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Προς:   ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Υπόψη: 1. Προέδρου, κ. Β. Κορκίδη 

2. Υπεύθυνης Πράξης,  

κ. Ευαγγελίας Αρανίτου  
  

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π. 7» 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 

2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

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/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

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

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. Τις µε αρ. πρωτ. Φ4 11138/01/15-10-2009 (ΕΥ∆ 16299/16-10-2009), Φ4 

11138/03/15-10-2009 (ΕΥ∆ 16301/16-10-2009) και Φ4 11138/05/15-10-

2009 (ΕΥ∆ 16302/16-10-2009) αιτήσεις χρηµατοδότησης πράξης του 

∆ικαιούχου (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου) 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. (Υ.Σ.) 2038/20-09-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

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

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π. 7» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της διά βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση». 

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

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
277690 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε0458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
Θα αποδοθεί µετά την καταχώρισή του στο ΟΠΣ. 

3.∆ικαιούχος: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 5040370 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Στο πλαίσιο της πράξης, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

 

∆ράση 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, θα πραγµατοποιηθούν Προγράµµατα 

∆ια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία κατανέµονται σε τέσσερις (4) Άξονες, 

ως εξής: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 - Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 

100 ωρών / ∆ιεύρυνση Εφαρµογής ΕΡΜΕΙΟΝ 1 

Τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του Άξονα 1, θα επιλεγούν από την παρακάτω διαθέσιµη 

θεµατολογία: 

1. Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση Εµπορικών Επιχειρήσεων 

2. Πώς να ∆ηµιουργήσετε µια Επιτυχηµένη Εµπορική Επιχείρηση 

3. Επιτυχηµένες Πωλήσεις στις Εµπορικές Επιχειρήσεις 

4. Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των 

Εµπορικών Επιχειρήσεων  

5. Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εµπορικές Επιχειρήσεις 

6. Αγγλική Εµπορική Ορολογία  

7. Στελέχωση και ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

Εµπορικής Επιχείρησης  

8. Λογιστικά  Θέµατα Εµπορικής Επιχείρησης  

9. Φορολογικά Θέµατα Εµπορικής Επιχείρησης για µη Ειδικούς 

10. ∆ιεθνοποίηση Εµπορικών Επιχειρήσεων  

11. ∆ιαχείριση Αποθήκης Εµπορικών Επιχειρήσεων  

12. ∆ιοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εµπορικής Επιχείρησης 

Τα παραπάνω προγράµµατα θα υλοποιηθούν µε τη µεθοδολογία του 

ΕΡΜΕΙΟΝ 1, αυτή δηλαδή της «µικτής» εκπαίδευσης (στην αίθουσα 

µε τη βοήθεια εξειδικευµένων εκπαιδευτών και µέσω ειδικής 

εφαρµογής e-learning), µε διαδοχική εναλλαγή των δύο τρόπων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 

ωρών 

Τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλοποιηθούν 
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στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα επιλεγούν από την παρακάτω 

θεµατολογία: 

1. Πώς να δηµιουργήσετε µία επιτυχηµένη εµπορική επιχείρηση 

2. Επιτυχηµένες πωλήσεις στις εµπορικές επιχειρήσεις 

3. Τεχνικές διαπραγµατεύσεων στις αγορές - πωλήσεις των εµπορικών 

επιχειρήσεων 

4. Η/Υ και νέες τεχνολογίες στις εµπορικές επιχειρήσεις 

5. Στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της εµπορικής 

επιχείρησης 

6. ∆ιεθνοποίηση εµπορικών επιχειρήσεων 

7. ∆ιαχείριση αποθήκης εµπορικών επιχειρήσεων 

8. ∆ιοίκηση της µικρής οικογενειακής εµπορικής επιχείρησης 

9. Merchandising 

10. Καινοτοµία στη ΜΜ Εµπορική Επιχείρηση 

11. ∆ιαχείριση ποιότητας 

12. Περιβάλλον και Επιχειρηµατικότητα  

13. Ξενόγλωσση εµπορική ορολογία 

Τα προγράµµατα του ΑΞΟΝΑ 2 θα υλοποιηθούν επίσης µε τη 

µεθοδολογία της µικτής εκπαίδευσης, µε διαδοχική εναλλαγή των δύο 

τρόπων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 

ωρών 

Τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα επιλεγούν από την παρακάτω 

θεµατολογία: 

1. Χρηµατοοικονοµική διαχείριση εµπορικών επιχειρήσεων - Ι 

2. Χρηµατοοικονοµική διαχείριση εµπορικών επιχειρήσεων - ΙΙ 

3. Αγγλική Εµπορική Ορολογία - Ι 

4. Αγγλική Εµπορική Ορολογία - ΙΙ 

5. Λογιστικά θέµατα εµπορικής επιχείρησης - Ι 

6. Λογιστικά θέµατα εµπορικής επιχείρησης - ΙΙ 

7. Φορολογικά θέµατα εµπορικής επιχείρησης  για µη ειδικούς - Ι 

8. Φορολογικά θέµατα εµπορικής επιχείρησης  για µη ειδικούς - ΙΙ 

Τα προγράµµατα του ΑΞΟΝΑ 3 θα υλοποιηθούν επίσης µε τη 

µεθοδολογία της µικτής εκπαίδευσης, µε διαδοχική εναλλαγή των δύο 

τρόπων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης ευρύτερης 

οικονοµικής εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών  

Τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα επιλεγούν από την παρακάτω 

θεµατολογία: 

  1. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εµπόδια για τις 

εµπορικές ΜΜΕ 

  2. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισµού 

  3. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εµπορικές ΜΜΕ 

Τα προγράµµατα του ΑΞΟΝΑ 4 θα υλοποιηθούν επίσης µε τη 

µεθοδολογία της µικτής εκπαίδευσης, µε διαδοχική εναλλαγή των δύο 

τρόπων. 
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∆ράση 2: ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 

Στο πλαίσιο του Υποέργου, προβλέπεται η εκπόνηση ερευνών-

µελετών. 

 

∆ράση 3: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

3.1  Προσαρµογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 

εκπαίδευση «στην τάξη» 

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, θα προσαρµοστεί και θα 

αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην εκπαίδευση «στην 

τάξη», για όλους τους άξονες που προτείνονται (εκτός του Άξονα 1). 

Το εκπαιδευτικό υλικό, θα έχει τη µορφή ρέοντος κειµένου και η 

θεµατολογία του αντιστοιχεί στους Άξονες 2, 3 και 4.    

3. 2  Προσαρµογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 

εκπαίδευση µέσω διαδικτύου 

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, θα προσαρµοστεί και θα αναπτυχθεί 

εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην εκπαίδευση µέσω διαδικτύου, για 

όλους τους Άξονες (εκτός του Άξονα 1) που προτείνονται. Το 

εκπαιδευτικό υλικό, θα έχει τη µορφή παρουσιάσεων εµπλουτισµένων 

µε πολυµέσα και ταυτόχρονη αφήγηση και η θεµατολογία του 

αντιστοιχεί στους Άξονες  2, 3 και 4 οι οποίοι προαναφέρθηκαν. 

3.3  Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning (e-

tutoring) 

Κατά τη λειτουργία της εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου, είναι αναγκαία 

η ύπαρξη εκπαιδευτών (e-tutors), οι οποίοι παρακολουθούν την 

πορεία των εκπαιδευοµένων, απαντούν σε ερωτήσεις, παρέχουν 

διευκρινίσεις, έχουν παρουσία στο forum του πληροφοριακού 

συστήµατος και γενικότερα επιλύουν όποιο ζήτηµα εκπαιδευτικής 

φύσεως προκύψει. Πιο συγκεκριµένα, η δραστηριότητα αυτή 

αναφέρεται στην υποστήριξη των µαθηµάτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο όλων των Αξόνων, εκτός του Άξονα 1.  

3.4 Τεχνική Υποστήριξη Μαθηµάτων e-Learning (e-Learning 

Management) 

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε πληροφοριακού συστήµατος 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, είναι αναγκαίος ο ρόλος eLearning 

manager, ο οποίος περιλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις και 

αρµοδιότητες: συντηρεί το λογισµικό διακίνησης του εκπαιδευτικού 

υλικού, διαχειρίζεται τους χρήστες και την διαβαθµισµένη πρόσβασή 

τους στο σύστηµα, φροντίζει για θέµατα ασφάλειας δεδοµένων, 

υλοποιεί τις όποιες ανανεώσεις και αναβαθµίσεις αποφασίζονται και, 

γενικότερα, φροντίζει για όλα τα ζητήµατα τεχνικής φύσεως τα οποία 

προκύπτουν. Πιο συγκεκριµένα, η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται 

στην υποστήριξη των µαθηµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων 

των Αξόνων, εκτός του Άξονα 1.  

3.5   Παραγωγή υποστηρικτικών εργαλείων 

Για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς και 

για την προσέλκυση περισσότερων ενδιαφεροµένων, θα αναπτυχθούν 

ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και των εκπαιδευοµένων του χώρου του εµπορίου.  

 

∆ράση 4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθεί ειδικό επιµορφωτικό υλικό το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτών και θα υλοποιηθούν προγράµµατα επιµόρφωσης 
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εκπαιδευτών.  

Κατά τη διάρκεια των επιµορφώσεων, οι επιλεγέντες εκπαιδευόµενοι: 

(α) θα ενηµερωθούν µε λεπτοµέρεια για το περιεχόµενο των 

επιµέρους  εκπαιδευτικών ενοτήτων 

(β) θα εκπαιδευτούν στον τρόπο επίλυσης των ασκήσεων που 

προβλέπονται και των εργασιών που προτείνονται 

(γ) θα εκπαιδευτούν στο χειρισµό του ηλεκτρονικού υλικού που θα 

προσφερθεί (υλικό e-learning) 

(δ) θα εκπαιδευτούν στον τρόπο χειρισµού και επίλυσης αποριών και 

προβληµάτων που οι εκπαιδευόµενοι που οι εκπαιδευόµενοι 

πιθανώς να αντιµετωπίσουν 

(ε) θα εκπαιδευτούν σε βασικά στοιχεία επικοινωνίας, παρακίνησης 

εκπαιδευόµενων, οργάνωσης οµαδικών εργασιών και 

διαδραστικότητας κλπ. 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπονται υποστηρικτικές 

δραστηριότητες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και της πράξης 

συνολικά (όπως αναβάθµιση και συνεχής ανανέωση Βάσης 

∆εδοµένων, λειτουργία HELPDESK, εσωτερική και εξωτερική 

Αξιολόγηση, δηµιουργία ιστοσελίδας, αναπαραγωγές έντυπου 

εκπαιδευτικού υλικού, ενέργειες προβολής και διάχυσης των 

αποτελεσµάτων κλπ). 

 

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 
1.240 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1.240 

    
    

 

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

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 30.06.2015. 
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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 709.593,50 € 
1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 163.206,50 € 

872.800,00 € 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 872.800,00 € 872.800,00 € 

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 872.800,00 € 872.800,00 € 

 

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

872.800,00 €. 
 

 
 
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: ……………… 
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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 872.800,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 872.800,00 €  ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 117.743,00 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

   

 

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, Β5 


