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Η Ειδική 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/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση»,

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

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

4. Τη με αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις 

43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,

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

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/1.4.2008 «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’/10.4.2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

7. Την αριθμ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19-11-09) Απόφαση ορισμού του Ειδικού 

Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 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» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20/12/2011
Α.Π. : 21769

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10558
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :  210 3278001 
Fax : 
Email : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΠ8" με κωδικό MIS 215616 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

Προς:

ΑΧΑΡΝΩΝ 426
T.K : 11143
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΠ8" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Ενίσχυση

της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

9. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που αφορά 

την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά 

ισχύουν,

10. Τη με αρ. πρωτ. 16849/01-08-2008 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της 

διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της διά βίου 

εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της διά βίου 

εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,

11. Την με αρ. πρωτ. 6103/06-05-2009 Απόφαση Ένταξη Πράξης με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΑΠ8» στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013,

12. Το ΦΕΚ 2508/Β’/04-11-2011 με το οποίο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που

ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων», που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2327/1995 συγχωνεύονται με απορρόφηση στο «Ίδρυμα 

Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» και καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα,   

13. Τα με αρ. πρωτ. 16387/08-07-2011 (ΕΥΔ 12213/11-07-2011) τροποποιημένα Τ.Δ.Π. του δικαιούχου για τις εγκεκριμένες 

πράξεις με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στους Άξονες 7, 8 και 9.

14. Την με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2411/27-10-2011 θετική εισήγηση από τη Μονάδα Β4 για την αιτούμενη από τον δικαιούχο 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης,    

15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης και στον 

εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

16. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ  2768 /  20-12-2011  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

215616 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 3. Δικαιούχος:

10403 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2009ΣΕ04580015

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται 
στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού (όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος 
της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Επίσης έχει 
στόχο να καλύψει υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξει βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες 
(φυλακισμένοι – τσιγγάνοι – παλιννοστούντες) συμβάλλοντας στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των 
εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο 
της εργασίας. Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν
στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της 
εργασίας.
Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν 
καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι. Οι εμπειρίες τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο 
αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο που αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία.
Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση 
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 
μορφές μάθησης, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, 
συνεργασία, επικοινωνία, κ.λ.π.). 
Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και κυρίως η συμβουλευτική υποστήριξη 
(Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγος) που εστιάζει στις ατομικές 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων αποτελούν προϋπόθεση για τη 
στήριξή τους τόσο στην εκπαιδευτική τους πορεία, όσο και στους διαφορετικούς 
ρόλους που καλούνται να αναλάβουν ως ενήλικες.
Οι καινοτομίες που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Σ.Δ.Ε. είναι συνοπτικά:
? Η ευελιξία στο Πρόγραμμα Σπουδών και στα εκπαιδευτικά υλικά
? Η χρήση νέων τεχνολογιών (δυνατότητα πιστοποίησης)
? Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική μάθηση  καθώς και άλλες 
καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι
? Η προσωπική υποστήριξη και συμβουλευτική των εκπαιδευομένων
? Η ποιοτική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
? Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικά για το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε.
? Η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και συμβούλων από ομάδα εξειδικευμένων στα 
γνωστικά αντικείμενα επιστημόνων
? Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών από τους Περιφερειακούς συμβούλους των Σ.Δ.Ε
Τα ελληνικά ΣΔΕ εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Δύκτιο Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας. Εκπρόσωπος του φορέα συμμετέχει σε όλες τις ευρωπαϊκές συναντήσεις 
όπου γίνονται ανταλλαγές καλών πρακτικών και διάχυση της φιλοσοφίας των ΣΔΕ.
Για τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ΣΔΕ την διετία 2011-2013 θα 
εξασφαλιστούν οι εξής προυποθέσεις:
1. Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Εργου των Σ.Δ.Ε.
2. Επιστημονική Επιτροπή Αναβάθμισης Γραμματισμών
3. Στελεχωση των ΣΔΕ
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 6. Παραδοτέα πράξης: 1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέα αποτελούν οι εκθέσεις των μελών της Ομάδας Έργου σχετικά με τα 
Υποέργα του Προγράμματος και την πορεία των σχολείων ευθύνης τους,  εκθέσεις 
απολογισμού  ανά τρίμηνο καθώς και μίας ετήσιας απολογιστικής των συμβούλων 
σταδιοδρομίας και των συμβούλων ψυχολόγων ,  οι τριμηνιαίες εκθέσεις των 
Διευθυντών συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων στα εκτός έδρας τμήματα των 
ΣΔΕ, η έκθεση του Διευθυντή για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
ΣΔΕ καθώς και η έκθεση του Διευθυντή για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των 
εκαπιδευομένων των ΣΔΕ.
Για τη διετία 2011-2013 στα ανωτερω παραδοτέα που συνεχίζουν, προστίθενται οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των συνεργατών της επιτροπής παρακολούθησης και στήριξης 
του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ, της επιστημονικής επιτροπής αναβάθμισης 
γραμματισμών, ο Οδηγός-Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου, ο Οδηγός - Εγχειρίδιο για τον 
εκπαιδευτικό, ο Οδηγός Σπουδών ανά γραμματισμό και σημειώσεις για την 
επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.
 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΕ
Έκθεση αξιολόγησης της πορείας του Προγράμματος.
 3: ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Παραδοτέο αποτελεί η έρευνα που στόχο είχε στόχο  να διερευνήσει την περαιτέρω 
πορεία και εξέλιξη των αποφοίτων των ΣΔΕ, να διαγράψει την εξέλιξή τους με στόχο 
τη σκιαγράφηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικής τους 
πορείας. 
 4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η δράση συνίσταται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος που  συνδέει την ομάδα παρακολούθησης του έργου με τα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας. Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση των δεδομένων των 
εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων, την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και ωρολογίων 
προγραμμάτων, την τήρηση όλων των στοιχείων που αφορούν στον εκπαιδευτικό 
(δημογραφικά στοιχεία, σπουδές, προϋπηρεσία), την τήρηση όλων των στοιχείων που 
αφορούν στους εκπαιδευόμενους (ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση καθώς και τη 
μετέπειτα πορεία, κ.λπ). Επίσης αξιοποιεί τη δυνατότητα επικοινωνίας για την 
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικών εμπειριών, 
παρουσίαση καλών πρακτικών,  διάχυση των αποτελεσμάτων των projects που 
υλοποιούνται, μεταξύ των Σ.Δ.Ε. και των εκπαιδευτικών.
5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η δράση συνίσταται στην εκτύπωση των παρακάτω εντύπων:
- Οργάνωση και Λειτουργία των Σ.Δ.Ε. (111 αντίτυπα)
- Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Το περίγραμμα της θέσης 
εργασίας τους (2.840 αντίτυπα)
- Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (350 αντίτυπα)
6:  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η δράση συνίσταται στην παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού με σκοπό την 
ενημέρωση των υποψηφίων εκπαιδευομένων, της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα την 
εξάπλωση του θεσμού:
- 7.144 Ενημερωτικά 16σέλιδα φυλλάδια
- 27.396 Ενημερωτικά τρίπτυχα
- 4.162 Αφίσσες
7: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ
Η δράση συνίσταται στην μεταφορά των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τυλίσου Ηρακλείου
από και προς το σχολείο, λόγω της απόστασης του σχολείου από το κέντρο της 
πόλης και της υπάρχουσας προβληματικής συγκοινωνίας.
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΕ 2011-2013
Παραδοτέο θα είναι η Εκθεση αξιολόγησης της πορείας του Προγράμματος
9. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΔΕ 2011-2013
Ερευνα με στόχο να διερευνήσει την περαιτέρω πορεια και εξέλιξη των αποφοίτων των
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6700

6711

Αριθμός συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)

Αριθμός

Αριθμός

 6,722.00

 6,386.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες

 7,488,248.45

 0.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 60.71 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 7,488,248.45  7,488,248.45

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 6,720,494.65
 767,753.80

Βάση 
Παραστατικων

Βάση 
Παραστατικων

 7,488,248.45

 0.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 7,488,248.45

 0.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 7,488,248.45 Ευρώ 

ΣΔΕ μέχρι το 2013.
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΔΕ
Παραδοτέο αποτελούν  οι παρουσιάσεις των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των 
συμβούλων στην  απολογιστική συνάντηση, που θα αφορούν στις καλές πρακτικές 
των Σχολείων στη διάρκεια κάθε σχολικής περιόδου.
11. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΣΠΟΤ
Παραδοτέο αποτελεί η παραγωγη τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ.
12.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΔΕ
Αγορά εξοπλισμού γτα τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα για τα οποία δεν έχει 
γίνει προμήθεια εξοπλισμού.
13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ 2011-
2013
Μεταφορά των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τυλίσου Ηρακλειου από και προς το  
σχολείο για την περιοδο 2011-2013.
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Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ιφιγένεια Ορφανού

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  7,488,248.45 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  7,488,248.45 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):  7,488,248.45 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2011 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 1,937,606.06 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2009ΣΕ04580015
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

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

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

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


