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ηλεκτρονικών
για

την

εξ

αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» 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 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 αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
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4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης 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/Β’/10.4.2008), µε την
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθηση»,
5. Την αριθµ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία
19-11-09) Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος
Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»,

του Υπουργού Εθνικής
υπογραφής «Με εντολή
Γραµµατείς και στους
Τµηµάτων της Κ.Υ. του

7. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων
των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,
8. Τη µε αρ. πρωτ. 9502/22-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξόνων Προτεραιότητας 1,2,3. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΠΡΑΞΗ)
9. Τη µε αρ. πρωτ. 1162/02-08-2010 (ΕΥ∆ 1161/09-08-2010) αίτηση χρηµατοδότησης
πράξης του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 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
εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
11. Την µε αρ. πρωτ 2067/21-09-2010 ΥΣ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «∆ηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και
Πλατφόρµα

τηλεκατάρτισης

για

την

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

των

εξεταστών»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ στους Άξονες Προτεραιότητας:
1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

και

προώθηση

της

κοινωνικής

2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου »

και

προώθηση

της

κοινωνικής

3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής
ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
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Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1 Κωδικός
2. Κωδικός

ΣΑ:

Π∆Ε πράξης:

2.2 Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3. ∆ικαιούχος:

Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ

E0458

Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ
Ερευνητικό

Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:
Φυσικό Αντικείµενο
Συνοπτικά, το έργο θα αναπτύξει και θα παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:

5. Φυσικό αντικείµενο της
πράξης:

o

Ολοκληρωµένο
σύστηµα
ηλεκτρονικού
και
προσαρµοστικού e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία
(µε τροφοδοτηµένα testlets για 6 φυσικές γλώσσες που
θα παράγονται και ενσωµατώνονται στο σύστηµα από
τους φορείς της πράξης 1 της ίδιας πρόσκλησης). Το
σύστηµα θα καλύπτει όλο το κύκλο ζωής παραγωγής και
χρήσης από εξεταζόµενους και βαθµολογητές σε κέντρα
εξέτασης ηλεκτρονικών και προσαρµοστικών e-tests και
θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε 5 επιλεγµένα κέντρα εξέτασης.

o

Προσαρµοσµένη πλατφόρµα ασύγχρονης ε.α εκπαίδευσης
για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των
εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ µε ενσωµατωµένο
υλικό σεµιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την
εκπαίδευση των εξεταστών της αγγλικής γλώσσας και την
συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων ε.α.
εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τµήµατα εκπαιδευοµένων.

Το έργο είναι συµπληρωµατικό και συνεργές µε το έργο που
αντιστοιχεί στην πράξη 1 της ίδιας πρόκλησης.
Επίσης η προτεινόµενη πράξη συνδέεται µε τις τοµεακές πολιτικές
του ΕΣΠΑ για
- την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
- την Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας και
- την Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιλαµβάνονται:
•
Αποτύπωση τρεχουσών τεχνολογικών επιστηµονικών
εξελίξεων, διεθνούς κι ελληνικής εµπειρίας στον τοµέα
των ηλεκτρονικών και προσαρµοστικών tests. Αναλυτικός
αλγόριθµος και πλήρες σενάριο της διαδικασίας
δηµιουργίας προσαρµοστικού e-test, προσδιορισµός
αλληλεπίδρασης (interaction) µε τον εξεταζόµενο ώστε
να καλύπτει όλα τα στάδια της εξέτασης από την
δηµιουργία του τεστ ως την εξέταση, καθώς και την
βαθµολόγηση (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις δυνητικές
παραµέτρους π.χ. χρόνοι, επίπεδα, κατηγορίες ΑΜΕΕΑ).
•
ανάπτυξη συστήµατος που υποστηρίζει ολόκληρο
τονκύκλο ζωής της διαδικασίας συγγραφής testlet. Ως
testlet ορίζεται ένα ενιαίο σύνολο ερωτηµάτων και
δοκιµασιών,
συνδεδεµένα µε ηλεκτρονικές µορφές
στοιχειοθετηµένου
κειµένου,
φωτογραφιών,
video,
ήχων, καθώς και αυθεντικού υπερκειµένου).
•
Εκπόνηση και διαρκής επικαιροποίηση µελέτης τύπου και
αντίστοιχες υλοποιήσεις για όλες τις λεπτοµέρειες της
διεξαγωγής του προσαρµοστικού e-test που αφορούν σε
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•

•

•

•

θέµατα ασφάλειας. Μελέτη και αντιµετώπιση τεχνικών
προβληµάτων π.χ. διαδικτυακές συνδέσεις στα κέντρα
εξέτασης.
Προδιαγραφές
ασφάλειας
κεντρικών
συστηµάτων και αντίστοιχη διαχείριση/συντήρηση όλων
των συστηµάτων κατά τη διάρκεια του έργου
(ενδιάµεσων συστηµάτων ανάπτυξης και παραγωγής).
Οι προδιαγραφές του υποσυστήµατος διαχείρισης
εξέτασης εξεταζόµενου θα είναι τέτοιες ώστε να
επιτρέπεται µελλοντική διαλειτουργικότητα µε συστήµατα
µητρώων
εξεταζόµενων
(που
ενδεχοµένως
δηµιουργηθούν µελλοντικά ή υπάρχουν και διατεθούν σε
διαλειτουργική µορφή).
Στο πλαίσιο της εργασίας θα γίνει beta test µεγάλης
εµβέλειας των προαναφερόµενων υποσυστηµάτων και
του συνολικού συστήµατος του ηλεκτρονικού και
προσαρµοστικού e-test. Θα εντοπιστούν από τα τµήµατα
ξένων γλωσσών εν δυνάµει υποψήφιοι εξεταζόµενοι σε
επαρκή τάξη µεγέθους(µερικές εκατοντάδες), οι οποίοι
θα κάνουν οι ίδιοι το e-test. H ευθύνη διοργάνωσης
είναι των τµηµάτων ξένων γλωσσών της πράξης 1 και θα
αφορά όλες τις γλώσσες, µε πραγµατικά θέµατα
προσαρµοστικού e-test.
Προδιαγραφές/προµήθεια ισχυρών server(s) για την
λειτουργία (production) των βασικών υπηρεσιών που
παραδίδει το έργο και συµπληρωµατικών υπηρεσιών
ανάπτυξης λογισµικού/ και µεγάλης κλίµακας βήτα- tests.
Προµήθεια απαιτούµενου λογισµικού συστήµατος (OS,
αντιϊικά, DBMS, backup). (Οι αναλυτικές προδιαγραφές
και λίστα θα προκύψουν µε τον σχεδιασµό και
τεχνολογικές προδιαγραφές των συστηµάτων λογισµικού
και κύριων υπηρεσιών που παρέχει το έργο).
Η επιλογή των χώρων των πιλοτικών
εξεταστικών
κέντρων, θα γίνει αφενός µε κριτήρια βιωσιµότητας δηλ.
την εξασφάλιση υποστήριξης από τους φορείς έργου,
την διαθεσιµότητα αίθουσας και άλλων υποδοµών, αλλά
και την επίδειξη λειτουργίας σε δύο αποµακρυσµένες
περιοχές (λ.χ. στην Ήπειρο και στην Κρήτη) ώστε να
αξιολογηθούν και τεκµηριωθούν επαρκώς οι δυνατότητες
διεύρυνσης της χρήσης του e-test του ΚΠΓ.

Η Πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
•
Ανάπτυξη εφαρµογών για το e-test
•
Πιλοτική εφαρµογή του e-test του ΚΠΓ
•
Πλατφόρµα τηλεκατάρτισης για την ε.α. των εξεταστών
ΚΠΓ

Αναλυτικότερα, οι δράσεις έχουν ως εξής:
∆ράση 1: Ανάπτυξη εφαρµογών για το e-test
Περιγραφή: Περιλαµβάνει τις απαιτούµενες ενέργειες για:
Α: Μελέτη - (α) Αλγόριθµου προσαρµοστικού e-test και σενάρια
της πλήρους διαδικασίας παραγωγής και χρήσης e-test (β)
∆ηµιουργία ενιαίας οντολογίας χαρακτηρισµού ερωτηµάτων και
testlets (γ) ∆οµές και formats αποτύπωσης των tests
Β: (α) Υποσύστηµα συγγραφής κι επεξεργασίας testlets & (β)
Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων των testlets
Γ: Υποσύστηµα διαχείρισης & παραγωγής προσαρµοστικού test αναβάθµιση συστήµατος διαγνωστικού προσαρµοστικού test

∆: Υποσύστηµα διαχείρισης εξέτασης εξεταζόµενου
Ε: Θέµατα robustness, ασφάλειας και αξιοπιστίας επιµέρους
συστηµάτων και συνολικής διαδικασίας διεξαγωγής e-test
ΣΤ: Interaction design των περιβαλλόντων του προσαρµοστικού etest και του περιβάλλοντος του διαγνωστικού τεστ
Ζ: Beta tests ευρείας κλίµακας επιµέρους και συνολικών
συστηµάτων του e τεστ. Εσωτερική διαµορφωτική αξιολόγηση
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συστηµάτων/tests
∆ράση 2: Πιλοτική εφαρµογή του e τεστ του ΚΠΓ
Περιγραφή: Η δράση αυτή περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες για:
Α:Προµήθεια υλικού για 5 κέντρα και production servers e-test
Β:Σύστηµα
διαχείρισης
πιλοτικών
εξεταστικών
κέντρων,
εξεταζοµένων,
εξεταστών και βαθµολογητών για τη πιλοτική
εφαρµογή του e-test
Γ: Προετοιµασία και υποστήριξη διαδικασιών διεξαγωγής του e-test
στα πιλοτικά κέντρα. ∆ιεξαγωγή πιλοτικών εξετάσεων και
βαθµολόγηση
∆: Μελέτη για τη διεύρυνση λειτουργίας του e test στην υπηρεσία
του ΚΠΓ.
Ε: ∆ιαρκής παρακολούθηση διεθνούς εµπειρίας στα συστήµατα
εξέτασης γλώσσας και τεχνολογικές εξελίξεις αιχµής
∆ράση 3: Πλατφόρµα τηλεκατάρτισης για την ε.α. των
εξεταστών ΚΠΓ
Στο
πλαίσιο
της
συγκεκριµένης
δράσης
Περιγραφή:
προβλέπονται:
Α: Μελέτη για την ε.α. ενηµέρωση, εκπαίδευση και επιµόρφωση
των εξεταστών του ΚΠΓ
Β: Προσαρµοσµένα συστήµατα τηλεπιµόρφωσης εξεταστών ΚΠΓ
Γ: Προδιαγραφές πρότυπου υλικού επιµόρφωσης του ΚΠΓ
∆: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιµορφούµενων
∆ράση 1:
Π1: Αλγόριθµος και πλήρες σενάριο της διαδικασίας
δηµιουργίας προσαρµοστικού e-test. (Τεχνική Αναφορά)
Π2: Ενιαία οντολογία χαρακτηριστικών των ερωτηµάτων και
testlets προσαρµοστικού e-test. (Τεχνική αναφορά µε παράρτηµα
την οντολογία)
Π3: Σύστηµα και βάση δεδοµένων συγγραφής, επεξεργασίας
και διαχείρισης testlets. (SW µε αρχικές και πλήρεις λειτουργίες σε
α-µορφή (χωρίς πλήρη δεδοµένα βάσης).
Π4: Σύστηµα λογισµικού για την παραγωγή e-test και
προσαρµοστικού e-test. (SW µε πλήρεις λειτουργίες σε alphaµορφή, και πρόχειρα δεδοµένα).
Π5: Σύστηµα λογισµικού για την διαχείριση του κύκλου ζωής
διαδικασίας εξέτασης για διάφορες κατηγορίες εξεταζόµενων. (SW
µε πλήρεις λειτουργίες σε α-µορφή)
6. Παραδοτέα πράξης

Π6: Aσφάλεια, αξιοπιστία & robustness συστηµάτων και
διαδικασίας
διεξαγωγής
προσαρµοστικού
e-test.
(Τεχνική
αναφορά).
Π7: Εξειδικευµένες υπηρεσίες δηµιουργικού και γραφιστικές
υπηρεσίες για το σύνολο των εφαρµογών. (Πρωτογενή αρχεία
δηµιουργικού, γραφικών, οθόνων και παλέτες και επιµέρους
υλοποιήσεις και τεχνικές τροποποιήσεις σε όλα τα επιµέρους
συστήµατα)
Π8: Αναφορές µε δοµηµένο feedback από το beta test από
ευρείας κλίµακας πιλοτικούς χρήστες για όλες τις γλώσσες.
(Τεχνική αναφορά για το beta-test µε πολλαπλά αρχεία µε
feedback σε ηλεκτρονική µορφή).

∆ράση 2:
Π9: Αναφορά προδιαγραφών υπό προµήθεια εξοπλισµού.
(Έγγραφα προκήρυξης, σύµβασης προµήθειας εξοπλισµού και
πρωτόκολλα παράδοσης/παραλαβής εξοπλισµού)
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5
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Π10: Σύστηµα διαχείρισης εξεταζόµενων, εξεταστών και
κέντρων
εξέτασης
σε
λειτουργία
εξοµοίωσης,
για
το
προσαρµοστικό e-test του ΚΠΓ. (SW µε πλήρεις λειτουργίες σε αµορφή).
Π11: Αναφορά για την προετοιµασία και διεξαγωγή της
πιλοτικής εφαρµογής του e-test σε 5 κέντρα εξέτασης. (Τεχνική
αναφορά).
Π12: Μελέτη βιωσιµότητας και διεύρυνση λειτουργίας του
προσαρµοστικού e-test του ΚΠΓ.
(Μελέτη,
διαβαθµισµένη
πρόσβαση).
Π13: Αναφορές επιµέρους εργασιών, επισκέψεων, επαφών και
συµµετοχών σε διεθνή φόρα για την παρακολούθηση διεθνούς
εµπειρίας, ερευνητικές δηµοσιεύσεις
(Αναφορές,
διαβαθµισµένα σηµειώµατα και δηµοσιεύσεις).

∆ράση 3:
Π14: Ανάλυση απαιτήσεων τηλεκατάρτισης των εξεταστών
του ΚΠΓ και προδιαγραφές σύνθεσης και τροποποίησης
συστηµάτων. (Τεχνική Αναφορά).
Π15: Προσαρµοσµένα συστήµατα τηλεπιµόρφωσης εξεταστών
ΚΠΓ. (Υπηρεσίες ε.α επιµόρφωσης σε διάθεση στους φορείς των
έργων και σε πλήρη λειτουργία).
Π16. ∆ύο ολοκληρωµένα πρότυπα webminars ενσωµατωµένα
πλήρως στο σύστηµα τηλεκατάρτισης. Οδηγός συγγραφής
εκπαιδευτικού υλικού για ε.α εκπαίδευση των εξεταστών και των
βαθµολογητών. (∆ύο Webminars µε ανοιχτή πρόσβαση σε όλους
και manual).
Π17: Σύστηµα διαχείρισης επιµορφούµενων εξεταστών από
απόσταση. (SW ενσωµατωµένο στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης
των εξεταστών του ΚΠΓ).
Π18: Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις προόδου φυσικού
αντικειµένου. (Αναφορές)

7. ∆είκτες Εκροών
Κωδικός

6135
6134

Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

αριθµός

2

Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρµογές

αριθµός

2

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 36 µήνες.

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Κατηγορίες ∆απανών

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη
(€)

Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη
από Ε.Π. (€)

1.219.512,2

1.500.000,00

1. Αµεσες ∆απάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

1α. Βάσει
παραστατικών

280.487,8

ii. ΦΠΑ

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)
2. Έµµεσες ∆απάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού
επί των άµεσων δαπανών
Σύνολο (2)
2α. Βάσει
παραστατικών

3. Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων

1.500.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.500.000,00

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται
σε 1.500.000,00 ευρώ.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η δηµόσια δαπάνη

της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε1.500.000,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως:
1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 1.500.000,00 ευρώ.
Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε.
ανέρχεται σε 0
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ………

ευρώ (ποσό)

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):

…………………….. ποσό σε

ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται
σε …………

(ποσό)

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
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5
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Ηµ/νια Έκδοσης: 18.06.2010
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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
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