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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, 

Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισµός των Πράξεων της Κατηγορίας 

Πράξης» 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, 

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 
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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 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/Β’/3.10.2007)», 

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. Την 4η επικαιροποίηση (28/09/2010) της µε αρ. πρωτ. 3741/31-03-2010 Πρόσκλησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Άξονα Προτεραιότητας 3 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ), 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 3019/10-06-2010 (ΕΥ∆ 8823/11-06-2010) ανακοινοποίηση στο ορθό, 
αίτηση χρηµατοδότησης πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Ειδικών ∆ράσεων 
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. YΣ 2363/30-09-2010  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

 

Αποφασίζει  

 
την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, Καταγραφή και 

Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισµός των 

Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 - «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες 

Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στον  

Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
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κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του 

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

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσοστό 
(%) 

Επιλέξιµη 
δηµόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί µέρους 
Πράξης  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

1 44,10% 13.144.005,00 298759001 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2 52,31% 15.590.995,50 298759002 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

3 3,59% 1.069.999,50 298759003 

 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

2.1 Κωδικός ΣΑ:  E0458 
2. Κωδικός Π∆Ε 

πράξης: 
2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

3. ∆ικαιούχος: 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

ΥΠ∆ΒΜΘ 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:  

5. Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 

Το Φυσικό Αντικείµενο της Πράξης εµπεριέχει αρχικά τον 

καθορισµό των προδιαγραφών της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρµας. Το πρώτο αυτό στάδιο της Πράξης θα θέσει τις 

βάσεις και τις προϋποθέσεις για να εξασφαλιστούν όλα όσα 

είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητα και την λειτουργικότητα 

του συστήµατος. Για παράδειγµα, η ενίσχυση 

διαλειτουργικότητας, η διάρκεια στο χρόνο, η εξασφάλιση 

ακεραιότητας  των δεδοµένων κατά την αποθήκευση τους είναι 

µερικές από αυτές. Το σύστηµα που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει 

να υλοποιηθεί αρθρωτά µε τρόπο που να επιτρέπει πιθανές 

µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις των διακριτών 

µερών. Στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος 

απαιτείται να αξιοποιηθούν σύγχρονα πρότυπα και 

µεθοδολογίες, ενώ για την επιλογή του υλικού προτείνεται η 

επιλογή της υιοθέτησης ώριµων πρακτικών υλοποίησης  για να 

διασφαλιστεί η εύκολη διασύνδεση, αντικατάσταση ή επέκταση 

µερών των συστηµάτων. 

Το επόµενο βήµα στην ολοκλήρωση του Φυσικού 

Αντικειµένου είναι η υλοποίηση και πιλοτική εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διαδικτυακών υπηρεσιών και 

διαχείρισης βάσης γνώσης. Με τη δηµιουργία της Ψηφιακής 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας θα υπάρχει στη διάθεση του 
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εκπαιδευτικού και του µαθητή ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Μάθησης το οποίο θα εξυπηρετεί την ανανέωση της 

ηλεκτρονικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα 

απευθύνεται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

µε έµφαση στις σύγχρονες εξελίξεις και τις αντίστοιχες 

ικανότητες των µαθητών. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης, αναπτύσσονται κάποιες 

συγκεκριµένες δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά ως 

ακολούθως: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης, αναπτύσσονται κάποιες 

συγκεκριµένες δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά ως 

ακολούθως: 

∆ράση 1: Επιστηµονική, ∆ιοικητική Στήριξη και 

Συντονισµός της Πράξης & Εσωτερική 

Αξιολόγηση 

Η δράση αυτή διαρκεί όσο το σύνολο των δράσεων 

της Πράξης και έχει ως στόχο τον επιστηµονικό και 

διοικητικό συντονισµό των επιµέρους δράσεων 

καθώς και ολόκληρης της Πράξης. Για το σκοπό 

αυτό θα συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή 

Συντονισµού της Πράξης (ΚΕΣΠ) και η Επιτροπή 

Συντονισµού όλων των πράξεων της Κατηγορίας 

Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού 

- Ψηφιακή Βάση Γνώσεων -  Υποδοµές για ένα 

Ψηφιακό Σχολείο» –εφεξής Έργου– (ΕΣΕ) οι οποίες 

συνεργάζονται και θα απασχοληθούν 

Εµπειρογνώµονες όπου είναι απαραίτητο.  

∆ράση 2: ∆ιαµόρφωση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρµας 

Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση και πιλοτική 

εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διαδικτυακών υπηρεσιών και διαχείρισης βάσης 

γνώσης. Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα θα 

αποτελέσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management System), που θα αξιοποιεί 

και θα τροφοδοτεί το αποθετήριο ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού.  Σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που θα τεθούν, όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση και µέσω ακόλουθων ∆ράσεων, η 

πλατφόρµα θα εξυπηρετήσει την εγκαθίδρυση, 

διατήρηση και ανανέωση της ηλεκτρονικής 

(υποστηρικτικής) εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια βαθµίδα. Ένα 

τέτοιο σύστηµα περιλαµβάνει τη διαχείριση, 

τεκµηρίωση, παρακολούθηση, και ανάλυση (α) 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, (β) εικονικών 

τάξεων και άλλων διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων - σύγχρονων και ασύγχρονων, (γ) 
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προγραµµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-

learning), και (δ) του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού. 

∆ράση 3: Αποτύπωση Φορέων που ∆ιαθέτουν ήδη 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

Στόχος είναι η ανίχνευση, η αποτύπωση και η 

προσπάθεια ένταξης του σχετικού υλικού που 

υφίσταται ήδη στο πλαίσιο παλαιότερων έργων 

ψηφιοποίησης είτε στο πλαίσιο του Υπουργείου 

Παιδείας και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, 

είτε από φορείς άλλων υπουργείων (π.χ. ψηφιακά 

αρχεία της ΕΡΤ, ΕΛΙΑ, Βουλή των Ελλήνων, κλπ).  

Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της δράσης θα 

αποτυπωθούν οι φορείς (Βιβλιοθήκες, Κοινωφελή 

Ιδρύµατα, Μουσεία κλπ) που διαθέτουν 

ψηφιοποιηµένο υλικό. Στη συνέχεια θα υπάρξει 

ανοιχτή πρόσκληση στους οργανισµούς αυτούς για 

παραχώρηση του υλικού αυτού. 

∆ράση 4: Ενσωµάτωση Υπάρχοντος Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού στην Ψηφιακή 

Εκπαιδευτική Πλατφόρµα 

Η δράση έχει ως στόχο την ενσωµάτωση του 

υπάρχοντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη 

ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα. 

∆ράση 5: ∆ηµιουργία και Τεκµηρίωση Πιλοτικών 

∆ράσεων (Επόµενες Πράξεις) 

Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες όπως θα 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

Έργου αλλά και συναφών δράσεων και τις 

προτάσεις φορέων του Υπουργείου καθώς και 

αποκεντρωµένων δοµών, θα υλοποιηθούν πιλοτικές 

δράσεις µε στόχο τη διαµόρφωση και την ανάπτυξη 

ενός σχεδίου δράσης που θα αποτυπώνει τις 

ενέργειες υλοποίησης των εποµένων φάσεων της 

Πράξης. 

∆ράση 6: Σχεδιασµός Πλαισίου και Μηχανισµού Μόνιµης 

Υποστήριξης & Συνεχούς Αξιολόγησης 

Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρµογών 

Στόχος της δράσης είναι η µελέτη για τη δηµιουργία 

και στη συνέχεια η υλοποίηση ενός µόνιµου 

µηχανισµού διακίνησης, παραλαβής, αξιολόγησης 

και χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρµογών 

στο σύνολο της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο εν λόγω 

µηχανισµός στην ουσία αποτελεί ένα σύστηµα 

διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

(content management system). Ο µηχανισµός αυτός 
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θα πρέπει να δηµιουργηθεί αφού ληφθεί υπόψη: α) 

η υφιστάµενη διοικητική δοµή του εκπαιδευτικού 

µας συστήµατος, β) η διεθνής εµπειρία, γ) τα 

πορίσµατα της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τις 

βέλτιστες πρακτικές. 

Στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα δηµιουργηθεί 

µια οµάδα υποστήριξης τα µέλη της οποίας θα 

διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείµενο 

της εκπαίδευσης, σε τεχνικά θέµατα και σε 

υπηρεσίες παροχής τεχνικής υποστήριξης, η οποία 

ενδεικτικά θα αναλάβει την υποστήριξη όλων των 

εµπλεκοµένων φορέων του Έργου. 

∆ράση 7: ∆ράσεις  Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Η παρούσα δράση εξειδικεύεται στην ανάπτυξη 

αυτοτελούς συστήµατος εξωτερικής αξιολόγησης 

του Έργου. 

∆ράση 8: Ενέργειες ∆ηµοσιότητας 

Αντικείµενο της δράσης είναι η οργάνωση και 

υλοποίηση ενός χρονικά κατανεµηµένου και 

κοστολογηµένου προγράµµατος επικοινωνίας για 

την προβολή του Έργου και των αναµενόµενων 

ωφελειών της. Ο στόχος του προγράµµατος αυτού 

είναι η πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τις 

παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο 

του Έργου προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και η 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία 

που προβλέπεται να αναπτυχθούν. 

∆ράση 9: Προµήθεια Φορητών Υπολογιστών και 

Συνοδευτικού Εξοπλισµού 

Στα πλαίσια της παρούσας πράξης θα γίνει 

προµήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(ενδεικτικά 500), και λοιπού εξοπλισµού όπως 

document fax, βιντεοπροβολείς και εκτυπωτές. 

Ο εξοπλισµός αυτός θα χρησιµοποιηθεί κυρίως από 

τα άτοµα που θα πλαισιώσουν τους µηχανισµούς 

συντονισµού και υποστήριξης της Πράξης καθώς και 

όπου αλλού αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια 

υλοποίησης του Έργου. 

∆ράση 10: Υποστήριξη Ψηφιακής Πλατφόρµας στα 

Ολοήµερα ∆ηµοτικά 

Αντικείµενο του Υποέργου είναι οι διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων και καταβολής αµοιβών σε 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής για την υποστήριξη 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) και συγκεκριµένα της υπό διαµόρφωση 
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ψηφιακής πλατφόρµας για το σχολικό έτος 2010-

2011. 

Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε 

όσα δηµοτικά παρουσιάζουν κενά θα βοηθήσει στην 

πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρµας στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη 

σωστή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη 

διδασκαλία. 

6. Παραδοτέα πράξης 

Ενδεικτικά τα παραδοτέα της πράξης είναι: 

∆.1: Επιστηµονική, ∆ιοικητική Στήριξη και Συντονισµός 
της Πράξης & Εσωτερική Αξιολόγηση 

1. Τριµηνιαίες αναφορές πεπραγµένων και προόδου του 

Έργου 

2. ∆ιοικητικές αναφορές εξέλιξης των δεικτών και των 

οικονοµικών στοιχείων του Έργου 

3. Εκθέσεις αξιολόγησης 

∆.2: ∆ιαµόρφωση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρµας 

1. Υλοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας 

βάσει των προδιαγραφών που θα τεθούν 

∆.3: Αποτύπωση Φορέων που ∆ιαθέτουν ήδη Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Υλικό 

1. Αποτύπωση φορέων µε εν δυνάµει ενδιαφέρον για 

την εκπαίδευση ψηφιακό υλικό. 

2. Περιγραφή του ψηφιακού υλικού ανά φορέα (είδος, 

έκταση, ποικιλία, τρόπος οργάνωσης και 

µετασχολιασµού, κλπ). 

3. Προγραµµατικές συµφωνίες ή άλλοι τρόποι 

παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης του σχετικού 

υλικού. 

∆.4: Ενσωµάτωση Υπάρχοντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα 

1. Ενσωµάτωση στην Εκπαιδευτική πλατφόρµα του 

ψηφιακά διαµορφωµένου εκπαιδευτικού υλικού 

∆.5: ∆ηµιουργία και Τεκµηρίωση Πιλοτικών ∆ράσεων 
(Επόµενες Πράξεις) 

1. Τεκµηριωµένες δράσεις 

∆.6: Σχεδιασµός Πλαισίου και Μηχανισµού Μόνιµης 
Υποστήριξης & Συνεχούς Αξιολόγησης Ψηφιακών 
Εκπαιδευτικών Εφαρµογών 

1. Περιγραφή µηχανισµού µε πλήρη περιγραφή 

διαδικασιών, εµπλεκοµένων, ρόλων, εργασιών, 

χρονοδιαγραµµάτων και κόστους. 

2. Τεκµηρίωση 

∆.7: ∆ράσεις  Εξωτερικής Αξιολόγησης 

1. Τελική  Εξωτερική Αξιολόγηση (ex post evaluation) 

∆.8: Ενέργειες ∆ηµοσιότητας 

1. Ενηµερωτικά έντυπα 
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2. Συνέδρια, ηµερίδες ενηµέρωσης και διάχυσης 

αποτελεσµάτων 

3. Εκδόσεις 

4. Έκθεση Πεπραγµένων 

∆.9: Προµήθεια Φορητών Υπολογιστών και 
Συνοδευτικού Εξοπλισµού 

1. Φορητοί Υπολογιστές 

2. Συνοδευτικός Εξοπλισµός 

∆.10: Προµήθεια Φορητών Υπολογιστών και 
Συνοδευτικού Εξοπλισµού 

1. Εκκαθάριση πληρωµής αµοιβών εκπαιδευτικών 

(εντολές πληρωµής, παραστατικά και αποδεικτικά 

πληρωµών) 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό αριθµός 50 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 64 µήνες. 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 24.231.707,32 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 5.573.292,68 

29.805.000,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 29.805.000,00 29.805.000,00 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

  

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

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 29.805.000,00 29.805.000,00 
 

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

σε 29.805.000,00 ευρώ. 
 
12. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 Ευρώ 
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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 29.805.000,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):  29.805.000,00 ευρώ. 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε 6.277.351,00 € ευρώ (ποσό) 

ΚΩ∆. ΣΑ: 0458 

                   

Φορέας ΣΑ: ………………………… 

 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:……………………… 

 

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 

 
 
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 


