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Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρµας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής βάσης Γνώσης, 

Ψηφιακή ∆ιαµόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασµός Εκπαιδευτικού 

Υλικού, Υποδοµή για Υποδειγµατικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση 

Συµµετοχικού Ιστού» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες 

προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «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», 
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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 
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. Τη µε αρ. πρωτ. 3741/31-03-2010 Πρόσκληση 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. 814/04-06-2010 (ΕΥ∆ 8753/10-06-2010) αίτηση χρηµατοδότησης 
πράξης του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, ∆ιά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων 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. ΥΣ 1722-12/8/2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

 

Αποφασίζει  

 

την ένταξη της Πράξης «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, Ανάπτυξη 

και Λειτουργία Ψηφιακής βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαµόρφωση και Τεχνικός 
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Μετασχολιασµός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδοµή για Υποδειγµατικές ∆ιδασκαλίες και 

Αξιοποίηση Συµµετοχικού Ιστού» 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 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του 

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

 

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: 
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:  

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό 

ρόλο στη δηµιουργία ενός σύγχρονου µαθησιακού περιβάλλοντος, ειδικά 

για τους µαθητές που προέρχονται από χαµηλότερο κοινωνικοπολιτισµικό 

περιβάλλον και για εκείνους που έχουν µαθησιακά προβλήµατα. Ένα 

τέτοιο υλικό θα παρέχει εκτός των άλλων τη δυνατότητα παρουσίασης 

των πληροφοριών µε πολλαπλό και πολυδύναµο τρόπο (κείµενο, εικόνα, 

ήχο, βίντεο) δίνοντας στο µαθητή περισσότερες ευκαιρίες έκφρασης, 

επικοινωνίας και δηµιουργίας, ενώ ταυτόχρονα θα προάγει τη σύνδεση 

της µαθησιακής δραστηριότητας µέσα στην τάξη µε δραστηριότητες της 

πραγµατικής καθηµερινής ζωής.  

Το Φυσικό Αντικείµενο εµπεριέχει αρχικά τον καθορισµό των 

προδιαγραφών της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας. Το πρώτο 

αυτό στάδιο θα θέσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για να 

εξασφαλιστούν όλα όσα είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητα και την 

λειτουργικότητα του συστήµατος. Η ενίσχυση διαλειτουργικότητας, η 

διάρκεια στο χρόνο, η εξασφάλιση της 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 
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χρειάζεται να γίνει χρήση σύγχρονων προτύπων και µεθοδολογιών, 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. 

Οι προδιαγραφές της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας είναι 

απαραίτητο να καθορίζουν µε σαφήνεια και αυστηρότητα το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο θα εφαρµοστούν οι κανόνες ασφαλείας για την προστασία της 

διακίνησης των δεδοµένων, ενώ θα µπορεί να γίνει δυνατή η 

διακεκριµένη πρόσβαση στην πληροφορία  σε οµάδες ή µεµονωµένους 

χρήστες. Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται η επιλογή και η αξιοποίηση 

σύγχρονων πρωτοκόλλων και πρακτικών ασφάλειας λογισµικού. Όλες οι 

παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να καθοριστούν µε σαφήνεια, αλλά 

θα πρέπει επίσης να τεκµηριωθεί και η επιλογή τους προκειµένου να  

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρµας και να διευκολυνθεί, µε την αυστηρότητα µε την οποία θα  

διατυπωθούν αυτές,  η συνεχής επέκταση κι εξέλιξη του Φυσικού 

Αντικειµένου της Πράξης αυτής. 

Η ανάπτυξη της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας αποτελεί ένα 

συνεχώς εξελισσόµενο (on going) έργο και για να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο βιώσιµη και λειτουργική σε βάθος χρόνου, προτείνεται να 

υπάρξει  Πιλοτική Λειτουργία της ώστε να εντοπιστούν τυχόν λάθη και 

παραλείψεις καθώς και αξιολόγηση της. Με το πέρας των διεργασιών 

αυτών η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα θα τεθεί σε λειτουργία. 

Η πράξη «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, 

Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαµόρφωση 

και Τεχνικός Μετασχολιασµός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδοµή για 

Υποδειγµατικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συµµετοχικού Ιστού» 

υλοποιείται από το ΕΑΙΤΥ και αναλύεται σε 2 υποέργα.   

2.1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρµας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή 

∆ιαµόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασµός Εκπαιδευτικού Υλικού, 

Υποδοµή για Υποδειγµατικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συµµετοχικού 

Ιστού, οργανώνεται στις ακόλουθες δέκα (10) δράσεις: 

∆1 - Καθορισµός Τεχνικών και Λειτουργικών προδιαγραφών της 

Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας 

∆2 - Ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων 

∆3 - Ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπου Ψηφιακής Βάσης Γνώσης µε 

πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό 

∆4 - Τεχνικός µετασχολιασµός και σταδιακή ενσωµάτωση πρόσθετου 

εκπαιδευτικού υλικού 

∆5 - Καθορισµός προδιαγραφών & διαµόρφωση της υποδοµής της 
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Ψηφιακής Βάσης Υποδειγµατικών ∆ιδασκαλιών (µέσω Webcast ή µε 

άλλα πρόσφορα µέσα) 

∆6 - Καθορισµός των προτύπων µεθοδολογιών αξιοποίησης 

συµµετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία  

∆7 - Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης του φορητού υπολογιστή σε 

περιβάλλον σχολικής τάξης,  ανάδειξη και προβολή καλών 

πρακτικών 

∆8 - ∆ιοικητική και Επιστηµονική Στήριξη της Πράξης 

∆9 - Ενέργειες Αξιολόγησης 

∆10- Ενέργειες ∆ηµοσιότητας 

2.2 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια εξοπλισµού για την πιλοτική εφαρµογή 

αξιοποίησης φορητών υπολογιστών σε περιβάλλον σχολικής τάξης 

Αφορά στην προµήθεια των φορητών υπολογιστών που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της ∆ράσης 7 «Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης του 

φορητού υπολογιστή σε περιβάλλον σχολικής τάξης,  ανάδειξη και 

προβολή καλών πρακτικών».   

Περιλαµβάνεται επιπλέον η  αποστολή του εξοπλισµού στα σχολεία της 

πιλοτικής εφαρµογής καθώς και αναβαθµίσεις  πρότερου σχετικού 

εξοπλισµού ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της ∆ράσης 7.  

Οι φορητοί υπολογιστές θα πληρούν τις  προδιαγραφές που έχουν 

οριστεί στο πλαίσιο της ∆ράσης 7. Προβλέπεται προµήθεια 3-4 χιλιάδων 

φορητών υπολογιστών (ανάλογα µε τις  προδιαγραφές που θα οριστούν).  

6. Παραδοτέα πράξης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

∆1: 

o Τεχνικές  και λειτουργικές προδιαγραφές  ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρµας 

∆2: 

o Ψηφιακά διαµορφωµένα -σύµφωνα µε προδιαγραφές- σχολικά βιβλία 

όλων των τάξεων της πρωτοβάθµιας και  της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης για τα µαθήµατα: Γλωσσικά µαθήµατα των Ξένων 

Γλωσσών, Φυσικών Επιστηµών, Μαθηµατικών Επιστηµών, 

Καλλιτεχνικών, Ιστορίας και των Κοινωνικών Επιστηµών, Γεωγραφίας 

και Περιβάλλοντος, Πληροφορικής  και της Τεχνολογίας Γλωσσικά 

µαθήµατα των Ξένων Γλωσσών 

o Ψηφιακή διαµόρφωση ενηµερωµένων εκδόσεων υφιστάµενων 

σχολικών βιβλίων και νέων εκδόσεων βιβλίων 

∆3: 

o ∆ηµιουργία προτύπου Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων µε εφαρµογή 

προτύπου µεταδεδοµένων πρόσθετου εκπαιδευτικό υλικού. 

o Πιλοτική λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων και έλεγχος- 
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αξιολόγηση προτύπου µεταδεδοµένων πρόσθετου εκπαιδευτικό 

υλικού. 

o Εφαρµογή τελικού σχεδίου προτύπου µεταδεδοµένων Βάσης 

Γνώσεων 

o Ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων µε εφαρµογή 

προτύπου µεταδεδοµένων πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού. 

∆4: 

Τεχνικός µετασχολιασµός και σταδιακή ενσωµάτωση πρόσθετου 

εκπαιδευτικού υλικού που προκύπτει από τα επόµενα έργα  

∆5: 

o Προδιαγραφές ανάπτυξης υποδειγµατικών διδασκαλιών µέσω 

Webcast ή µε άλλα πρόσφορα µέσα. 

o Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργία σχετικής 

πλατφόρµας ελέγχου. 

o ∆ηµιουργία προτύπου 

o Πιλοτική λειτουργία 

o Εφαρµογή τελικού σχεδίου προτύπου 

∆6:  

o Προδιαγραφές ανάπτυξης υποδειγµατικών διδασκαλιών µέσω 

συµµετοχικού ιστού ή µε άλλα πρόσφορα µέσα. 

o Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργία σχετικής 

πλατφόρµας ελέγχου. 

o ∆ηµιουργία προτύπου και Πιλοτική λειτουργία 

∆7:  

o Προδιαγραφές απαιτούµενου εξοπλισµού 

o Σχεδιασµός και συντονισµός της πιλοτικής δράσης (Αναφορά)    

o Ενέργειες ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών (Αναφορά) 

∆8:  

o Τριµηνιαίες αναφορές πεπραγµένων και προόδου της Πράξης  

∆9:  

o Ετήσιες Εκθέσεις αξιολόγησης  

∆10:  

o Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

o Αποστολή εξοπλισµού στα σχολεία της πιλοτικής εφαρµογής 
(Πρακτικά Παραλαβής Εξοπλισµού) 
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7. ∆είκτες Εκροών 

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

6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό ΑΡΙΘΜΟΣ 95 

6134 Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρµογές ΑΡΙΘΜΟΣ 3 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 67 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 8.065.980 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 896.220 

8.962.200,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 8.962.200,00 8.962.200,00 

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 8.962.200,00 8.962.200,00 
 

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

σε 8.962.200,00 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 σε 8.962.200,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):  8.962.200,00 ευρώ. 

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

ανέρχεται σε 1.469.180 ευρώ (ποσό) 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ……… 2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):     …………………….. ποσό σε 

ευρώ.  

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

σε …………   (ποσό) 



 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5 

Έκδοση: 3η 

Ηµ/νια Έκδοσης: 18.06.2010 
- 8 - 

 
 

 

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 


