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Προς:   Κ.ΑΝ.Ε.Π. / Γ.Σ.Ε.Ε. 

Υπόψη: 1. Προέδρου, κ. Γιάννη 

Παναγόπουλου 

2. Υπεύθυνου Πράξης,  

κ. Χρήστου Γούλα 
  

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 9» 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 (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 τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
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2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Τη µε αριθµ. 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 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε 

µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις,  

5. 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/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. 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” (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) 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», 

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

9. Τη µε αρ. πρωτ. 12524/17-08-2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9, καθώς και τη 

µε αρ. πρωτ. 11269/28-7-2010 επικαιροποίηση αυτής, 

10. Τη µε αρ. πρωτ. 1454/16-10-2009 (ΕΥ∆ 16304/16-10-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ) προς την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση», 

11. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής 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, 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 11555/06-08-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης µε τίτλο 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 9» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

2007-2013, 

13. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 620/17-03-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 
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Αποφασίζει  

την 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 9» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της διά βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

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

 

Η τροποποίηση αφορά στον επιµερισµό του Π/Υ στους ακόλουθους φορείς, οι 
οποίοι συγκροτούν σύµπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης: 

• ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
• ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
277718 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 
Ε0458 

2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580105 

3.∆ικαιούχος: 
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε. 

(Κ.ΑΝ.Ε.Π./Γ.Σ.Ε.Ε.) 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 5060464 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Προγραµµάτων ∆ια 
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 ∆ια 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. 

 

Η πράξη διαρθρώνεται σε 7 επιµέρους ∆ράσεις: 

∆ράση 1η: Συνδικαλιστική Εκπαίδευση 

Η ∆ράση αναπτύσσεται σε 2 άξονες: 

Α. Συστηµική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση 

Η Συστηµική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, στο σύνολό της, αφορά 
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα διακριτών βαθµίδων Συνδικαλιστικής 
Εκπαίδευσης.  
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Β. Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Μεταναστών 

Πρόκειται για Προγράµµατα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης 
Μεταναστών µε στόχο την παροχή και ανάπτυξη, σε αλλοδαπούς 
εργαζόµενους, που είναι µέλη του Συνδικαλιστικού Κινήµατος, 
βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που κρίνονται 
αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη ένταξή στις δοµές του 
Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την αναβάθµιση της συνδικαλιστικής 
τους παρέµβασης.  

Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί Προγράµµατα εκπαίδευσης µελών και 
στελεχών του συνδικαλιστικού κινήµατος σε θέµατα 
µεταναστευτικής πολιτικής,  µε οµάδα-στόχο έλληνες εργαζόµενους 
και ειδικότερα µέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήµατος, µε 
σκοπό την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα 
µεταναστευτικής πολιτικής και ειδικότερα σε θέµατα συνεργασίας και 
εργασιακών δικαιωµάτων των αλλοδαπών στους χώρους δουλειάς. 

 

∆ράση 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 τη λογική 
και φιλοσοφία των Θεµατικών Ενοτήτων (modules) οι οποίες 
προστίθενται και σχηµατίζουν ευρύτερους  Θεµατικούς Κύκλους. 

Στην ∆ράση αυτή θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθοι πέντε (5) 
Θεµατικοί Κύκλοι: 

1. Οικονοµική Πολιτική 

2. Εργασιακές Σχέσεις  

3. Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Πολιτική 

4. Συστήµατα Απασχόλησης και Αγορές Εργασίας 

5. Κρατική Πολιτική, Συλλογικά Συµφέροντα και ∆ίκτυα 
Πολιτικής 

 

∆ράση 3η: Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 
Εργαζοµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα 

Η συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει προγράµµατα ∆ια 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 ∆ράση 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα Προγράµµατα: 

1. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε Εργαζόµενους 

2. Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες   

3. Εκπαίδευση εργαζοµένων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

Επιπλέον στο πλαίσιο της ∆ράσης θα πραγµατοποιηθεί 
Πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο αυτού του 
Προγράµµατος θα εκπαιδευτούν όλοι οι εκπαιδευτές, που θα 
διδάξουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ∆ράσης 3. 

 

∆ράση 4η: Μελέτες 

Η συγκεκριµένη ∆ράση περιλαµβάνει µελέτες, που εστιάζονται στα 
χαρακτηριστικά της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διαφόρων οµάδων και 
εδράζονται στις εγνωσµένες ανάγκες για την αναβάθµιση του 
πλαισίου σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων ∆ια Βίου 
Εκπαίδευσης συνολικά.  

 

∆ράση 5η: Αξιολόγηση της Πράξης 

Στη συγκεκριµένη αυτή ∆ράση 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 



5 

 
 

 

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 ένα εξάµηνο µετά τη λήξη του συνόλου των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 

∆ράση 6η: ∆ηµοσιότητα και Προβολή της Πράξης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ράσης θα δηµοσιοποιηθεί τόσο το 
εκπαιδευτικό έργο των ∆ράσεων 1- 4 όσο και τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα της ∆ράσης 5, µε στόχο την ενηµέρωση και την 
προσέλκυση των πληθυσµών στόχων και τη διάχυση των 
αποτελεσµάτων της πράξης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τόσο σε 
περιφερειακό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο. 

 

∆ράση 7η: Εκπόνηση, Αναπαραγωγή και Ψηφιοποίηση 
Εκπαιδευτικού Υλικού της Πράξης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ράσης θα εκπονηθεί, όπου κριθεί 
αναγκαίο, νέο εκπαιδευτικό υλικό, για να υποστηρίξει τις ∆ράσεις 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 ∆ράσεων 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 ∆ια 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.  

 
 

 

 

 

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6700 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 524 

6711 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 25-64 ΕΤΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ, ΜΗ-
ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 472 
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 37 µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 30.06.2015. 

 

 

 

 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 186.181,00 € 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 41.262,00 € 

227.443,00 € 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 227.443,00 € 227.443,00 € 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

 

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

  

Σύνολο (2)   

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 227.443,00 € 227.443,00 € 

 

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

227.443,00 €. 
 

 
 
12. Πράξεις επιχορηγήσεων 
 
Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ΄αποκοπή ποσό των επιλέξιµων 

έµµεσων δαπανών ανέρχεται στο ……% των άµεσων δαπανών της πράξης. 

 

Β) Άµεσες/ έµµεσες δαπάνες της πράξης  

 

13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   

   

   

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   
   
   

 

 

14. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: ……………… 

 

 

 

 

 



7 

 
 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 227.443,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 227.443,00 € ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε ………………. ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2010ΣΕ04580105   

 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ 

 

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  

  

 

 

       ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

 

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, Β4 


