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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες 

Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου – ΑΠ 2» 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 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. 8208/02-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου»,  

9. Τη µε αρ. πρωτ. 03046/2010/01-07-2010 (ΕΥ∆ 10490/09-07-2010) αίτηση 
χρηµατοδότησης πράξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 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 4856/30-11-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου – ΑΠ 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης 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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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 304274 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580617 

3. ∆ικαιούχος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 501104 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
 
Στόχος του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των 
παιδιών Ροµά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη 
εγγραφή τους στην Α΄ ∆ηµοτικού, η εξοικείωση τους µε το 
σχολείο και η παραµονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια 
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα γίνει µε τη συνδροµή των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, ειδικών επιστηµόνων, κοινωνικών 
λειτουργών και ψυχολόγων, ειδικά επιµορφωµένων για τις 
ανάγκες του Προγράµµατος. Η εκπαιδευτική παρέµβαση είναι 
απαραίτητο να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
χαρακτηριστικά του κάθε επιλεγµένου οικισµού που διαβιούν 
παιδιά Ροµά και κατ’ επέκταση των σχολείων όπου φοιτούν αυτά 
και να δείχνει τον οφειλόµενο σεβασµό στον αυτοπροσδιορισµό 
στον οποίο προβαίνουν τα µέλη της οµάδας στόχου. 
Οι δράσεις του έργου θα έχουν ως κύριο αποδέκτη και σηµείο 
αναφοράς την ίδια την σχολική µονάδα. Θα στοχεύουν στη γενική 
αναβάθµιση της µέσα από ένα πολυδιάστατο σχήµα υποστήριξης, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου και θα αφορούν 
σε: α)ειδικά µέτρα υποστήριξης των Ροµά µαθητών, β) εφαρµογή 
νέων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών στις «µικτές 
τάξεις», γ) δηµιουργία προϋποθέσεων για θετικό παιδαγωγικό 
κλίµα και διαπολιτισµική επικοινωνία στο σχολείο. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι δράσεων: 
∆ΡΑΣΗ 1: Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην 
προσχολική αγωγή: Η δράση αυτή περιλαµβάνει παρεµβάσεις 
που θα πραγµατοποιηθούν µέσα στους οικισµούς µε δυνατότητα 
συνεργασίας και υποστήριξης των παιδαγωγών στους παιδικούς 
σταθµούς. Έµφαση θα δοθεί στην υλοποίηση παρεµβάσεων στο 
Νηπιαγωγείο. 
∆ΡΑΣΗ 2: Ενδοσχολικές παρεµβάσεις για τη σχολική ένταξη 
και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης:   
Η ∆ράση περιλαµβάνει τις ακόλουθες 2 Υποδράσεις: 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1: Ενταξη στο Σχολείο: Στόχοι της υποδράσης είναι η 
σύνδεση του οικισµού µε το σχολείο και η διευκόλυνση της 
πρόσβασης και σταδικακής ένταξης των παιδιών του οικισµού στο 
σχολείο. 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2: Υποστήριξη των παιδιών µέσω ενισχυτικών 
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων: Η υποδράση αφορά στην 
υποστήριξη της φοίτησης των παιδιών της οµάδας στόχου που 
φοιτούν στο ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Η 
υποδράση θα πραγµατοποιηθεί α) µέσω της οργάνωσης και 
λειτουργίας τµηµάτων ενίσχυσης της τακτικής φοίτησης και 
απόδοσης των µαθητών στο σύνολο των σχολείων παρέµβασης 
και β) µέσω της οργάνωσης και λειτουργίας θερινών τµηµάτων, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, ενίσχυσης των µαθητών, όπου κρίνεται 
αναγκάιο, µε στόχο τη διευκόλυνση της µετάβασης των µαθητών 
από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και από το Γυµνάσιο στο Λύκειο. 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 3: ∆ιεύρυνση των σχολικών δραστηριοτήτων εντός και 
εκτός σχολικής µονάδας: Στο πλαίσιο της υποδράσης 
αξιοποιούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράµµατος σε 
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την 
εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής απασχόλησης και 
παρεµβάσεων εµψύχωσης, οι οποίες θα υλοποιούνται µέσα στο 
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χώρο της σχολικής µονάδας. 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 4: Οργάνωση και εµπλουτισµός σχολικής βιβλιοθήκης: 
∆ΡΑΣΗ 3: Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας: 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράµµατος θα διερευνήσουν και 
θα εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων  Ροµά και 
ιδιαίτερα των οικογενειών των µαθητών (κυρίως µητέρων) 
προκειµένου να τους/τις ενθαρρύνουν στη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα αλφαβητισµού των ΚΕΕ µε στόχο τη συµµετοχή τους 
στις εξετάσεις για το απολυτήριο ∆ηµοτικού ή/και στην εγγραφή 
και φοίτησή τους στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και να 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτά. 
∆ΡΑΣΗ 4: Επιµορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών:  
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1: Ενδοσχολικές επιµορφώσεις εκπαιδευτικών: Το 
πρόγραµµα θα οργανώσει και υποστηρίξει ενδοσχολικές 
επιµορφώσεις εστιασµένες σε θέµατα διδακτικής, 
διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, διαχείρισης τάξης, παραγωγής 
διδακτικού υλικού και άλλων παιδαγωγικών πρακτικών.  
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2: Γενικές Επιµορφώσεις: Οι γενικές επιµορφώσεις 
απευθύνονται στα στελέχη της εκπαίδευσης (∆ιευθυντές και 
Προϊσταµένους εκπαίδευσης, Σχολικούς Συµβούλους, ∆ιευθυντές 
Σχολείων), στους εκπαιδευτικούς των Σ∆Ε και στους εκπαιδευτές 
των ΚΕΕ όπου φοιτούν ενήλικες Ροµά, στους συνεργάτες του 
Προγράµµατος, στους φοιτητές που πραγµατοποιούν την πρακτική 
τους άσκηση σύµφωνα µε τη ∆ράση 2 υποδράση 1, καθώς επίσης 
και στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους των ΙΑΚ. 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 3: Εξ αποστάσεως επιµόρφωση:  Στο πλαίσιο της 
υποδράσης θα παραχθεί κατάλληλο ηλεκτρονικό επιµορφωτικό 
υλικό. Το επιµορφωτικό υλικό θα µεταφορτωθεί σε πλατφόρµα 
Τηλεκπαίδευσης, θα οργανωθεί σε ηλεκτρονικά µαθήµατα και θα 
παρουσιάζεται ηλεκτρονικά δοµηµένο σε θεµατικές ενότητες.  
∆ΡΑΣΗ 5: Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης: Κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου θα συσταθεί οµάδα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, η οποία θα παρακολουθεί και θα 
στηρίζει τους µαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης. 
∆ΡΑΣΗ 6: Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής 
κοινωνίας:  Στόχος της δράσης είναι να δηµιουργηθούν γέφυρες 
επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων όπου φοιτούν παιδιά 
Ροµά µε τις οικογένειες  και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
∆ΡΑΣΗ 7: ∆ικτύωση Σχολείων:  Στόχος της δράσης είναι να 
αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για 
επικοινωνία και συνεργασία, ώστε όσοι συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα να έχουν πρόσβαση στο υλικό και τα αποτελέσµατα 
των παρεµβάσεων, καθώς και να λαµβάνουν υποστήριξη από τους 
επιστηµονικούς συνεργάτες του προγράµµατος. Το ΕΚΠΑ θα 
χρησιµοποιήσει τα τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρει το 
Υπουργείο. 
∆ΡΑΣΗ 8: ∆ηµοσιότητα: Το Πρόγραµµα θα προβάλει όλες τις 
δράσεις του µε τη διεξαγωγή ηµερίδων, συνεδρίων, δηµοσιεύσεων 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και µε την παραγωγή 
διαφηµιστικού υλικού. 
∆ΡΑΣΗ 9: Αξιολόγηση Πράξης: Η αξιολόγηση θα γίνει 
εσωτερικά και εξωτερικά από ειδικούς στον τοµέα της αξιολόγησης 
επιστήµονες, οι οποίοι θα έχουν επαρκή εµπειρία σε θέµατα 
εκπαίδευσης και θα οριστούν από την Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης.  
 

6. Παραδοτέα πράξης 

Παραδοτέα της πράξης αποτελούν α) τα υποχρεωτικά 
παραδοτέα όπως περιγράφονται στην πρόσκληση και β) τα 
ακόλουθα: 

 
 
∆ΡΑΣΗ 1:  

- Αναλυτική περιγραφή των παρεµβάσεων, της 
µεθοδολογίας αξιολόγησης και των αποτελεσµάτων 
εφαρµογής.  
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- Καλές πρακτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης των 
παιδιών Ροµά στην προσχολική αγωγή. 

∆ΡΑΣΗ 2: 
- Ενέργειες ένταξης των παιδιών Ροµά, στο οποίο θα 

περιλαµβάνεται Παράρτηµα µε Εκθέσεις για το κάθε 
σχολείο εφαρµογής ξεχωριστά. 

- Παράρτηµα µε Εκθέσεις για το κάθε σχολείο εφαρµογής 
ξεχωριστά. ∆ιδακτική µεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό, 
διαδικασία αξιολόγησης και αποτελέσµατα εφαρµογής.  

∆ΡΑΣΗ 3: 
- Μεθοδολογία και παρουσίαση αποτελεσµάτων 
- Καλές πρακτικές ενίσχυσης της πρόσβασης στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία ∆εύτερης 
Ευκαιρίας καθώς και της σύνδεσης αυτών των δοµών µε 
τα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ροµά. 

∆ΡΑΣΗ 4: 
- Μεθοδολογία ενδοσχολικής επιµόρφωσης και παρουσίαση 

αποτελεσµάτων 
- Μεθοδολογία γενικών επιµορφώσεων και παρουσίαση 

αποτελεσµάτων 
- Κατάλογος επιµορφωτών και επιµορφούµενων 

εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. 
- Καλές πρακτικές επιµόρφωσης. 
- Καλές πρακτικές διδασκαλίας σε τάξεις που φοιτούν 

παιδιά Ροµά. Στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου θα 
δίνονται πρακτικά παραδείγµατα ασκήσεων, 
δραστηριοτήτων κ.α. µε έµφαση σε υλικό που έχουν 
αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τις 
επιµορφώσεις. 

∆ΡΑΣΗ 5: 
- Στοιχεία και αποτελέσµατα εφαρµογής προγραµµάτων 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Στους άξονες του 
παραδοτέου θα περιλαµβάνονται στατιστικά στοιχεία για 
τα σχολεία εφαρµογής και τους 
συµµετέχοντες/συµµετέχουσες, η µεθοδολογία των 
προγραµµάτων, τα εργαλεία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των παρεµβάσεων καθώς και ανάλυση των 
οικονοµικών, πολιτισµικών, κοινωνικών και ιδεολογικών 
παραµέτρων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν την εφαρµογή 
προγραµµάτων ψυχολογικής υποστήριξης. 

- Καλές πρακτικές εφαρµογής προγραµµάτων 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

∆ΡΑΣΗ 6: 
- Κατάλογος µε υλοποιηθείσες παρεµβάσεις καθώς και 

καλές πρακτικές. 
∆ΡΑΣΗ 7: 

- Το υλικό και οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΕΚΠΑ 
µέσα από τον δικτυακό κόµβο θα περιλαµβάνουν 
αναλυτικά στοιχεία της εφαρµογής του προγράµµατος, 
εκπαιδευτικό κι επιµορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική 
µορφή ανά δράση, συντονισµό ηλεκτρονικών 
συζητήσεων, απαντήσεις και ηλεκτρονική υποστήριξη σε 
συνεργάτες, επιµορφούµενους και εκπαιδευτικούς των 
σχολείων εφαρµογής, οδηγό πλοήγησης σε θεµατικές 
ενότητες του εκπαιδευτικού κι επιµορφωτικού υλικού 
οργανωµένου ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, επίπεδα 
ελληνοµάθειας, γνωστικά αντικείµενα και διδασκόµενες 
έννοιες. 
Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της 
παρούσας υποδράσης θα παραδοθεί µετά τη λήξη του 
προγράµµατος στην Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης.  

∆ΡΑΣΗ 8: 
- Υλικό δηµοσιότητας 
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∆ΡΑΣΗ 9:  

- Ετήσιος «Απολογισµός ∆ράσεων και Πεπραγµένων»  

- Τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της Πράξης. 
 

 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

6141 
Μέσος ετήσιος αριθµός µαθητών που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

αριθµός 1500 

6144 ∆οµές εκπαίδευσης που επωφελούνται αριθµός 82 

6158 
Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Α/θµιας 
εκπαίδευσης 

αριθµός 2554 

6160 
Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Β/θµιας 
εκπαίδευσης 

αριθµός 306 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 40  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 1.457.606,01 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 54.893,99 

1.512.500,00 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 1.512.500,00 1.512.500,00 
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 1.512.500,00 1.512.500,00 
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11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται 

σε  1.512.500,00 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 1.512.500,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 1.512.500,00 ευρώ. 

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

ανέρχεται σε 226.875,00 ευρώ (ποσό) 

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 
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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 


