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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",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 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 ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. 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, 

7. 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,

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

Μάθηση", όπως αυτή ισχύει,

9. Τις με αρ. πρωτ. 1412/01-02-2012, 2385/30-01-2013 και 11006/29-05-2013 αιτήσεις τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου 

"ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε." προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και 

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: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7" με κωδικό MIS 277716 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.

Προς:

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 36 
T.K : 10432

Αθήνα, 31/07/2013
Α.Π. : 16664
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7" 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

Δια Βίου Μάθηση",

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. Τα με αρ. 2048/23-10-2012, 396/22-02-2013 και 1099/04-06-2013 ΥΣ της Μονάδας Β4,

12. Τη με αρ. πρωτ. 1549/31-07-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση",

277716 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε. 3. Δικαιούχος:

5060464 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580103

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η Πράξη υλοποιείται από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε σύμπραξη με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 
1.161.902,83 €, ενώ το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού 
προϋπολογισμού 1.025.180 €.

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης
σε συγκεκριμένους πληθυσμούς στόχους, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο 
συνδικαλιστές και εργαζόμενοι. Η πράξη περιλαμβάνει διακριτές εκπαιδευτικές 
δράσεις (προγράμματα), που εστιάζονται σε βασικές προσδοκίες και ανάγκες 
απολύτως διακριτών πληθυσμών-στόχων και σε μαθησιακά αντικείμενα, που 
αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πνεύμα της Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Με την πράξη επιχειρείται συνολικά: η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων 
εκπαιδευτικών δομών για τη χώρα, η υιοθέτηση σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού 
αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας εμπνεόμενων από τις τεχνικές της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σύγχρονων εκπαιδευτικών υλικών οργανωμένων τόσο σε 
συμβατική (έντυπη), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν οριζόντιες δράσεις, που υποστηρίζουν το 
συνολικά υλοποιούμενο έργο. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν στην 
αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στη διασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των 
υλοποιούμενων προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και ερευνών και στη 
δημοσιοποίηση και προβολή των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Συνεπώς, η πράξη διαρθρώνεται σε 8 επιμέρους Δράσεις:

Δράση 1η: Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Η Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, στο σύνολό της, αφορά ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα  διακριτών βαθμίδων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για τη 
φοίτηση ενός εκπαιδευομένου στην επόμενη βαθμίδα αποτελεί η επιτυχής 
αποφοίτησή του από την προηγούμενη. 
Στις περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 υλοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα μόνο για τις ακόλουθες 2 εκπαιδευτικές βαθμίδες: 
• ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
• ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Δράση 2η: Εξειδικευμένα Προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης 
Πρόκειται για εξειδικευμένα και αυτοτελή προγράμματα συνδικαλιστικής 
εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται στη βάση των τρεχουσών αναγκών, τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική και
εργασιακή συγκυρία. Τα παραπάνω προγράμματα λειτουργούν με την λογική και 
φιλοσοφία των Θεματικών Ενοτήτων (modules) οι οποίες προστίθενται και σχηματίζουν
ευρύτερους Θεματικούς Κύκλους. 
Στην Δράση αυτή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι πέντε (5) Θεματικοί Κύκλοι:
• Οικονομική Πολιτική
• Εργασιακές Σχέσεις 
• Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Πολιτική
• Κρατική Πολιτική, Συλλογικά Συμφέροντα και Δίκτυα Πολιτικής
• Εκπαιδευτική πολιτική, Δια Βίου Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση

Δράση 3η: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα
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Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που 
απευθύνονται σε γενικές κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατόπιν 
διάγνωσης αναγκών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, και τα οποία 
εξειδικεύονται σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο αλλά και τον πληθυσμό στόχο 
στον οποίο απευθύνονται. Συγκεκριμένα η Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
τέσσερα (4) Προγράμματα:
• Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες 
• Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε Εργαζόμενους  
• Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες  
• Εκπαίδευση εργαζομένων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Επιπλέον στο πλαίσιο της Δράσης θα πραγματοποιηθεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος θα εκπαιδευτούν όλοι οι 
εκπαιδευτές, που θα διδάξουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δράσης 3.

Δράση 4η:  Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του 
Καταναλωτή
Η συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται σε απλούς εργαζόμενους, σε στελέχη και μέλη 
του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Στρατηγικός σκοπός του εγχειρήματος,
είναι η δημιουργία ενός ενημερωμένου, συνειδητοποιημένου και σύγχρονου 
καταναλωτικού κινήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην έλλειψη 
κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης.
Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται στις ακόλουθες 3 Θεματικές Ενότητες:
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Δράση 5η: Μελέτες
Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει μελέτες, που εστιάζονται στα χαρακτηριστικά 
της Δια Βίου Εκπαίδευσης διαφόρων ομάδων και εδράζονται στις εγνωσμένες ανάγκες
για την αναβάθμιση του πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων 
Δια Βίου Εκπαίδευσης συνολικά. 

Δράση 6η: Αξιολόγηση της Πράξης
Στη συγκεκριμένη αυτή Δράση εντάσσεται τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική 
αξιολόγηση της Πράξης, με στόχο την αποτίμηση των συντελεστών των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Σε κάθε μορφή αξιολόγησης ερευνάται και αναπτύσσεται 
συστηματικά η μεθοδολογική προσέγγιση, ο σχεδιασμός των εργαλείων, ο έλεγχος 
των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων όλων των 
εκπαιδευτικών δράσεων, που περιλαμβάνονται στην πράξη. Στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αξιολόγησης θα συμπεριληφθεί η πραγματοποίηση ερευνών για την 
καταγραφή των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στον πληθυσμό-στόχο 
και για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι έρευνες θα αποτελέσουν 
διακριτό και αυτοτελές τμήμα και θα υπάρξει σαφής αποτύπωση των αποτελεσμάτων
τους σε ξεχωριστό τμήμα της εσωτερικής αξιολόγησης. Οι έρευνες θα ολοκληρωθούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του συνόλου των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Δράση 7η: Δημοσιότητα και Προβολή της Πράξης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα δημοσιοποιηθεί τόσο το εκπαιδευτικό 
έργο των Δράσεων 1- 4 όσο και τα ερευνητικά αποτελέσματα της Δράσης 5, με στόχο
την ενημέρωση και την προσέλκυση των πληθυσμών στόχων και τη διάχυση 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

 3,675.00

 3,500.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 2,187,082.83

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 42 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 2,187,082.83  2,187,082.83

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 1,859,020.43
 328,062.40

Βάσει 
Παραστατικων

 2,187,082.83Σύνολο (1)  2,187,082.83

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,187,082.83 Ευρώ 

αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τόσο σε περιφερειακό, 
όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Δράση 8η: Εκπόνηση, Αναπαραγωγή και Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού της 
Πράξης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα εκπονηθεί, όπου κριθεί αναγκαίο, νέο 
εκπαιδευτικό υλικό, για να υποστηρίξει τις Δράσεις 1- 4. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, 
αλλά και το ήδη υπάρχον (εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο) θα αναπαραχθεί σε έντυπη μορφή,  θα 
ψηφιοποιηθεί και θα διαμορφωθεί, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο και συμβατό με 
μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα παραχθούν 
εκπαιδευτικά DVDs, τα οποία θα καλύψουν τις θεματικές ενότητες των Δράσεων 1-4.

 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.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

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  2,187,082.83 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  2,187,082.83 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):  2,187,082.83 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 328,061.83 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580103
(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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (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  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.
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