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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/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

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. C/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.

8. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21/12/2011
Α.Π. : 21885

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10558
Πληροφορίες : ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΜΟΥΔΗ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2109250524
Fax : 2109250564
Email : nkostom@epeaek.gr

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

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών" με 

κωδικό MIS 295450 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)
Προς:

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 400
T.K : 15342
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών"  ως 

εξής: 

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 αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου 

Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).

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. Τη με αρ. πρωτ.4416/13-4-2010 Πρόσκληση_64 και τις Επικαιροποιήσεις αυτής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου» και «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου».

13.  Το με αρ. πρωτ. 7484/25-11-2011 (ΕΥΔ 20306/30-11-2011) αίτημα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης πράξης με 

MIS_295450, του Δικαιούχου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Π.Ι.), για την τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

14. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2708/09-12-2011 της διαβίβασης του αιτήματος του Δικαιούχου από τη Μονάδα Β1

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 11279/28-07-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης

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

αξιολόγησης της Τροποποίησης της Πράξης και    αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

17. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ   2778 /21-12-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η Τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Επιχειρησιακό       

Πρόγραμμα      

Άξονας    Προτεραιότητας   Ποσοστό  

(%)

MIS επι μέρους 

Πράξης

01 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης
02 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

 44.10

 52.31

295450001

295450002

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 9,679,849.89

 11,481,926.26
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

295450 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.) 3. Δικαιούχος:

1010743 4. Κωδικός Δικαιούχου:

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

03 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 3.59 295450003 787,996.85

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580066

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  ΕΜΜΕΣΗ 
ΈΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ                   :  ΑΘΗΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ          : 09-00

Το εγχείρημα που ονομάζεται «Νέο Σχολείο» ανταποκρινόμενο στις νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει τον μαθητή στο 
επίκεντρο των αλλαγών με  σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των 
μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στοχεύει στη 
διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο 
επιδέχεται, αλλά και δημιουργεί καινοτομία. Η παρούσα Πράξη στοχεύει στην 
εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών (ΠΣ) προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου, εφόσον τα 
ΠΣ αποτελούν αφετηρία για κάθε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πρόγραμμα
Σπουδών (ΠΣ) αποτελεί ένα συνολικό πλαίσιο εκπαιδευτικών στόχων, πρακτικών και 
εμπειριών που αποσκοπούν στην καλλιέργεια χαρακτηριστικών και ικανοτήτων τα 
οποία δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις πολλαπλές 
απαιτήσεις και ρόλους της ενήλικης ζωής.  Το νέο ΠΣ θα είναι ανοικτό και ευέλικτο, 
δίνοντας δυνατότητες τοπικών εφαρμογών και βαθμούς ελευθερίας στον εκπαιδευτικό,
στοχοκεντρικό, ενιαίο, συνεκτικό, συνοπτικό, διαθεματικό, βιωματικό και παιδαγωγικά
διαφοροποιημένο καλλιεργώντας συνεργατικούς, αυτοκατευθυνόμενους και άλλους 
τρόπους μάθησης. 
H 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - 
Οριζόντια Πράξη»του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αφορά στα εξής 
σημεία:

1. Στην αύξηση του Π/Υ της Πράξης κατά 1.674.483, από 20.275.290 € σε 
21.949.773
2. Στην προσθήκη των έμμεσων δαπανών της Πράξης.
3. Στην επέκταση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης: 
? με την εισαγωγή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, 
εκπόνηση Π.Σ. και Οδηγών Εκπαιδευτικών, για τα Μουσικά και  Καλλιτεχνικά         
Σχολεία Γυμνασίου και Λυκείου,
? με την εκπόνηση γενικού πλαισίου – οδηγού για την υλοποίηση των βιωματικών 
δράσεων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σενάρια βιωματικών δραστηριοτήτων,
? τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, 
? τη σύνταξη οδηγών για τους εκπαιδευτικούς καθώς και σύνταξη ενημερωτικών 
συνοπτικών φυλλαδίων για τους γονείς και κηδεμόνες των Μουσικών και 
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων,
4. Στη δημιουργία δύο νέων Υποέργων (Υπ. 9 και 10) 

Η τροποποιημένη Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 
Δράση 1: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
(Γυμνάσιο, Λύκειο) Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία 
Διδακτικών Προσεγγίσεων» 
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων Σπουδών της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου) κατά μάθημα, 
καθώς και σε σχέση με τις διαθεματικές ικανότητες και τα εγκάρσια στοιχεία, από 
επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. 
Επιπλέον, στη βάση των νέων Π.Σ. αναπτύσσεται η σύγχρονη προσέγγιση της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, χωρίς να οδηγεί σε ένα άλλο εξειδικευμένο ανά 
κατηγορία μαθητών ΠΣ. Στην συνέχεια εκπόνηση ακόμη οδηγών για τον εκπαιδευτικό 
με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
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κατά μαθησιακό διδακτικό πεδίο (Επιστημονικό πεδίο) για το Γυμνάσιο, οι οποίοι θα 
περιλαμβάνουν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με 
τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αξιολόγηση που συνάδουν με τους σκοπούς και τη 
μορφή του νέου ΠΣ. Επίσης θα διαμορφωθούν ενημερωτικά συνοπτικά 
έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα Π.Σ απευθυνόμενα κυρίως στους γονείς 
και κηδεμόνες των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτής του  δράσης προβλέπεται η 
διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:

1. Επιστημονικός Συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση
2. Εκπόνηση /ανάπτυξη Π.Σ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείου - 
Προσχολικής Ηλικίας και Δημοτικού), από στελέχη του Π.Ι. και εμπειρογνώμονες  
όπως  Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες). Στη 
βάση των νέων Π.Σ. αναπτύσσεται η σύγχρονη προσέγγιση της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής, χωρίς να οδηγεί σε ένα άλλο εξειδικευμένο ανά κατηγορία μαθητών 
Π.Σ.
3. Εκπόνηση /ανάπτυξη Π.Σ για την Υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), από 
στελέχη του Π.Ι. και εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, 
Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες. Στη βάση των νέων Π.Σ. αναπτύσσεται, από 
ειδικούς επιστήμονες, η σύγχρονη προσέγγιση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, 
χωρίς να οδηγεί σε ένα άλλο εξειδικευμένο ανά κατηγορία μαθητών Π.Σ.
4. Εκπόνηση /ανάπτυξη Π.Σ για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά  Γυμνάσια από 
στελέχη του Π.Ι. και εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, 
Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες.
5. Εκπόνηση οδηγών «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για τους εκπαιδευτικούς
Νηπιαγωγείου- Προσχολικής Ηλικίας και Δημοτικού, έναν για το Νηπιαγωγείο- 
Προσχολική Ηλικία και έναν για το Δημοτικό, ο οποίος  θα αποτελείται από τεύχη για
κάθε διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο. Οι οδηγοί θα περιλαμβάνουν μεθοδολογικές 
κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μαθησιακή αξιολόγηση που συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου ΠΣ. 
Επίσης, θα περιλαμβάνουν και εργαλεία διδακτικής προσέγγισης της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. Θα εκπονηθούν  από στελέχη του Π.Ι. και 
εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί 
επιστήμονες.
6.  Εκπόνηση οδηγών «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για τους 
εκπαιδευτικούς Γυμνασίου, από στελέχη του Π.Ι. και εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη 
ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες. Θα εκπονηθούν 
οδηγοί ανά Επιστημονικό πεδίο και θα περιέχουν σε τεύχη τα αντίστοιχα γνωστικά 
μαθησιακά αντικείμενα. Οι οδηγοί θα περιλαμβάνουν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και
πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αξιολόγηση 
που συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου ΠΣ. Επίσης , οι οδηγοί θα 
περιλαμβάνουν και εργαλεία διδακτικής προσέγγισης της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής.
7. Εκπόνηση οδηγών «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για τους εκπαιδευτικούς
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, από στελέχη του Π.Ι. και εμπειρογνώμονες, 
όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες. Θα 
εκπονηθεί ένας οδηγός ανά Επιστημονικό πεδίο και θα περιέχει σε τεύχη τα 
αντίστοιχα γνωστικά μαθησιακά αντικείμενα. Οι οδηγοί θα περιλαμβάνουν 
μεθοδολογικές κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία 
και τη μαθησιακή αξιολόγηση που συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου 
ΠΣ. 
8. Ενημερωτικά συνοπτικά έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα ΠΣ 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας και Δημοτικού), 
απευθυνόμενα κυρίως στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, από στελέχη Π.Ι.  και
εμπειρογνώμονες (μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί 



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 6 από 11

επιστήμονες). Τα ΠΣ θα διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να είναι προσιτά στους 
γονείς και μαθητές ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
9. Ενημερωτικά συνοπτικά έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα ΠΣ 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνασίου), απευθυνόμενα κυρίως στους γονείς και 
κηδεμόνες των μαθητών, από στελέχη Π.Ι.  και εμπειρογνώμονες (μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί
Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες). Τα ΠΣ θα διαμορφωθούν κατάλληλα 
ώστε να είναι προσιτά στους γονείς και μαθητές ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.
10. Εκπόνηση γενικού πλαισίου και οδηγού για την υλοποίηση των βιωματικών 
δράσεων (δραστηριοτήτων) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού και 
Γυμνασίου).
11. Κριτική ανάγνωση (Αξιολόγηση) όλων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 
(Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου Μουσικών Γυμνασίων 
και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. από ειδικούς επιστήμονες, δύο εμπειρογνώμονες ανά 
διδακτικό γνωστικό αντικείμενο  
12. Φιλολογική Επιμέλεια των Π.Σ. που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της Υποέργου.
13. Αξιολόγηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών από εμπειρογνώμονες τους 
εξωτερικού 

Δράση 2 : Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης   
 Η δράση περιλαμβάνει τη διοικητική οργάνωση και τη διαχειριστική στήριξη της 
πράξης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης 
προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών: 
1. Συμβουλευτική Υποστήριξη (Consulting) από ειδικούς εμπειρογνώμονες του 
εξωτερικού με εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδίαση Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας, 
Δημοτικού και Γυμνασίου) και του Λυκείου. Προβλέπεται να κληθούν ειδικοί 
επιστήμονές ένας ανά γνωστικό αντικείμενο. Θα πραγματοποιούνται συναντήσεις, 
διαλέξεις είτε προς το σύνολο των εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στην εκπόνηση 
των Προσραμμάτων Σπουδών είτε με τους εμπειρογνώμονες των αντίστοιχων γνωστικών
πεδίων.
2. Διοίκηση και οργάνωση της Πράξης, η οποία περιλαμβάνει την διοίκηση οργάνωση 
και παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της 
πράξης. 
3. Διοικητική & Τεχνική στήριξη του δικτύου επικοινωνίας
4. Διοικητική, Διαχειριστική και Τεχνική στήριξη της Πράξης, η οποία περιλαμβάνει 
εργασίες που αφορούν στην:
• Διαχειριστική στήριξη της Πράξης, όπως Γραμματεία, επικοινωνία και υποστήριξη 
των εμπλεκόμενων στην Πράξη, τριμηνιαία δελτία φυσικού αντικειμένου, κτλ.
• Οικονομική Διαχείριση όπως μηνιαία δελτία δαπανών, συγκέντρωση δικαιολογητικών
για αμοιβές, έλεγχος παραστατικών δαπανών, προώθηση παραστατικών για 
πληρωμή κτλ. Και
• Νομική Στήριξη όπως εκπόνηση προσκλήσεων, σύνταξη συμβάσεων, νομικός 
έλεγχος παραστατικών κτλ.)
5. Υπηρεσίες φιλοξενίας (Catering) για τις συναντήσεις στο πλαίσιο της Πράξης.
6.  Μετακινήσεις των εμπλεκόμενων της Πράξης
 
Δράση 3: Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης των Ομάδων Εργασίας 
 Μηδενίζεται  ο προϋπολογισμός της Δράσης.  
 
Δράση 4 : Αναπαραγωγή Έντυπου υλικού.   
 Η δράση περιλαμβάνει προεκτύπωση, εκτύπωση (αναπαραγωγή), διανομή 
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(Προγραμμάτων Σπουδών, οδηγών για τον εκπαιδευτικό, και ενημερωτικά συνοπτικά 
έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών απευθυνόμενα 
κυρίως στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 
Λυκείου).  Η φιλοσοφία του "Νέου Σχολείου" στηρίζεται στη συνεχή χρήση των 
Προγραμμάτων Σπουδών από τον εκπαιδευτικό και όχι στη χρήση ενός μοναδικού 
βιβλίου, ως εκ του κρίνεται απαραίτητο ο κάθε εκπαιδευτικός να εφοδιαστεί με τα 
Προγράμματα Σπουδών σε έντυπη μορφή. Επίσης τα Π.Σ. θα πρέπει να διατεθούν σε
όλες τις Σχολικές μονάδες της κάθε βαθμίδας. Ο οδηγός περιλαμβάνει ενδεικτικά  τον
τρόπο χρήσης των αναλυτικών Π.Σ., περιγραφή νέων μεθόδων διδασκαλίας καθώς και
ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των.  Όλο το ανωτέρω παραγόμενο  υλικό θα 
αναρτηθεί στο ψηφιακό σχολείο και στον κόμβο του Π.Ι. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:
1. Προεκτύπωση των Προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον εκπαιδευτικό και 
Ενημερωτικών Φυλλαδίων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 
Γυμνασίου) , των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
2. Προεκτύπωση των Προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον εκπαιδευτικό  του 
Γενικού Λυκείου, των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων.
3. Εκτύπωση- Αναπαραγωγή-Διανομή των Προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον 
εκπαιδευτικό και Ενημερωτικών Φυλλαδίων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου) και Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
4. Εκτύπωση- Αναπαραγωγή-Διανομή των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για 
τον εκπαιδευτικό Λυκείου και Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων.
 
Δράση 5:  Δημιουργία νέου Εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθολικού σχεδιασμού   
Στο Νέο Σχολείο προωθείται ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που απαιτεί 
νέες παιδαγωγικές τεχνικές, όπως είναι η διαφοροποιημένη παιδαγωγική, η 
διαθεματική προσέγγιση, η διδασκαλία σε ομάδες, η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών κ.ά., οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και το περιεχόμενο του νέου 
Προγράμματος Σπουδών. Στόχος είναι το μαθησιακό περιβάλλον να προκαλεί τον 
μαθητή να ερευνήσει και να ανακαλύψει τη γνώση και να αναλάβει ενεργότερο ρόλο 
στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης, ενώ παράλληλα να δίνει περιθώρια 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών από τον/την εκπαιδευτικό που γνωρίζει καλύτερα από 
όλους τις ανάγκες των μαθητών του/της. 
Η Δράση αυτή περιλαμβάνει δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, 
απαραίτητα στο πλαίσιο του νέου ΠΣ για την αξιοποίηση των νέων διδακτικών 
μεθόδων διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και τη διεύρυνση τόσο των διδακτικών 
επιλογών των εκπαιδευτικών όσο και των μαθησιακών επιλογών των μαθητών. 
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές της διαδικασίας 
αυτής, η οποία σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή από τις πρακτικές τους παρελθόντος
και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
και εργαλείων, με σκοπό τη διεύρυνση των επιλογών των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Προβλέπεται η δημιουργία πακέτων εκπαιδευτικών εργαλείων για τον εκπαιδευτικό 
και το μαθητή ανά τάξη και μάθημα της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης π.χ. Εργαλείο διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, εργαλείο σχεδιασμού 
και αξιολόγησης επίδοσης του μαθητή, οργάνωση διακρατικών δραστηριοτήτων κτλ.
Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού,
εκεί που θα εντοπιστεί ανάγκη θα δημιουργηθεί συμπληρωματικό μαθησιακό υλικό 
ποικίλης και ανοικτής μορφής.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:

1. Δημιουργία νέου Εκπαιδευτικού υλικού Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας, 
Δημοτικού. 
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2. Δημιουργία νέου Εκπαιδευτικού υλικού Γυμνασίου.
3. Δημιουργία Νέου Εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
4. Δημιουργία νέου Εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου.
 
Δράση 6:  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
 
  
            Η δράση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
υλικού (βιβλία ΟΕΔΒ) και του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού ως προς τη 
συμβατότητα του με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τις διδακτικές αρχές και θα 
εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να αξιοποιηθούν με προσαρμογές. 
Επίσης το πλήθος υλικού που έχει παραχθεί από πρόγραμμα του ΚΠΣ, από 
αναγνωρισμένους φορείς, κ.ά. θα αξιολογηθεί με το ίδιο σκεπτικό. 
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:
1. Αξιολόγηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης(Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικού και Γυμνασίου), 
2. Προσαρμογές & παραγωγή  συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, εκεί που θα
εντοπιστεί ανάγκη. Η δράση αυτή μπορεί να ανατεθεί κυρίως στους εμπειρογνώμονες 
που έχουν ήδη αναμορφώσει ή εκπονήσει τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. 
3. Κρίση του προσαρμοσμένου ή του συμπληρωματικού μαθησιακού υλικού της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
4. Επιμέλεια και  Φιλολογική επιμέλεια νέου εκπαιδευτικού υλικού (Νηπιαγωγείου - 
Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικού και Γυμνασίου).
5. Κρίση του νέου εκπαιδευτικού υλικού της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείου - Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικού και Γυμνασίου).

 
Δράση 7 :  Εξωτερική αξιολόγηση 
Για την εξασφάλιση στο μέγιστο δυνατό αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με την 
υλοποίηση της Πράξης του νέου Προγράμματος Σπουδών, του διδακτικού και 
υποστηρικτικού υλικού και των προβλεπόμενων διδακτικών προσεγγίσεων, 
προβλέπεται η πραγματοποίηση και Εξωτερικής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των συντελεστών και διαδικασιών του προγράμματος. 

Δράση 8 : Δημοσιότητα 
Η δράση περιλαμβάνει ημερίδες – εκδηλώσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σε όλες 
τις Περιφέρειας της χώρας. Οι δράσεις  δημοσιότητας θα αφορούν εκδηλώσεις 
ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του.

Δράση 9 . Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Λυκείου και οδηγών για τον 
εκπαιδευτικό. 

Μετά την ολοκλήρωση των ΠΣ υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα συνταχθούν τα νέα ΠΣ 
του Λυκείου (γενικής εκπαίδευσης), με κύριο μέλημα το συντονισμό των 
Προγραμμάτων Σπουδών οριζόντια και κάθετα, ως προς τις προδιαγραφές τους. 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση/ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων 
Σπουδών του Λυκείου κατά μάθημα, καθώς και σε σχέση με τις διαθεματικές 
ικανότητες και τα εγκάρσια στοιχεία, από επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές 
γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση των ΠΣ 
προβλέπεται η εκπόνηση των οδηγών για τον εκπαιδευτικό με τίτλο «Εργαλεία 
Διδακτικών Προσεγγίσεων» και κατά μαθησιακό διδακτικό πεδίο (Επιστημονικό 
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πεδίο) για το Λύκειο, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και 
πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αξιολόγηση 
που συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου ΠΣ. 
Στο πλαίσιο αυτής του  δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:

1. Επιστημονική Εποπτεία για τις δράσεις που αφορούν στο  Λύκειο, από 
εμπειρογνώμονες  με ευθύνη: 
α). την επιστημονική εποπτεία των εμπειρογνωμόνων εκπόνησης των Π.Σ των 
επιμέρους γνωστικών διδακτικών αντικειμένων,
β). την παρακολούθηση της διασύνδεσης των δράσεων της Πράξης  που σχετίζονται 
με το Λύκειο 
2. Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου, δηλαδή όσα 
προγράμματα του Γενικού Λυκείου έχουν ήδη εκπονηθεί θα αναμορφωθούν όπου 
αυτό κριθεί απαραίτητο.
3. Εκπόνηση /ανάπτυξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου από 
εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί 
επιστήμονες. 
4. Εκπόνηση /ανάπτυξη Π.Σ για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια από 
εμπειρογνώμονες, όπως Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί 
επιστήμονες.
5. Εκπόνηση οδηγών «Διδακτικές Οδηγίες» για εκπ/κούς Γενικού Λυκείου ανά 
γνωστικό διδακτικό αντικείμενο, αλλά και για την εμβάθυνση γνωστικών αντικειμένων, 
από εμπειρογνώμονες, όπως (Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί 
επιστήμονες). Οι οδηγοί θα περιλαμβάνουν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και πρακτικά
παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αξιολόγηση, που να 
συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου ΠΣ. 
6. Εκπόνηση οδηγών «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για τους εκπαιδευτικούς
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων από εμπειρογνώμονες, όπως (Μέλη ΔΕΠ, 
Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες). Θα εκπονηθεί ένας οδηγός 
ανά γνωστικό διδακτικό αντικείμενο. Οι οδηγοί θα περιλαμβάνουν μεθοδολογικές 
κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μαθησιακή αξιολόγηση που συνάδουν με τους σκοπούς και τη μορφή του νέου ΠΣ. 
7. Κριτική ανάγνωση (Αξιολόγηση) όλων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού 
Λυκείου από ειδικούς επιστήμονες, δύο εμπειρογνώμονες ανά διδακτικό γνωστικό 
αντικείμενο.
8. Αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Λυκείου κατά διάρκεια της 
πρώτης Εφαρμογής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα ή 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

Δράση 10 . Αξιολόγηση και Προσαρμογή του Εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου.

Η δράση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία 
ΟΕΔΒ) και του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού ως προς τη συμβατότητα του με το 
νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τις διδακτικές αρχές και θα εντοπιστούν τα στοιχεία 
εκείνα που μπορούν να αξιοποιηθούν με προσαρμογές. Επίσης το πλήθος υλικού 
που έχει παραχθεί από πρόγραμμα του ΚΠΣ, από αναγνωρισμένους φορείς, κ.ά. θα 
αξιολογηθεί με το ίδιο σκεπτικό. Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
αυτών, εκεί που θα εντοπιστεί ανάγκη θα πραγματοποιηθούν προσαρμογές ή 
δημιουργηθεί συμπληρωματικό μαθησιακό υλικό ποικίλης και ανοικτής μορφής. 
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών:

1. Αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού Γενικού Λυκείου, από τους 
εμπειρογνώμονες που έχουν αναμορφώσει ή εκπονήσει το αντίστοιχο Πρόγραμμα 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6111 Αριθμός προγραμμάτων αβάθμιας και ββάθμιας εκπαίδευσης 
που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και 
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Αριθμός  285.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες

 21,469,041.00

 480,732.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 67.19 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 21,949,773.00  21,949,773.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 21,469,041.00

 480,732.00

 0.00

 0.00

Βάση 
Παραστατικων

Βάση 
Παραστατικων

 21,469,041.00

 480,732.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 21,469,041.00

 480,732.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 21,949,773.00 Ευρώ 

Σπουδών.
2. Προσαρμογές & παραγωγή συμπληρωματικό μαθησιακό υλικό με βάση τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών, εκεί που θα εντοπιστεί ανάγκη. Η δράση 
αυτή μπορεί να ανατεθεί στους εμπειρογνώμονες που έχουν ήδη αναμορφώσει ή 
εκπονήσει τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. 
3. Κρίση του νέου μαθησιακού υλικού του Γενικού Λυκείου.
4. Παρακολούθηση των εργασιών του αφορούν: στην αξιολόγηση του υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού υλικού, την προσαρμογή και τη δημιουργία του συμπληρωματικού 
μαθησιακού υλικού, από τους υπευθύνους παρακολούθησης.  
5. Φιλολογική επιμέλεια όλου του υλικού του Λυκείου.    

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της Πράξης προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου των παραπάνω δράσεων.
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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  21,949,773.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  21,949,773.00 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):  21,949,773.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2011 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 520,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580066
(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.


