (ΦΕΚ 267 / Α / 03-12-2007) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 / Α / 31-03-2010)), και 

ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 

2.  Την Απόφαση EE με αριθμό C / 2007 / 5634 / 16-11-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση"  (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).

3.  Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις με αρ. πρωτ. 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07-09-2009  (Φ.Ε.Κ. 1957 / τ. Β’ / 

09-09-2009), 28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088 / τ. Β’ / 19-07-2010) και ΥΑ 5058 / ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292 / Β / 13-

02-2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

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

5.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472 / 01-04-2008 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ / 3345 / 14-12-2000 κοινής 

υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007" (ΦΕΚ 636 / Β’ / 10-04-2008), με την οποία συστάθηκε η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

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 
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Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ" (ΦΕΚ 1950 / Β’ / 03-10-2007)".

7.  Τη με αριθμ. 27936 / 29-12-2010 ΚΥΑ  (ΦΕΚ2230 / τ.Β / 31-12-2010)  με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας 

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

8.   Το Π.Δ 119/2013 (ΦΕΚ Α 153 / 25-06-2013) «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».

9.   Το Π.Δ με αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τεύχος Α'/25-06-2013) σχετικά με τη Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 για τη μετονομασία

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10.   Την µε αριθµ. Φ. 908 / 90523 / Η / 05-07-2013 Απόφαση που αφορά στο ?ιορισµό του Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος 

προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου  ?ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

(ΦΕΚ 322 / τ. Β’ / 05-07-2013).

11. Τη με αρ. πρωτ. 29022 / 30-12-2008 Πρόσκληση με Κωδ. 25 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  για την 

υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης με τίτλο «Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού 

μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», καθώς και τις Επικαιροποιήσεις αυτής στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 

10, 11 και 12 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

12. Τη με αρ. πρωτ. 4770 / 06-04-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας».

13. Την αρχική Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της 

υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”  και κωδικό MIS 339852  με αρ. πρωτ. 6151 / 

04-05-2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, καθώς επίσης την 1η  Τροποποίηση της 

Απόφ. Ένταξης με αρ. πρωτ. 14693 / 06-09-2011, την 2η  Τροποποίηση της Απόφ. Ένταξης με αρ. πρωτ. 6667 / 07-05-2012, 

την 3η  Τροποποίηση της Απόφ. Ένταξης με αρ. πρωτ. 8754 / 12-06-2012, την 4η  Τροποποίηση της Απόφ. Ένταξης με αρ. 

πρωτ. 9369 / 30-04-2013 και την 5η  Τροποποίηση της Απόφ. Ένταξης με αρ. πρωτ. 10995 / 29-05-2013.

14. Τα αιτήματα  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την ΕΥΔ του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την 6η 

τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 

έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”  και κωδικό MIS 339852: 

(1) με αρ. πρωτ. 9395 / 03-06-2013 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 11693 / 06-06-2013)

(2) με αρ. πρωτ. 10963 / 21-06-2013 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 14101 / 04-07-2013)

(3) με αρ. πρωτ. 11822 / 02-07-2013 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 14105 / 04-07-2013)

(4) με αρ. πρωτ. 13554 / 18-07-2013 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 15768 / 22-07-2013)

(5) με αρ. πρωτ. 20411 / 14-11-2013 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 23650 / 18-11-2013)

(6) με αρ. πρωτ. 1256 / 28-01-2014 (εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 2045 / 30-01-2014).

15. Τα  Υ.Σ της Μονάδας Παρακολούθησης Β3: (1) Υ.Σ με αρ. 1149 / 11-06-2013, (2) Υ.Σ με αρ. 1352 / 05-07-2013, (3) Υ.Σ με

αρ. 1524 / 29-07-2013, (4) Υ.Σ με αρ. 2584 / 03-12-2013 και (5) Υ.Σ με αρ. 328 / 11-02-2014,  σύμφωνα με τα οποία δίνεται 

θετική εισήγηση για το προαναφερόμενο αίτημα 6ης  Τροποποίησης που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την 

πράξη με τίτλο  “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”  και κωδικό MIS 339852.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-7ΣΓ
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 6η Τροποποίηση της Πράξης "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 

έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" στον Αξονα Προτεραιότητας "10 - Ενίσχυση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

16. Τη με αρ. Υ.Σ 854 / 15 - 04 - 2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 6η τροποποίηση της πράξης με 

τίτλο  “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”  και κωδικό MIS 339852    στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

339852 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Δικαιούχος:

501103 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ24580015

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-7ΣΓ
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Η 6η τροποποίηση της παρούσας πράξης με τίτλο “Ενίσχυση του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”  και κωδικό MIS 339852  αφορά στα εξής παρακάτω 
σημεία:

(Α) Χρονική Επέκταση χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου για 53 Διδακτορικές 
Διατριβές (από τις συνολικά 56 Διδακτορικές Διατριβές της πράξης): Μεταβολή της 
Εκτιμώμενης Λήξης της Διδακτορικής Έρευνας εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων που 
προέκυψαν και οι οποίοι τεκμηριώνονται σε εκθέσεις που υποβάλλονται από τις 
Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές σε κάθε περίπτωση.

(Β) Τροποποίηση   τίτλων για τις εξής παρακάτω  4   Διδακτορικές Διατριβές (ΔΔ):
Π.Ε 1.2 «Developing Reading Strategies in Elementary E.F.L Classrooms»
(προηγούμενος τίτλος: «Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»)

Π.Ε 1.8 «Η βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση : Προετοιμασία μαθητών δημοτικού 
σχολείου για την ένταξη παιδιών με αναπηρία»
(προηγούμενος τίτλος: «Ευαισθητοποίηση τυπικών μαθητών για μαθητές με ειδικές 
ανάγκες μέσω της βιβλιοθεραπείας»)

Π.Ε 1.40  «Επίδραση διαλυτών επιφανειοδραστικών σε ροές µε ελεύθερη επιφάνεια»
(προηγούμενος τίτλος: «Επίδραση επιφανειοδραστικών ή/και ηλεκτρικών πεδίων σε 
ροές με ελεύθερη επιφάνεια»)

Π.Ε 1.44  «Μέθοδοι βελτιστοποίησης καταμερισμού πόρων για ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας αστοχίας δικτύων»
(προηγούμενος τίτλος:  «Μέθοδοι βελτιστοποίησης καταμερισμού πόρων για 
ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας αστοχίας ενεργειακού δικτύου αγωγών»)

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις των τίτλων των Διδακτορικών Διατριβών (ΔΔ) 
έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Γ.Σ.Ε.Σ, ενώ οι Τριμελείς Επιτροπές των ΔΔ 
βεβαιώνουν ότι η αλλαγή του τίτλου της κάθε ΔΔ δεν επηρεάζει το εγκεκριμένο 
φυσικό αντικείμενο της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση της ΔΔ02
(δηλαδή του Π.Ε 1.2), ο νέος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί ακριβή 
μετάφραση στην αγγλική του αρχικού τίτλου, συνεπώς το φυσικό αντικείμενο αυτής 
δεν επηρεάζεται.

(Γ) Χρονική παράταση της διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 
πράξης, η οποία παρατείνεται μέχρι τις 30/10/2015 (προηγούμενη λήξη της πράξης: 
30/06/2014).

============================================

Η πράξη: “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”    θα εκτελεστεί ως 
εξής:

o Υποέργο 1: “Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας”   και 
o Υποέργο 2 : “Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-7ΣΓ
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Θεσσαλίας”. 

Ειδικότερα η πράξη οργανώνεται και θα εκτελεστεί με τα ακόλουθα Πακέτα 
Εργασίας:

Υποέργο 1: “Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας” 
======================================
ΠΕ1.1 «Συγκριτική Αξιολόγηση Στρατηγικών – Πρακτικών για την Προώθηση των 
Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Διεργασιών Ένταξης Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες στο Γενικό Νηπιαγωγείο: Έρευνα Πεδίου»
ΠΕ1.2 «Developing Reading Strategies in Elementary E.F.L Classrooms»
(προηγούμενος τίτλος: «Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»)
ΠΕ1.3 «“Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος εν Βόλω, 1918-1972”. Εργασία και επιβίωση 
στο Βόλο»
ΠΕ1.4 «Μουσείο και άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης»
ΠΕ1.5 «Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι 
εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»
ΠΕ1.6 «Η έννοια της πολιτειότητας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η 
κατασκευή της έννοιας του πολίτη στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων παιδαγωγικών 
πρακτικών»
ΠΕ1.7 «Ο ρόλος της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, με τη χρήση υπολογιστή, στη 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων»
ΠΕ1.8 «Η βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση : Προετοιμασία μαθητών δημοτικού 
σχολείου για την ένταξη παιδιών με αναπηρία»
(προηγούμενος τίτλος: «Ευαισθητοποίηση τυπικών μαθητών για μαθητές με ειδικές 
ανάγκες μέσω της βιβλιοθεραπείας»)
ΠΕ1.9 «Εκτίμηση συναρτήσεων ζημιάς και ελέγχου ρυπαντών για καθορισμό 
αποτελεσμάτων πολιτικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων»
ΠΕ1.10 «Οι Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο Ρόλος της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής»
ΠΕ1.11 «Υπογεννητικότητα, τάσεις και προοπτικές στις ανεπτυγμένες χώρες, η 
περίπτωση της Ελλάδας:
Συγχρονική και διαγενεακή ανάλυση - χωρικές διαφοροποιήσεις - επιπτώσεις στη 
δομή του πληθυσμού και πολιτικές ενίσχυσης της γονιμότητας»
ΠΕ1.12 «Πολιτική φαντασία , αντίσταση και εξουσία στις ικαριακές κοινότητες»
ΠΕ1.13 «Ζητήματα νεανικής κουλτούρας και ταυτοτήτων της δεύτερης γενιάς 
μεταναστών: η περίπτωση της εγχώριας αλβανικής χιπ χοπ σκηνής στην Ελλάδα»
ΠΕ1.14 «Ερωτικό συναίσθημα, έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στο πλαίσιο
της διεθνικής κινητικότητας των μεταναστών»
ΠΕ1.15 «Διερεύνηση της επίδρασης οπιοειδών φαρμάκων σε νευρώνες του 
ιπποκάμπου επίμυος»
ΠΕ1.16 «Η επίδραση των διφωσφονικών στην πώρωση των καταγμάτων -πειραματική 
μελέτη σε κουνέλια»
ΠΕ1.17 «Διερεύνηση της δράσης των παραγώγων του crocus sativus l., επί του 
κεντρικού νευρικού συστήματος στον επιμυ»
ΠΕ1.18 «Οστικές μορφογενετικές πρωτεϊνες (BMPs) στην αντιμετώπιση 
ψευδαρθρώσεων και οστικών ελλειμμάτων»
ΠΕ1.19 «Μελέτη της Μυξοβακτηριδίασης σε εντατικές καλλιέργειες υδρόβιων ειδών»
ΠΕ1.20 «Εφαρμογή πρωτότυπων θεραπευτικών αγωγών για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση των εξωπαρασιτώσεων όπως αυτές εμφανίζονται στις εντατικές 
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καλλιέργειες ειδών ψαριών μεσογειακής καλλιέργειας»
ΠΕ1.21 «Μελέτη των γονιδίων και των πρωτεϊνών TACI και ICOS σε ασθενείς με 
λεμφοπαραγωγά σύνδρομα»
ΠΕ1.22 «Ρυθμιστικά Τ κύτταρα και επαγώμενη από απόπτωση φλεγμονή»
ΠΕ1.23 «Ο ρόλος των ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μηχανισμών σε ασθενείς με 
ιογενείς ηπατίτιδες»
ΠΕ1.24 «Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθόδου ταυτόχρονης ανίχνευσης είκοσι (20) 
αυτοαντισωμάτων σε χρόνια αυτοάνοσα ηπατικά και εξωηπατικά νοσήματα»
ΠΕ1.25 «Επίδραση της χορήγησης σκευάσματος μίγματος υδατανθράκων-πρωτεϊνών 
σε δείκτες οξειδωτικού στρες, φλεγμονής και υποξίας μετά από άσκηση σε 
ανθρώπους»
ΠΕ1.26 «Εξέταση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου θερμορυθμιστικού 
συστήματος μέσω βιοχημικών παραγόντων»
ΠΕ1.27 «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου 
της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα 
φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα»
ΠΕ1.28 «Ειδικοί αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί και η επίδρασή τους στην ποιότητα και
στην τύχη παθογόνων μικροοργανισμών στα αλιευτικά προϊόντα»
ΠΕ1.29 «Επίδραση ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων στην εξωσωματική παραγωγή και
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμβρύων αγελάδων»
ΠΕ1.30 «Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην 
τσιπούρα (Sparus aurata L.): ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης»
ΠΕ1.31 «Γονιδιωματική οργάνωση και λειτουργική ανάλυση γονιδίων βιοσύνθεσης και 
μεταβολική ποικιλότητα τριτερπενοειδών στα ψυχανθή»
ΠΕ1.32 «Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη διασπορά της 
παραφυματίωσης σε ελληνικές εκτροφές μικρών μηρυκαστικών»
ΠΕ1.33 «Εφαρμογή των επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων στη γεωργία. 
Επίδραση στην άρδευση, στην ανάπτυξη των φυτών και στο περιβάλλον»
ΠΕ1.34 «Επίδραση της διαχείρισης στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων των ελαιώνων»
ΠΕ1.35 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Κυψελίδας Καυσίμου (τύπου PEM) - 
Κυψελίδας Ηλεκτρόλυσης νερού (τύπου PEM): Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων 
ηλεκτροκαταλυτικών υλικών χαμηλού κόστους»
ΠΕ1.36 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζης»
ΠΕ1.37 «Μελέτη της επιδημιολογίας και της κλινικής σημασίας της λοίμωξης της 
γάτας από Leishmania spp»
ΠΕ1.38 «Θεωρητική και Πειραματική Διερεύνηση του Μικροκλίματος των 
Διχτυοκηπίων»
ΠΕ1.39 «Παθολογοανατομική μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στις αίγες»
ΠΕ1.40 «Επίδραση διαλυτών επιφανειοδραστικών σε ροές µε ελεύθερη επιφάνεια»
(προηγούμενος τίτλος: «Επίδραση επιφανειοδραστικών ή/και ηλεκτρικών πεδίων σε 
ροές με ελεύθερη επιφάνεια»)
ΠΕ1.42 «Μελέτη σύνδεσης και βιοδραστικότητας βιταμινών μετά από την σύνδεσή 
τους  με  πρωτεϊνικά  και  λιπιδικά  μόρια»
ΠΕ1.43 «To παιδί, η πόλη, το παιχνίδι: μια πολυφωνική βιογραφία»
ΠΕ1.44 «Μέθοδοι βελτιστοποίησης καταμερισμού πόρων για ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας αστοχίας δικτύων»
(προηγούμενος τίτλος:  «Μέθοδοι βελτιστοποίησης καταμερισμού πόρων για 
ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας αστοχίας ενεργειακού δικτύου αγωγών»)
ΠΕ1.45 «Ο ρόλος των δυναμικών συστημάτων φυσικού φωτισμού και σκιασμού στο 
σχεδιασμό. Η επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο στη θερμική και οπτική άνεση 
των χρηστών»
ΠΕ1.46 «On-line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6442
6911

Αριθμός δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων /μονογραφιών
Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και 
μεταδιδακτορικής έρευνας.Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Αριθμός
Αριθμός

 316.00
 56.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 61.97 (μήνες)

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

χρόνο»
ΠΕ1.47 «Διαχείριση Δικτύων που Οργανώνονται με Βάση το Περιεχόμενο»
ΠΕ1.48 «Τεχνικές Βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων σε αυτόνομα συνεργατικά 
δίκτυα»
ΠΕ1.49 «Αρχιτεκτονικές δικτύων προσανατολισμένες στην παροχή υπηρεσιών»
ΠΕ1.50 «Δομική ακεραιότητα χαλύβδινων αγωγών υδρογονανθράκων με τοπικές 
παραμορφώσεις τοιχώματος»
ΠΕ1.51 «Αλληλεπίδραση φυσαλίδων με ελαστικό περίβλημα (contrast agents) με 
τοίχωμα παρουσία ακουστικών διαταραχών»
ΠΕ1.52 «Διαχείριση των Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις Απόκρισης και Αξιοπιστίας
Κατασκευών Αξιοποιώντας Δεδομένα Μετρήσεων»
ΠΕ1.53 «Πρόβλεψη εξέλιξης ρωγμής σε συγκόλληση κράματος αλουμινίου κάτω από
συνθήκες κόπωσης»
ΠΕ1.54 «Προχωρημένο ελαστοπλαστικό προσομοίωμα για την ανάλυση της 
κατασκευής και φόρτισης μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής»
ΠΕ1.55 «Συμπεριφορά Κατασκευών σε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά 
γεγονότα»
ΠΕ1.56 «Έξυπνες υφασμάτινες κατασκευές»
ΠΕ1.57 «Φαινόμενα Κλίμακας στη Συμπεριφορά Σκυροδέματος Μέσης και Υψηλής 
Αντοχής»

Υποέργο 2 : “Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας”
=================================
Δράση 1 Υποστήριξη του Έργου
Δράση 2 Δράσεις Δημοσιότητας
Δράση 3 Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 6. Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 1 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
56 Χρηματοδοτούμενες Διδακτορικές Έρευνες

Υποέργο 2 : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δράση 1 «Υποστήριξη του Έργου» 
Δράση 2 «Δράσεις δημοσιότητας»
Δράση 3 «Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας»
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 2,596,700.00

 56,000.00

ΣΥΝΟΛΑ  2,652,700.00  2,652,700.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 2,586,228.46

 46,666.67

 10,471.54

 9,333.33

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 2,596,700.00

 56,000.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 2,596,700.00

 56,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,652,700.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  2,652,700.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  2,652,700.00 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  2,652,700.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580015
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
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1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

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

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-7ΣΓ


