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Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων  

- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας – ΑΠ2» 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 Ε.Ε. µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI2007GR05UPO002), 

3. To N. 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», 

 

 



   

 

 

 

-

2- 

              
 

 

4. Τη µε αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β΄/27.03.2008) Υπουργική 
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 (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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις 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 ∆ιοικητικού Τοµέα θεµάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  , 

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

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, ∆ια 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 «∆ιορισµός στη θέση 
της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009). 

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια 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. 3377/23-03-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες  
Σταδιακής Εξόδου»,  

13. Την µε αρ. πρωτ. 3941/28-7-2010 Υπουργική Απόφαση που επικυρώνει τη σύµπραξη 
µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής 
Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
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14. Τη µε αρ. πρωτ.  11334/29-7-2010 Απόφαση Ένταξη Πράξης µε τίτλο «Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ2», την 1η τροποποίηση αυτής µε αρ. πρωτ. 
2938/14-03-2011 και την 2η τροποποίηση µε αρ. πρωτ. 2939/14-03-2011 στο Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013, 

15. Το µε αρ. πρωτ. 15445/29-08-2011 (ΕΥ∆ 15135/14-09-2011) έγγραφο αιτήµατος 
τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας – ΑΠ2» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 και 
την µε αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2048/15-09-2011 θετική εισήγηση από τη µονάδα Β2 για την 
αιτούµενη από τον δικαιούχο τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, 

16. 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, 

17. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ  2189   /  03-10-2011  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

την 3η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
– Άξονας Προτεραιότητας 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου»  του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως προς τα παρακάτω βασικά 
σηµεία: 

• Το σχολικό έτος  2010-2011 αποτελεί ουσιαστικά έτος προετοιµασίας και µερικής 
πιλοτικής εφαρµογής   

• Η πιλοτική-πειραµατική εφαρµογή του συνολικού προγράµµατος στις τέσσερις 
πειραµατικές – πιλοτικές ΖΕΠ θα πραγµατοποιηθεί και τα επόµενα δύο σχολικά έτη 
(2011-2012  και 2012-2013) ώστε να πραγµατοποιηθεί για εύλογο χρονικό 
διάστηµα η πλήρης πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγησή του.  

• Η εξάπλωση θα ξεκινήσει σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προγραµµατισµό  ως 
διεύρυνση του πιλοτικού προγράµµατος και όχι ως γενίκευση του πιλοτικού-
πειραµατικού µοντέλου. Συγκεκριµένα, από το σχολικό έτος 2011-12 και σε 
συνέχεια το 2012-13 θα πραγµατοποιηθεί διεύρυνση του προγράµµατος στο 
πλαίσιο µιας νέας προσέγγισης που αφορά στις παρεµβάσεις οι οποίες µπορούν να 
γίνουν σε σχολικές µονάδες των περιοχών που θα οριστούν ως ΖΕΠ. Στη νέα αυτή 
προσέγγιση κάθε σχολική µονάδα µιας περιοχής ΖΕΠ, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 
και της ανάγκες της, θα µπορεί να καθορίζει ένα πλαίσιο συνδυασµού δράσεων και 
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων, χρησιµοποιώντας εκτός από δράσεις και παρεµβάσεις 
του πιλοτικού – πειραµατικού προγράµµατος και «εργαλεία» που µπορεί να πάρει 
από διάφορα διαθέσιµα συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµµατα. Στο παραπάνω 
πλαίσιο, αυτές οι σχολικές µονάδες µπορούν να αιτούνται και να λαµβάνουν από 
την Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» 
ορισµένες από τις δραστηριότητες του πλήρους πειραµατικού προγράµµατος (π.χ. 
αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµών, συνεκπαίδευση, χρηµατοδότηση σχεδίων 
δράσεων, σχολικούς ψυχολόγους,  επιµόρφωση κλπ), ενώ θα δύνανται να τις 
συµπληρώνουν µε άλλες δράσεις από άλλα προγράµµατα που τα κόστη τους δεν θα 
βαρύνουν την Πράξη, προκειµένου να διασφαλιστεί ο συνδυασµός δράσεων και 
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. 

• Τη δηµιουργία ενός νέου υποέργου της ∆ΙΕΦΕΣ για την αναβάθµιση υποδοµών και 
εξοπλισµών της φάσης διεύρυνσης. 
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• Τον επιµερισµό του π/υ σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες µε βάση το υπ’ αρ. πρωτ. 
7708/19-05-2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε το οποίο ορίζεται το ύψος των 
έµµεσων δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων.  

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

 

. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 296426 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580068 

3. ∆ικαιούχος: 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 1090214 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
Φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης Πράξης είναι η 
προπαρασκευαστική µελέτη για τη λειτουργία των ΖΕΠ, η 
πιλοτική- πειραµατική εφαρµογή και αξιολόγηση και η εξάπλωση 
των ΖΕΠ.  
Θα υπάρξει επιστηµονική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης της Πράξης, ενώ προβλέπεται επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που θα 
συµµετέχουν στις ΖΕΠ και συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση 
και βελτίωση της υλοποίησης του νέου θεσµού. 
 
Η Πράξη ΖΕΠ, κατά το µέτρο που αφορά και σχολεία στα οποία 
ήδη εφαρµόζονται άλλες συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις για 
ειδικές οµάδες µαθητών λειτουργεί συµπληρωµατικά  σε συνέργεια 
µε τα προγράµµατα:  

• Εκπαιδευτική ένταξη αλλοδαπών και παλιννοστούντων 
µαθητών 

• Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά 
• Εκπαίδευση των παιδιών της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης.  
 
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η Πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

• Επιστηµονική καθοδήγηση του έργου 
• Εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος 
• Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της 

εκπαίδευσης 
• Εισαγωγή εξάπλωσης του θεσµού 
• Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 
• Αξιολόγηση της Πράξης 

 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις έχουν ως εξής: 
 
∆ράση 1:  Επιστηµονική καθοδήγηση του έργου 
Την επιστηµονική καθοδήγηση της Πράξης θα αναλάβουν ειδικοί 
επιστήµονες µε διακριτά αντικείµενα.  
 

∆ράση 2: Εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος 

Το πιλοτικό πειραµατικό πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε τέσσερις 
ΖΕΠ στην Αττική (σύνολο 25 σχολεία περίπου). Η κάθε Ζώνη 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας αποτελείται ενδεικτικά από 5-6 
σχολεία σε µια γειτονιά/περιοχή µε αυξηµένες 
κοινωνικοοικονοµικές και εκπαιδευτικές ανάγκες (τυπικά 2 
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νηπιαγωγεία 21x2 τµήµατα), 3 δηµοτικά (3x12 τµήµατα), 1 
γυµνάσιο (1x8 τµήµατα) και προαιρετικά σε 1 σχολείο του 
δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα ΕΠΑΛ, εφόσον λειτουργεί στη ΖΕΠ (1x8 τµήµατα)). 
Τα µαθήµατα στα σχολεία των ΖΕΠ θα διεξάγονται σε ολοήµερη 
βάση. Επιπλέον, θα µπορούν να ανοίγουν και τα Σαββατοκύριακα 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
 
Ενδεικτικές Υπηρεσίες:  

1. Ενίσχυση του δικτύου προσχολικής αγωγής σε συνεργασία µε 
τους δήµους των περιοχών στους οποίους ανήκουν οι ΖΕΠ και 
µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ως εποπτεύουσα αρχή των 
βρεφονηπιακών και παιδικών δηµοτικών σταθµών και άλλους 
τοπικούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς  µε σκοπό 
την εξασφάλιση θέσεων για τα προνήπια στα νηπιαγωγεία των 
ΖΕΠ 

2. Άµεση εκπαιδευτική υποστήριξη σε µαθητές 

3. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε τοπικό επίπεδο 

4. Ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων 

 

Οι δράσεις κάθε ΖΕΠ θα συντονίζονται και θα παρακολουθούνται 
από την Συντονιστική Οµάδα της ΖΕΠ. Η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών 
∆ράσεων είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη του αναγκαίου 
προσωπικού (πλην αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό), ενδεικτικά, των ψυχολόγων, των κοινωνικών 
λειτουργών, των επιστηµονικών συνεργατών, των δασκάλων 
µητρικής γλώσσας, των καθαριστριών π.χ για τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες τα Σαββατοκύριακα, κλπ. 

 

∆ράση 3: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της 
εκπαίδευσης 

Περιγραφή: Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν 
στη ΖΕΠ σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους της Πράξης και αφορά 
σε θέµατα εκπαιδευτικά και κοινωνικά για τη σωστή διαχείριση και 
αντιµετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών του µαθητικού πληθυσµού 
και της τοπικής κοινωνίας των περιοχών όπου εφαρµόζεται 
πιλοτικά το σχέδιο των ΖΕΠ. 

∆ράση 4: Εισαγωγή εξάπλωσης του θεσµού 

Περιγραφή: Το έργο θα επεκταθεί από το Σεπτέµβριο του 2011 
σε κατάλληλο αριθµό σχολείων, ανάλογα µε το συνολικό 
προϋπολογισµό και µετά τον επιµερισµό του στους τρεις Άξονες 
Προτεραιότητας µε σκοπό να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες 
εκπαιδευτικής ένταξης των περιοχών µε τους χαµηλότερους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς δείκτες.  

∆ράση 5: ∆ηµοσιότητα 

Η δράση αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών 
δηµοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την 
προβολή και καθιέρωση του θεσµού των ΖΕΠ αλλά και για την 
προβολή της Πράξης ως συγχρηµατοδοτούµενης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Οι ενέργειες 
δηµοσιότητας και προβολής θα υλοποιούνται σε συνεργασία µε τη 
διαχειριστική αρχή µε όποιο τρόπο κρίνεται προσφορότερος και 
αποτελεσµατικότερος.  

∆ράση 6: Εξωτερική Αξιολόγηση 
Περιγραφή: Επιπλέον της εσωτερικής αξιολόγησης, µε σκοπό την 
αντικειµενική αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
αποτελεσµάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως 
είναι και απαίτηση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ Ε∆ΒΜ, 
προβλέπεται δράση συνεχούς (on-going) αξιολόγησης της Πράξης 
από εξωτερικό ανάδοχο µε επιστηµονική µέθοδο και έρευνα 
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πεδίου.  
 
 
Τελικός ∆ικαιούχος της Πράξης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε συµπράττοντες το Ινστιτούτο 
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την ∆ιεύθυνση Εφαρµογής 
Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας  ∆ιά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Οι τρεις ανωτέρω φορείς 
συγκροτούν σύµπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης. Το 
περιεχόµενο της σύµπραξης αποτυπώνεται αναλυτικά στα 
«Συµφωνητικά Σύµπραξης», το Τεχνικό δελτίο της Πράξης 
(Υποέργα) και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων. 
 
 

6. Παραδοτέα πράξης 

 ∆ράση 1: 

- Πρόταση σχεδιασµού, αναφορά υλοποίησης και έκθεση 

αποτίµησης – συµπερασµάτων της αρχικής  έρευνας πεδίου και 

εισηγήσεις. 

- Πρόταση  για την πιλοτική εφαρµογή ανά ΖΕΠ . 

- Οδηγός Καλών πρακτικών, προτάσεις και εισηγήσεις για τον 

ανασχεδιασµό και την προώθηση των  στόχων των ΖΕΠ. 

- Μελέτη για τον σχεδιασµό της εξάπλωσης 

- Εισήγηση για προτεινόµενους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 

δείκτες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να 

προσδιορίζονται οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας  

∆ράση 2: 

- Έγγραφα τεκµηρίωσης της εφαρµογής και λειτουργίας του 

πιλοτικού προγράµµατος 

- Ψηφιακή πλατφόρµα δικτύωσης των ΖΕΠ 

 ∆ράση 3: 

- Πρόγραµµα επιµόρφωσης ανά ΖΕΠ 

- Παρουσιολόγια 

- Αξιολόγηση του σχεδίου επιµόρφωσης  

∆ράση 4: 

- Έγγραφα τεκµηρίωσης της εφαρµογής και λειτουργίας της 

γενικευµένης εφαρµογής του θεσµού 

∆ράση 5: 

- ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες, ηµερίδες, αναρτήσεις σε ιστότοπους 

∆ράση 6:  

- Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης και Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 
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Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6141 
Μέσος ετήσιος αριθµός µαθητών που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

αριθµός 35.075 

6151 
Μέσος ετήσιος αριθµός συµµετοχών 
εκπαιδευτικών α΄θµιας και β΄θµιας που 
επιµορφώνονται 

αριθµός 147 

6160 
Επιµορφούµενοι Εκπαιδευτικοί Β/θµιας 
Εκπαίδευσης 

αριθµός 50 

6158 
Επιµορφούµενοι Εκπαιδευτικοί Α/θµιας 
Εκπαίδευσης 

αριθµός 390 

 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 40,5 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   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ        14.499.099,78 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 4.330.900,00 
18.829.999,78 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 18.829.999,78 18.829.999,78 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 

400.000,22 400.000,22 

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

Σύνολο (2) 400.000,22 400.000,22 
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 19.230.000,00 19.230.000,00 
 

 
11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται 

σε 19.230.000,00 ευρώ. 
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Β. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο ήδη 

ισχύον Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης 

 

 

 
Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1.  Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
2.  Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β2 
 


