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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), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

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

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

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

Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002),

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

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

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

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

6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), 

με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 

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

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-

1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2109250528
Fax : 2103278061
Email : edikeako@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS 327410 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προς:

 Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250
T.K :  12244

Αθήνα, 08/11/2013
Α.Π. : 22964
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π.

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

8. 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)»,

9. 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.

Β΄/29.12.2009),

10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 417/τ Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-

2012) και τη με αρ. πρωτ. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,

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

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

Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

12. Το Νόμο 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του συστήματος μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παραρτήματος διπλώματος» (ΦΕΚ 189/02-08-2005), με το οποίο διαμορφώθηκε το 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

13. Την με αρ. πρωτ. 19019/10-11-2011 Πρόσκληση 141 και την επικαιροποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 2047/09-02-2012 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 

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

Περιφέρειες Σύγκλισης» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,

14. Τα με αρ. πρωτ. 3687/14-02-2013  και 4468/22-02-2013 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 

15.    Το με αρ. πρωτ. 3557/16-04-2013 - Ορθή Επανάληψη (αρ. εισερχ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11541/05-06-2013) αίτημα 

τροποποίησης του δικαιούχου

16.    Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1113/06-06-2013 της Μονάδας Β3

17. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης που έχει  αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται 

στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

18. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ      2359 /  08-11-2013    εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

327410 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. Δικαιούχος:

501202 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε8458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ84580034

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΕΤΙ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 4 από 8

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
Σκοπός του υποέργου είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενός συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο Ίδρυμα μας. Ο
προαναφερόμενος στόχος επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις  :

1. Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Παρακολούθηση ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ: 
To συμβούλιο της ΜΟΔΙΠ αλλά και τα επιμέρους και τα συμβούλια ΟΜΕΑ θα έχουν 
την ευθύνη για το σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και
προγραμματισμό υλοποίησης των διαδικασιών αυτών στην έναρξη κάθε έτους. Μετά 
το πέρας του έτους και την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων θα 
οδηγούνται σε επιμέρους ή/και συγκεντρωτικούς απολογισμούς  ώστε να επιτευχθεί 
εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιώντας τη συλλογή όλων των πρότερων 
καταγεγραμμένων στοιχειών αξιολόγησης που υπάρχουν από προηγούμενα έτη ώστε 
να ενταχθούν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα και στην Ενιαία Βάση Δεδομένων σε
επίπεδο Ιδρύματος 
1.1 : Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2011,2012
1.2 : Απολογισμός Δράσης Ακαδημαϊκών Μονάδων•
1.3 : Στρατηγικό Σχέδιο για Βιωσιμότητα Πράξης Ι- ΙΙ 
1.4 : Οργάνωση Συστήματος Αξιολόγησης – Τυποποιημένα Έντυπα Παρακολούθησης
1.5: Μελέτη Εφαρμογής

2. Τεχνική Υποστήριξη πράξης  : 
Το Ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί το βασικό διαχειριστικό εργαλείο του 
Ιδρυματικού έργου και μέσα από το οποίο θα διαχέεται η πληροφορία προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Data Base 
Management System, DBMS), το οποίο θα αναπτυχθεί για την καθολική και 
οριζόντια διαχείριση της πράξης της ΜΟΔΙΠ θα είναι ένα λογισμικό το οποίο θα 
διευκολύνει τη χρήση, την ανανέωση και τη συντήρηση του όγκου της πληροφορίας 
που προϋπάρχει και θα δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση των πράξεων
2.1 : Βάση Δεδομένων  αξιολόγησης τμημάτων 
2.2 : Σύστημα ενημέρωσης 
2.3 : Πιστοποίηση κατά ISO
2.4 : Βάση Δεδομένων  λειτουργίας, διοικητικής  διαχείρισης, και οικονομικών 
προβλέψεων  
2.5 : Δικτυακός τόπος 

3. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων : Το Ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα θα 
αποτελεί το βασικό διαχειριστικό εργαλείο του έργου και μέσα από το οποίο θα 
διαχέεται η πληροφορία προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δημιουργία των νέων 
πληροφοριακών συστημάτων θα οδηγήσει στην έκδοση οδηγών έτσι ώστε ο κάθε 
χρήστης των συστημάτων ανάλογα με το επίπεδο προσβασιμότητας που θα του 
αντιστοιχεί, θα έχει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.
3.1 :  Οδηγός χρήσης
3.2 :  Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
3.3 :  Διαδικτυακά ημερολόγια
3.4 :  Οδηγός διαχείρισης 

4.  Αξιολόγηση της πράξης : Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας, 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο εμπλέκεται στη πράξη είτε σε 
επίπεδο συμβουλίου ΜΟΔΙΠ ή/και συμβουλίων ΟΜΕΑ θα πραγματοποιεί ενδιάμεσες 
εσωτερικές αξιολογήσεις καθ όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με τα 
καταγεγραμμένα στοιχεία από τα οποία θα δύναται να αντλεί πληροφορίες σε 
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χρονικό επίπεδο εξαμηνιαίο ή/και ετήσιο. Τέλος στα πλαίσια της εξωτερικής 
αξιολόγησης θα κληθούν ειδικευμένοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται εντός 
ή/και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Πειραιά και οι οποίοι δεν θα έχουν 
πρότερα εμπλακεί σε κάποια από τις δράσεις του έργου ώστε να εξασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητά τους ως εξωτερικοί παρατηρητές.
4.1 : Έκθεση Αξιολόγησης 
4.2 : Έκθεση αποτελεσμάτων 

5. Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας : 
Για τη διάχυση της πληροφόρησης, το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ θα αναπτύξει και θα 
χρησιμοποιήσει εργαλεία πληροφόρησης, όπως:
1. Έντυπα
2. Αφίσες
3. Πινακίδες 
4. Εκδηλώσεις πληροφόρησης
Γενικά, κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα
εφαρμόζεται αλλά και θα ελέγχεται  η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων:
? Η συμμετοχή της ΕΕ πρέπει να εμφανίζεται επακριβώς και κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
? Τα μηνύματα πρέπει να εκφράζουν την αποστολή κάθε Ταμείου παρουσιάζοντας τις
ειδικές προτεραιότητες των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.
                    5.1 : Υλικό πληροφόρησης 
                    5.2 : Ημερίδες 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
Σκοπός του υποέργου είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενός συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο Ίδρυμα μας. Ο
προαναφερόμενος στόχος επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις  :
1. Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Παρακολούθηση ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ: 
To συμβούλιο της ΜΟΔΙΠ αλλά και τα επιμέρους και τα συμβούλια ΟΜΕΑ θα έχουν 
την ευθύνη για το σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και
προγραμματισμό υλοποίησης των διαδικασιών αυτών στην έναρξη κάθε έτους. Μετά 
το πέρας του έτους και την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων θα 
οδηγούνται σε επιμέρους ή/και συγκεντρωτικούς απολογισμούς  ώστε να επιτευχθεί 
εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιώντας τη συλλογή όλων των πρότερων 
καταγεγραμμένων στοιχειών αξιολόγησης που υπάρχουν από προηγούμενα έτη ώστε 
να ενταχθούν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα και στην Ενιαία Βάση Δεδομένων σε
επίπεδο Ιδρύματος 
1.1 : Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2013,2014
1.2 : Απολογισμός Δράσης Ακαδημαϊκών Μονάδων•
1.3 : Στρατηγικό Σχέδιο για Βιωσιμότητα Πράξης
1.4 : Οργάνωση Συστήματος Αξιολόγησης – Τυποποιημένα Έντυπα Παρακολούθησης
1.5: Μελέτη Εφαρμογής

2. Τεχνική Υποστήριξη πράξης  : 
Το Ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί το βασικό διαχειριστικό εργαλείο του 
Ιδρυματικού έργου και μέσα από το οποίο θα διαχέεται η πληροφορία προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Data Base 
Management System, DBMS), το οποίο θα αναπτυχθεί για την καθολική και 
οριζόντια διαχείριση της πράξης της ΜΟΔΙΠ θα είναι ένα λογισμικό το οποίο θα 
διευκολύνει τη χρήση, την ανανέωση και τη συντήρηση του όγκου της πληροφορίας 
που προϋπάρχει και θα δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση των πράξεων
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2.1 : Βάση Δεδομένων αξιολόγησης τμημάτων 
2.2 : Σύστημα ενημέρωσης 
2.3 : Πιστοποίηση κατά ISO
2.4 : Βάση Δεδομένων λειτουργίας, διοικητικής  διαχείρισης, και οικονομικών 
προβλέψεων  
2.5 : Δικτυακός τόπος 

3. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων :
Το Ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί το βασικό διαχειριστικό εργαλείο του 
έργου και μέσα από το οποίο θα διαχέεται η πληροφορία προς τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Η δημιουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων θα οδηγήσει στην έκδοση
οδηγών έτσι ώστε ο κάθε χρήστης των συστημάτων ανάλογα με το επίπεδο 
προσβασιμότητας που θα του αντιστοιχεί, θα έχει τη δυνατότητα χρήσης των 
πληροφοριακών συστημάτων.
3.1 :  Οδηγός χρήσης
3.2 :  Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
3.3 :  Διαδικτυακά ημερολόγια
3.4 :  Οδηγός διαχείρισης 

4.  Αξιολόγηση της πράξης:
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
το οποίο εμπλέκεται στη πράξη είτε σε επίπεδο συμβουλίου ΜΟΔΙΠ ή/και 
συμβουλίων ΟΜΕΑ θα πραγματοποιεί ενδιάμεσες εσωτερικές αξιολογήσεις καθ όλη 
τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία από τα οποία θα 
δύναται να αντλεί πληροφορίες σε χρονικό επίπεδο εξαμηνιαίο ή/και ετήσιο. Τέλος 
στα πλαίσια της εξωτερικής αξιολόγησης θα κληθούν ειδικευμένοι επιστήμονες που 
δραστηριοποιούνται εντός ή/και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Πειραιά 
και οι οποίοι δεν θα έχουν πρότερα εμπλακεί σε κάποια από τις δράσεις του έργου 
ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητά τους ως εξωτερικοί παρατηρητές.
4.1 : Έκθεση Αξιολόγησης 
4.2 : Έκθεση αποτελεσμάτων 

5. Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας : 
Για τη διάχυση της πληροφόρησης, το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ θα αναπτύξει και θα 
χρησιμοποιήσει εργαλεία πληροφόρησης, όπως:
1. Έντυπα
2. Αφίσες
3. Πινακίδες 
4. Εκδηλώσεις πληροφόρησης
Γενικά, κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα
εφαρμόζεται αλλά και θα ελέγχεται  η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων:
? Η συμμετοχή της ΕΕ πρέπει να εμφανίζεται επακριβώς και κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
? Τα μηνύματα πρέπει να εκφράζουν την αποστολή κάθε Ταμείου παρουσιάζοντας τις
ειδικές προτεραιότητες των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.
                    5.1 : Υλικό πληροφόρησης 
                    5.2 : Ημερίδες 

 6. Παραδοτέα πράξης: Οργάνωση, Ανάπτυξη και Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Πειραιά
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6121 Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία 
εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης 

Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

Έμμεσες Δαπάνες κατ' αποκοπή

 332,395.53

 5,119.19

 33,330.28

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 58 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 370,845.00  370,845.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 332,395.53

 5,119.19

 33,330.28

 0.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 332,395.53

 5,119.19

 33,330.28

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

Σύνολο (3)

 332,395.53

 5,119.19

 33,330.28

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 370,845.00 Ευρώ 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

Το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών που δηλώνονται βάσει παραστατικών ανέρχεται σε  17.00% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών της πράξης.

Το εφαρμοζόμενο ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται σε 17% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών των υποέργων της πράξης.
Τα ποσοστά για την κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 της υπ.
αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εφαρμόζονται ως εξής:

Το σταθερό ποσοστό για την κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί 
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.
Για την εφαρμογή του συστήματος των κατ' αποκοπήν έμμεσων δαπανών το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
διαχωρίζετα σε 2 φάσεις (Α' και Β') με τη δημιουργία ενός δεύτερου υποέργου.
Στο πρώτο υποέργο (Α' Φάση) αποτυπώνεται το διακριτό ολοκληρωμένο φυσικό και αντίστοιχο  οικονομικό 
αντικείμενο που υλοποιήθηκε  έως την 31/12/2012, με εφαρμογη συστήματος υπολογισμού έμμεσων δαπανών με τη 
μέθοδο του πραγματικού κόστους.
Στο δευτερο υποέργο (Β' ΦΑΣΗ) αποτυπώνεται το διακριτό φυσικό και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο για το 
διάστημα από την 01/01/2013 έως την λήξη της Πράξης, με εφαρμογη του συστήματος των κατ' αποκοπήν έμμεσων 
δαπανών.

Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί
των άμεσων δαπανών
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  370,845.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  370,845.00 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):  370,845.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 162,354.45 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ84580034
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

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

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 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
4. Μονάδα Β3
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