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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ–        

ΑΠ 7» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας,  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, 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 ∆ιά Βίου Μάθηση», 

3. Τη µε αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. 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 
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οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση»,  

5. Την αριθµ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19-
11-09) Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

6. 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 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 
1950/Β’/3.10.2007)», 

7. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των 
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 28174/17-12-2008 Πρόσκληση και τις τροποποιήσεις αυτής µε αρ. 
πρωτ. 6577/04-05-2012 (1η τροποποίηση) και    /     (2η τροποποίηση) της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 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» και του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της διά 
βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 122/05-08-2009 Απόφαση Ένταξης Πράξης µε τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ 
ΓΟΝΕΩΝ – ΑΠ7» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013, 

10. Το µε αρ. πρωτ. 9116/24-06-2010 (ΕΥ∆ 9754/25-06-2010) έγγραφο διαβίβασης 
αιτηµάτων 1ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της πράξης   «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ – 
ΑΠ7» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-
2013, 

11. Το µε αρ. πρωτ. 8364/04-06-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

12. 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, 

13. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ 1886 / 06-09-2010  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της 1ης Τροποποίησης  Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

τη 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΠ 7» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως 
προς τα παρακάτω, σύµφωνα µε το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ: 

• µείωση του προϋπολογισµού της Πράξης κατά 2.887.300,00 ευρώ 

• µείωση των δεικτών εκροών 
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• µείωση των επιµορφούµενων στις Σχολές Γονέων και αντίστοιχα των 
τµηµάτων  

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
216935 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2009ΣΕ04580049 

3. ∆ικαιούχος: Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.Ε.Κ.Ε.) 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 501120 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων 
έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο σύνθετο 
και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει 
στο να : 

 Βελτιωθεί η επικοινωνία µέσα στην οικογένεια 
 Βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά µε τις ψυχικές, 
κοινωνικές, πνευµατικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε 
στάδιο ανάπτυξης τους 

 Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιµετώπιση δύσκολων συµπεριφορών των παιδιών τους 

 Βελτιωθεί η επικοινωνία των γονέων στο σχολείο 
 Ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές 
δραστηριότητες και η συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτικούς 
των σχολείων για την αποτελεσµατικότερη παροχή βοήθειας στα 
παιδιά τους 

 Αποκτηθούν συγκεκριµένες ικανότητες έτσι ώστε να µπορούν να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δηµοτικού, 
γυµνασίου και λυκείου 

 Υποστηριχθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων 
 Παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις 
οικογένειες των τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων 
και µεταναστών  

 Ενηµερωθούν οι γονείς σε θέµατα υγείας των ίδιων και των 
παιδιών τους 

 Ενηµερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών τους 

 Γίνει κατανοητή η θέση των ατόµων τρίτης ηλικίας στην 
κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά 

 Γίνει ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των 
παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και 
λελογισµένης χρήσης τους 

 Βελτιωθεί η διαχείριση των οικογενειακών χώρων 
 Παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις 
οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 

 Ενηµερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα των Σχολών Γονέων παρέχονται 
στο πλαίσιο του νόµου 3369/2005, έχουν διάρκεια πενήντα (50) 
και εικοσιπέντε (25) ώρες και απευθύνονται σε γονείς, 
µελλοντικούς γονείς καθώς και σε άτοµα του οικογενειακού και 
σχολικού περιβάλλοντος που βρίσκονται σε επαφή µε τα παιδιά και 
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παίζουν κάποιο ρόλο στη διαπαιδαγώγησή τους. 
Η Πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
Α. Υλοποίηση, στήριξη και παρακολούθηση του έργου 
(εκτέλεση µε ίδια µέσα) 
Η έδρα της Σχολής Γονέων, ως ξεχωριστή δοµή, του κάθε νοµού 
είναι στο αντίστοιχο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Κάθε 
Σχολή Γονέων στελεχώνεται από Υπεύθυνο που επιλέγεται κατόπιν 
σχετικής προκήρυξης. Βασικό του έργο αποτελεί η προβολή, 
προώθηση, οργάνωση των τµηµάτων και η παρακολούθηση του 
φυσικού αντικειµένου. Για την παρακολούθηση του έργου ο 
Υπεύθυνος της κάθε Σχολής υποχρεούται να αποστέλλει κάθε µήνα 
τα σχετικά έντυπα παρακολούθησης του φυσικού αντικειµένου και 
της λειτουργίας των τµηµάτων, καθώς και απολογιστικές εκθέσεις 
ανά εκπαιδευτική περίοδο (φθινοπωρινή, εαρινή). 
Ο Υπεύθυνος της Πράξης µε την Οµάδα Έργου θα αναλάβουν τη 
διοίκηση και τον συντονισµό του Έργου. 
 
Β. Αξιολόγηση του έργου των Σχολών Γονέων  
Αφορά στην αξιολόγηση της δοµικής και ποιοτικής λειτουργίας και 
της αποτελεσµατικότητας του υποστηρικτικού και µαθησιακού 
περιβάλλοντος καθώς και της πορείας της Πράξης στο σύνολο και 
τα επιµέρους υποέργα.  
Γ. Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Σχολών Γονέων  
Αφορά τόσο την επιστηµονική εποπτεία του εκπαιδευτικού υλικού, 
όσο και την επιστηµονική παρακολούθηση της υλοποίησης των 
προγραµµάτων/παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, από ειδικό 
επιστήµονα.  
∆. Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού  
Προβλέπεται η ψηφιοποίηση και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού 
των προγραµµάτων για την χρήση του σε σύστηµα ασύγχρονης και 
σύγχρονης ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ηλεκτρονικό 
βιβλίο, ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα µε µορφή διαφανειών – 
παρουσιάσεων µε αφήγηση, εκπαιδευτικά βίντεο µε αφήγηση, 
οδηγός µελέτης, βιβλιογραφία, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, 
ασύγχρονα και σύγχρονα φόρουµ), καθώς και η τεχνική 
υποστήριξη του συστήµατος. 
Ε. Εκπαίδευση Στελεχών  
Αφορά στη διεξαγωγή ενός σεµιναρίου εκπαίδευσης Υπευθύνων 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. 
ΣΤ. Προβολή-∆ιαφήµιση 
Αφορά την προβολή και τη διαφήµιση του έργου από τον 
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 
προβολή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ σχετικά µε το έργο 
των Σχολών Γονέων.  
Ζ. Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού 
Προβλέπεται η παραγωγή, αναπαραγωγή και αποστολή/διάθεση 
του εκπαιδευτικού υλικού (ντοσιέ – βιβλία) των προγραµµάτων 
καθώς επίσης η παραγωγή τευχών βιωµατικών ασκήσεων κάθε 
προγράµµατος.  
Η. Επιστηµονική Συγγραφική Οµάδα 
Θα αναλάβει την εκπόνηση/παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
των προγραµµάτων του έργου. 
Θ. ∆ιεθνές Συνέδριο  
Αφορά τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου όπου θα συµµετάσχουν 
ειδικοί επιστήµονες από διάφορες χώρες που υλοποιούν αντίστοιχα 
προγράµµατα. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά µε τις Σχολές Γονέων. 
Ι. Εκδήλωση Αποτίµησης και ∆ιάχυσης Αποτελεσµάτων   
Αφορά στη διοργάνωση εκδήλωσης σε στόχο την ενηµέρωση των 
πολιτών και την προβολή και αποτίµηση των αποτελεσµάτων του 
έργου, λαµβάνοντας υπόψη και τα συµπεράσµατα των 
ανακοινώσεων του ∆ιεθνούς Συνεδρίου.  
 

 

6. Παραδοτέα πράξης 
 

Α. Υλοποίηση, στήριξη και παρακολούθηση του Έργου 
Υπεύθυνοι Σχολών Γονέων 
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 Έντυπα παρακολούθησης/πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου 
και λειτουργίας Τµηµάτων  

 Απολογιστικές εκθέσεις ανά εκπαιδευτική περίοδο (φθινοπωρινή, 
εαρινή) 

Μέλη Οµάδας Έργου 
 Έγγραφα διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης  
 Εκθέσεις πορείας (τριµηνιαίες, ετήσιες, τελικές) σχετικά µε την 
πορεία των Σχολών Γονέων ευθύνης τους και το/τα Υποέργο/α 
της Πράξης ευθύνης τους.  

Β. Αξιολόγηση του έργου των Σχολών Γονέων  
 Εργαλείο/Οδηγός αξιολόγησης, Ενδιάµεση και Τελική Έκθεση  
Γ. Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Σχολών Γονέων 

 Προδιαγραφές, Πρακτικά παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού 
 Εκθέσεις παρακολούθησης/προτάσεις ποιοτικής βελτίωσης  
παρεχόµενων υπηρεσιών Σχολών Γονέων 

 Έκθεση παρακολούθησης/επιστηµονική 
εποπτεία/συµβουλευτικές υπηρεσίες των προγραµµάτων στη 
σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

∆. Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού  
 ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και δοµής, Μετατροπή - 
Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού για την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

 ∆ηµιουργία συνδυασµένων ενιαίων ανεξάρτητων οντοτήτων, 
όπως ψηφιοποίηση και ανάρτηση υλικού αυτοαξιολόγησης 

 ∆ηµιουργία ∆οµής τηλεκπαιδευτικών κοινοτήτων και ανάρτηση 
υλικού, έκδοση στατιστικών 

 ∆ιαχείριση υπολογιστικών συστηµάτων δικτύων και εφαρµογών 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

 ∆ιαχείριση αιτήσεων, λογαριασµών χρηστών (accounts), 
Παρακολούθηση υπηρεσιών για τον έγκυρο εντοπισµό και 
διόρθωση προβληµάτων, Αντίγραφα Εφεδρείας  

Ε. Εκπαίδευση Στελεχών  
 Φάκελος σεµιναρίου, παρουσιολόγια/αποδεικτικά έντυπα 
µετακινήσεων/ τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 

ΣΤ. Προβολή-∆ιαφήµιση 
 Υλικό προβολής (CD, DVD, έντυπα κλπ) 
 Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα (σποτ)  
Ζ. Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού 

 Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία-ντοσιέ-τεύχη ασκήσεων), 
αποδεικτικά αποστολής και παραλαβής από τους Υπευθύνους 
των Σχολών Γονέων 

Η. Επιστηµονική Συγγραφική Οµάδα 
 Εκπαιδευτικό υλικό των προγραµµάτων του έργου. 
Θ. ∆ιεθνές Συνέδριο  

 Φάκελος συνεδρίου, παρουσιολόγια/αποδεικτικά έντυπα 
µετακινήσεων/ τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 

 Έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου µε τις εισηγήσεις 
Ι. Εκδήλωση Αποτίµησης και ∆ιάχυσης Αποτελεσµάτων  

 Φάκελος εκδήλωσης, παρουσιολόγια/αποδεικτικά έντυπα 
µετακινήσεων/ τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ςτών σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, 

αριθµός 21317 
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µη-τυπικής και άτυπης)  

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων σε προγράµµατα 
διά βίου εκπάιδευσης 

αριθµός 23040 

501 
Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

αριθµός 104,92 

 
 
 
 
 
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 36,29 

µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 
(€) 

Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 
από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

1α. Βάσει 
παραστατικών 

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.917.478,00 3.103.700,00 

ii. ΦΠΑ 186.222,00 
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 3.103.700,00 3.103.700,00 
2. Έµµεσες ∆απάνες   
2α. Βάσει 
παραστατικών 

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 
  

ii. ΦΠΑ 
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού 
επί των άµεσων δαπανών   

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 3.103.700,00 3.103.700,00 
 
 
11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται 
σε 3.103.700,00 ευρώ. 
 
 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 
Η δηµόσια δαπάνη  της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
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Επενδύσεων ανέρχεται σε 3.103.700,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ 

2009ΣΕ04580049 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 3.103.700,00 ευρώ. 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε 1.700.000,00 ευρώ (ποσό) 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):     …………………….. ποσό σε 

ευρώ.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε …………   (ποσό) 

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. 

 Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β5 


