
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδ. Πράξης: 277710 Σελίδα 1 από 6 

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/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

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

Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, καθώς και τις τροποποιήσεις 

αυτής,

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

5. Την με αρ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ΄ αποκοπή δήλωσης 

έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) 

του καν. 1081/2005 και 7(4) του Καν. 1080/2006", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

7. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

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

9. Την με αρ. πρωτ. 12524/17-08-2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", για την υποβολή προτάσεων, όπως αυτή 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 : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

Προς:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
T.K : 16341

Αθήνα, 29/09/2014
Α.Π. : 18788

1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ7" με 

κωδικό MIS 277710 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ7" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "07 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

10. 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 

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

11. Το με αρ. πρωτ. 16390/03-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων με θέμα «Συρρίκνωση πόρων 

ΕΣΠΑ – Περιορισμός διαθεσίμων π/υ έργων και ανάγκη επαναξιολόγησης ενταγμένων πράξεων», 

12. Το με αρ. πρωτ. 20391/04-10-2013 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων σχετικά με την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού των πράξεων,  

13. Τα με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 21010/12-12-2011, 15381/17-07-2013 και 14385/17-07-2014 αιτήματα τροποποίησης του Δικαιούχου

προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ,

14. Τα με αρ. 2737/14-12-2011, 2024/04-10-2013 και 1455/24-07-2014 Υ.Σ. της Μονάδας Β4, 

15. Την με αρ. ΥΣ  1893/29-09-2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση",

277710 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) 3. Δικαιούχος:

5040376 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580157

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η πράξη αφορά ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την 
αναπηρία, του οποίου η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και κατά προέκταση η 
διαμόρφωση των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών βασίστηκε σε δύο κριτήρια:
αφενός στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εν δυνάμει αποδεκτών, αφετέρου, 
στην ιεράρχηση ορισμένων θεμάτων στρατηγικής σημασίας για προώθηση ζητημάτων 
αναπηρίας τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες 
υποστηρικτικές τους δράσεις.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Αφορά στην υλοποίηση Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης στελεχών του 
αναπηρικού κινήματος και εργαζομένων σε αναπηρικές οργανώσεις στο σχεδιασμό 
πολιτικής για θέματα αναπηρίας. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να συμβάλει στην 
έκφραση και στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και να εξειδικεύσει τα 
αιρετά στελέχη του αναπηρικού κινήματος και το προσωπικό που εργάζεται στα 
σωματεία ατόμων με αναπηρία στο σχεδιασμό πολιτικής σε θέματα αναπηρίας. 
Στόχοι είναι:
- Τα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων ή/και οι εργαζόμενοι σε αυτές να 
λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και να είναι σε 
ικανή θέση, από τη μία πλευρά να ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία για τα 
δικαιώματά τους και να τα υποστηρίζουν να δράσουν νομικά και από την άλλη 
πλευρά να είναι σε θέση να παρακολουθούν την πραγματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας και να αγωνίζονται για επιπλέον πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες. 
  
- Να δώσει στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος την απαραίτητη πληροφόρηση 
προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία στον αγώνα 
τους για τα δικαιώματά τους. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παροχή των 
εργαλείων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
- Να αποτελέσει ένα δυνατό μηχανισμό επιρροής πολιτικών στη βάση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, γιατί νομοθεσία και διαπραγμάτευση με τις δημόσιες αρχές και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική  κοινωνία.
Ομάδα – στόχος είναι τα αιρετά στελέχη και οι εργαζόμενοι του αναπηρικού 
κινήματος. 
Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές 
ενότητες: 
- ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
- ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
- ΕΘΝΙΚΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ
- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ
- ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Αφορά στην εξειδίκευση των αιρετών στελεχών και των εργαζομένων στο αναπηρικό 
κίνημα σε 6 επιμέρους θεματικές ενότητες).   
Οι θεματικές ενότητες της εξειδίκευσης ενδεικτικά θα είναι:
1. Προσβασιμότητα 
2. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα 
3. Απασχόληση
4. Εκπαίδευση
5. Υγεία - Πρόνοια
6. Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την αναπηρία / Πρακτικά εργαλεία 

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αφορά στην υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία στις νέες 
τεχνολογίες - εκμάθηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ. Ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη αντιμετώπισης του ψηφιακού αποκλεισμού, ως μια νέα μορφή αποκλεισμού, 
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία. 
Στόχοι είναι:
- Να εμπλουτίσει τη γνώση των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα στις νέες 
τεχνολογίες.
- Να μειώσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των ατόμων με αναπηρία.
- Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. 
- Να αναβαθμίσει τη θέση των εργαζομένων με αναπηρία.
Ομάδα – στόχος είναι τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών (τύφλωση, 
κώφωση, κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία κλπ). 
Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές 
ενότητες: 
- Εισαγωγή στους Η/Υ
- Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
- Επεξεργασία Κειμένου (Word)
- Λογιστικά Φύλλα (Excel)
- Παρουσιάσεις (Power Point)
- Ηλεκτρονική Επικοινωνία (Internet Explorer – Outlook)  
- Υπηρεσίες Διαδικτύου

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία που 
διαβιούν σε ιδρύματα ή που βρίσκονται σε απειλή απομόνωσης παρέχοντας τους 
εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεξυπηρέτηση κ.λπ.) και σε 
δραστηριότητες έκφρασης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης (εικαστικές τέχνες, θέατρο, 
χορός κ.λπ.). Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υποστηριχθεί η πιο ευάλωτη κατηγορία
ατόμων με αναπηρία, δηλαδή τα άτομα που διαβιούν σε κλειστές μονάδες 
περίθαλψης και τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να οδηγηθούν στο 
μέλλον σε αυτού του είδους τις δομές. 
Στόχοι είναι:
- Η υποστήριξη της μετάβασης από τον ιδρυματισμό στην αυτόνομη διαβίωση των 
ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα ή που βρίσκονται σε απειλή 
περιθωριοποίησης ή που είναι απομονωμένα στο σπίτι τους, παρέχοντας τους τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν προσωπική ή ομαδική δραστηριότητα, να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής τους και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού ή και 
εγκλεισμού.   
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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

 1,067.00

 1,067.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 2,224,818.94

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 61 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 2,224,818.94  2,224,818.94

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 2,047,191.85
 177,627.09

Βάσει 
Παραστατικων

 2,224,818.94Σύνολο (1)  2,224,818.94

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,224,818.94 Ευρώ 

Ομάδα – στόχος είναι τα άτομα με βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης που 
διαβιούν σε ιδρύματα ή που βρίσκονται σε απειλή απομόνωσης. 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Αυτό – υπηρέτηση 
- Κοινωνικές δεξιότητες 
- Λεπτή Κινητικότητα
- Οπτικο–κινητικός συντονισμός
- Μουσικο-κινητικές δραστηριότητες
- Εικαστικές δραστηριότητες

- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη εκτός από τα τέσσερα (4) προαναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα
περιλαμβάνει σειρά υποστηρικτικών δράσεων όπως συγγραφή εγχειριδίων, αγορά 
βιβλίων, αναπροσαρμογή εγχειριδίων σε προσβάσιμες μορφές, ψηφιοποίηση 
παραδοτέων, εκπόνηση μελετών, ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων 
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. 
Ειδικότερα για κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης, παραδοτέο θα είναι ο 
φάκελος του προγράμματος (αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ωρολόγιο 
πρόγραμμα, συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά, κατάλογος εκπαιδευτών, δελτία 
παρουσιών εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, έντυπα και εκθέσεις υλοποίησης και 
παρακολούθησης, πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων, πρακτικά παραλαβής παραδοτέων κλπ).
Η σαφής και ακριβής περιγραφή όλων των παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την 
προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με ίδια μέσα καθώς και την προέγκριση των 
συμβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 

ΑΔΑ: 60199-1ΘΓ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδ. Πράξης: 277710 Σελίδα 6 από 6 

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  2,224,818.94 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  2,224,818.94 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):  2,224,818.94 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 831,410.73 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580157
(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
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