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Ασηµακόπουλου 

2. Υπεύθυνου Πράξης,  

κ. Π. Λιντζέρη 
  

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Α.Π. 8» 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 



 

2 

 
 

 

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

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

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. Τη µε αρ. πρωτ. 248/15-10-2009 (ΕΥ∆ 16228/15-10-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 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.) 1741/16-08-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

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

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Α.Π. 8» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 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)  
277708 

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: 
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνοµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 5040021 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου 
εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση σηµαντικών 
προβληµάτων στο χώρο των µικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα:  

• στο έλλειµµα δεξιοτήτων ΤΠΕ, δεδοµένου ότι υπάρχει 
χαµηλό επίπεδο χρήσης εφαρµογών πληροφορικής από τις 
µικρές επιχειρήσεις,  

• στην έλλειψη γνώσεων σε θέµατα της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας ως βασική πλευρά των προβληµάτων 
οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των µικρών 
επιχειρήσεων και  

• στην έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης γύρω από θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στο 
χώρο των µικρών επιχειρήσεων.   

 
Στόχοι πράξης 

– Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των µικρών 
επιχειρήσεων και βελτιωµένη παρουσία στην οικονοµική 
δραστηριότητα της χώρας µέσω της διά βίου εκπαίδευσης.  

– Ανάδειξη της σηµασίας της διά βίου µάθησης στην 
επιχειρηµατική πορεία των µικρών οικονοµικών µονάδων και 
αύξηση της συµµετοχής των εργοδοτών, εργαζοµένων ΜΜΕ και 
αυτοαπασχολούµενων σε προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης.  

– Ανάπτυξη της επιχειρηµατικής κουλτούρας των 
αυτοαπασχολουµένων και εργοδοτών των µικρών 
επιχειρήσεων, µε παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συνιστούν τη βάση της υγιούς 
επιχειρηµατικότητας.  

– Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρµογών πληροφορικής 
και επικοινωνιών των απασχολουµένων στις µικρές 
επιχειρήσεις. 

– Ικανοποίηση διαπιστωµένων εκπαιδευτικών αναγκών στους 
τοµείς της υγιεινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης 
επαγγελµατικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης & 
προστασίας και των σύγχρονων µεθόδων εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

 
Οµάδα – στόχος 
Απασχολούµενοι στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, δηλαδή 
εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, εργαζόµενοι και συνβοηθούντα 
µέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών.  
 
Η Πράξη αναλύεται στις ακόλουθες ∆ράσεις: 
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∆ράση 1: Συντονισµός και διαχείριση της πράξης 

o Εργασία 1.1: Λειτουργική οργάνωση και 
διοίκηση της πράξης 

 

∆ράση 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου & υλικών και 
ενηµέρωση - εκπαίδευση εκπαιδευτών 

o Εργασία 2.1: Προετοιµασία, ενηµέρωση, 
εκπαίδευση εκπαιδευτών 

o Εργασία 2.2: Ανάπτυξη και έκδοση έντυπου 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και υλικών 

o Εργασία 2.3: Αναµόρφωση και επανέκδοση 
εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχτηκε στην 
πρώτη φάση (2007-2008) προγραµµάτων διά βίου 
εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

o Εργασία 2.4: Επιλογή και προµήθεια κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού 

o Εργασία 2.5: Αξιοποίηση και διαχείριση συστήµατος 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διαχείριση ψηφιακής 
πλατφόρµας εκπαίδευσης)  

o Εργασία 2.6: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου για την παραγωγή πολυµεσικών 
εφαρµογών (CD ROM, DVD, video κλπ) που θα 
αξιοποιηθούν τόσο στη συµβατική, όσο και στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

∆ράση 3: Σχεδιασµός, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Η δράση 3 αναλύεται σε επιµέρους εργασίες, ανάλογα µε τις 
ακόλουθες ενδεικτικές θεµατικές ενότητες των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης: 

o Εργασία 3.1: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 1: Τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών – εφαρµογές του διαδικτύου στη 
µικρή επιχείρηση 

 

 

Α/Α Αντικείµενα εκπαίδευσης  

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική για 
απασχολούµενους στην µικρή επιχείρηση 

2 Εισαγωγή στην Πληροφορική για 
απασχολούµενους στην µικρή επιχείρηση  

3 Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της µικρής 
επιχείρησης (Ψηφιακή επικοινωνία και 

διεκπεραίωση εργασιών της επιχείρησης µε φορείς 
και οργανισµούς πχ ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές, αναζήτηση επιχειρηµατικών 
πληροφοριών, υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ, 

υποβολή ΦΠΑ, TAXISnet κλπ) 
4 Προσαρµοσµένες εφαρµογές λογισµικού 

υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδοµένων 
(πχ των προγραµµάτων Excel, Access του MS 

Office) στη µικρή επιχείρηση   

5 Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της µικρής 
επιχείρησης στο διαδίκτυο µε εκπαιδευτική 

υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προµήθειας, 
παρουσίας και πώλησης  

6 Εκπαίδευση σε εξειδικευµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές πληροφορικής πχ σχεδιασµός 

βιοτεχνικών προϊόντων µε χρήση Η/Υ 
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o Εργασία 3.2: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 2: Επιχειρηµατικότητα στη µικρή 
επιχείρηση 

 
Α/Α 

Αντικείµενα εκπαίδευσης  

7 Όψεις της επιχειρηµατικότητας στη µικρή 
επιχείρηση  

8 
Όψεις της επιχειρηµατικότητας στη µικρή 

επιχείρηση  

9 
Οργάνωση και διοίκηση της µικρής επιχείρησης  

10 
∆ιαχείριση ποιότητας  

11 Εντοπισµός και εκµετάλλευση επιχειρηµατικών 
ευκαιριών  

12 
Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών  

13 
∆ιαφήµιση και προβολή της µικρής επιχείρησης  

14 Κοστολόγηση – Τιµολόγηση – ∆ιαχείριση 
προϋπολογισµού  

15 
Αντιµετώπιση ανταγωνισµού  

16 
Χρηµατοδότηση της µικρής επιχείρησης 

 
 

o Εργασία 3.3: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 3: Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στη 
µικρή επιχείρηση 

  

 

o Εργασία 3.4: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 4: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 
A/A Αντικείµενα εκπαίδευσης 

19 
Πολιτικές και πρακτικές µέθοδοι 
περιβαλλοντικής προστασίας και 

εξοικονόµησης ενέργειας στη µικρή 
επιχείρηση  

20 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές 

ειδικότητες του δευτερογενή τοµέα  

Α/Α 
Αντικείµενα εκπαίδευσης  

17 
Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας   

18 
Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ 
µεσογειακή διατροφή) για µικρές επιχειρήσεις 

του επισιτιστικού τοµέα (έµφαση σε τουριστικές 
περιοχές)  
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o Εργασία 3.5: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 5: εξειδικευµένη ελληνόγλωσση και 
ξενόγλωσση επιχειρηµατική ορολογία για µικρές 
επιχειρήσεις 

 
A/A 

Αντικείµενα εκπαίδευσης  

21 

Εκπαίδευση σε επιχειρηµατική ορολογία 
ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους 

απασχολούµενους σε µικρές επιχειρήσεις  

22 
Εκπαίδευση ελλήνων απασχολουµένων στη 

µικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελµατική 
ορολογία 

 

o Εργασία 3.6: Σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση 
προγραµµάτων διά βίου εκπαίδευσης της θεµατικής 
ενότητας 6: Αρχές και µέθοδοι εκπαίδευσης 
ενηλίκων προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των 
µικρών επιχειρήσεων 

 
A/A 

Αντικείµενα εκπαίδευσης  

23 
Αρχές και µέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων 

προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των µικρών 
επιχειρήσεων  

 
 
Παράλληλα προβλέπονται οριζόντιες δράσεις οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή µελετών και ερευνών, το σχεδιασµό και 
υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας και προβολής καθώς και δράσεων 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
 
 

 

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

6700 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.912 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.330 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 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 1.737.500,00 € 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 65.000,00 € 

1.802.500,00 € 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 1.802.500,00 € 1.802.500,00 € 

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 1.802.500,00 € 1.802.500,00 € 

 

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

1.802.500,00 €. 
 

 
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 1.802.500,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 1.802.500,00 ευρώ.  

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

σε 450.000,00 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 

 

 

 

 

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 


