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                                                   Προς: 

 

    Υπόψη: 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

 Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά» - Οριζόντια Πράξη 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 
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»,  
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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. 11816/17-08-2010 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» 
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ), 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 10067/16-09-2010 (ΕΥ∆ 13164/17-09-2010) αίτηση χρηµατοδότησης 
πράξης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 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. Το µε αρ. πρωτ  36118/ΕΥΘΥ/1631/23-8-2010 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων, 

12. Το µε αρ πρωτ 20996/2-11-2010 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, 

13. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ  330/4-2-2011  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

 
την ένταξη της Πράξης «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική 
Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά» 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». 
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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% 1.984.500 30314101 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2 52,31% 2.353.950 30314102 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

3 3,59% 161.550 30314103 

 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 303141 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E8458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ84580040 

3. ∆ικαιούχος: Πανεπιστήµιο Κρήτης 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 501107 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 

Το φυσικό αντικείµενο της πράξης εντάσσεται σε τέσσερις θεµατικούς άξονες: 

ΑΞΟΝΑΣ Α: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράµµατα Σπουδών 

- Α1 Αναµόρφωση και έκδοση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 

- Α2 Παραγωγή νέου αναγκαίου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή µορφή 

- Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΑΞΟΝΑ Β: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών – συµβατική και εξ αποστάσεως 

- Β1 Επιµόρφωση αποσπώµενων εκπαιδευτικών 

- Β2 Επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών 

- Β3 Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών από Αυστραλία  σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας και το  Flιnders University 
- Β4 Τηλεπιµόρφωση 

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Υποδοµές και µεθοδολογία ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning) 

- Γ1 Επιχειρησιακός σχεδιασµός του πλαισίου της ελληνόγλωσσης διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης στη διασπορά (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση)> 

Περιλαµβάνεται οργανωτικός, παιδαγωγικός και τεχνολογικός σχεδιασµός. – 

- Γ2 Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων µάθησης 

- Γ3 Πλαίσιο Σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/επιµόρφωσης. (Βάση 

δεδοµένων του υλικού, περιβάλλον εκπαιδευτικού και περιβάλλον µαθητή). 

- Γ4 Τηλεκπαίδευση µαθητών/εκπαιδευτικών/γονιών της διασποράς στην 

ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό. 
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ΑΞΟΝΑΣ ∆: ∆ηµοσιότητα και Αξιολόγηση της Πράξης 

- ∆1 ∆ηµοσιότητα της Πράξης 

- ∆2 Αξιολόγηση της Πράξης 

 

6. Παραδοτέα πράξης 

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

ΑΞΟΝΑΣ Α : 
 
Α1 Αναµόρφωση και έκδοση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 

- 23 τεύχη έντυπου υλικού 
- 16 οπτικοί δίσκοι (CD) 
- 3 DVD της σειράς ΜΟΡΜΩ 
 

Α2 Παραγωγή νέου αναγκαίου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή µορφή 
19 τεύχη υλικού σε έντυπη µορφή και 4 CD  

 
Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
6 πακέτα υλικού για την ηλεκτρονική µάθηση 
 
ΑΞΟΝΑΣ Β : 
 
Β1 Επιµόρφωση αποσπώµενων εκπαιδευτικών 

- Τρεις (3)απολογιστικές εκθέσεις για την υλοποίηση τριών (3) σεµιναρίων 
για αποσπώµενους εκπαιδευτικούς οι οποίες θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης (π.χ. παρουσιολόγια, 
εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραµµα σπουδών, υλικό δηµοσιοποίησης κλπ.)  

 
Β2 Επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών 

- Έξι (6) απολογιστικές εκθέσεις για την υλοποίηση δέκα (10) σεµιναρίων για 
οµογενείς εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίες θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης (π.χ. παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό 
υλικό, πρόγραµµα σπουδών, υλικό δηµοσιοποίησης κλπ.) 

- Επίσης, τρεις (3) απολογιστικές εκθέσεις για τα σεµινάρια τα οποία θα 
υλοποιηθούν  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης οι οποίες θα 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης (π.χ. 
παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραµµα σπουδών, υλικό δηµοσιοποίησης 
κλπ.) 

 
Β3 Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών από Αυστραλία, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας και το  Flιnders University 

Μία απολογιστική έκθεση για την υλοποίηση προγράµµατος µετεκπαίδευσης η 
οποία θα συνοδεύεται  από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης (π.χ. 
παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραµµα σπουδών, υλικό δηµοσιοποίησης 
κλπ.) 

 
 

Β4 Τηλεπιµόρφωση 
- Εξαµηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση των 

τηλεπιµορφώσεων ανά έτος (20 τετράωρα σεµινάρια ανά έτος) η οποία θα 
συνοδεύεται  από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης 

 
ΑΞΟΝΑΣ Γ : 
 
Γ1: Επιχειρησιακός Σχεδιασµός του πλαισίου της ελληνόγλωσσης διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης στη διασπορά (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 

- Έκθεση Σκοπιµότητας   
 

Γ2: Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων µάθησης 
- Ανάπτυξη και σύνδεση πλατφόρµας επιµόρφωσης στην ενιαία 

Εκπαιδευτική Πύλη διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ σε 
συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ. 

- Κοινότητες πρακτικής  εκπαιδευτικών  
- Κοινότητες πρακτικής  µαθητών 
- Οι εργασίες των µαθητών (τάξεων) που θα ταξιδέψουν και θα 

φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. 
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Γ3: Πλαίσιο σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευση/επιµόρφωσης 
- Βάση δεδοµένων για το υλικό που έχει ήδη παραχθεί. Αυτή θα 

υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην  κατασκευή των δικών τους 
περιβαλλόντων και θα λειτουργεί ως πηγή για την παραγωγή νέου 
υλικού. 

- Οπτικοποιηµένο και ηχογραφηµένο υλικό 
 
- Οδηγός αποτελεσµατικής διαχείρισης και χρήσης της βάσης δεδοµένων 

από τον εκπαιδευτικό. 
- Κοινωνικές και διαδικαστικές διευκολύνσεις  για τους µαθητές κάθε 

επιπέδου. 
- ∆ραστηριότητες και ασκήσεις κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον µάθησης 
- Συγγραφή µαθησιακών στόχων για κάθε δραστηριότητα και άσκηση 
- Ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για όλα τα επίπεδα, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά τον 
παιδαγωγικό σχεδιασµό. 

- Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τον σχεδιασµό, την 
ανάπτυξη και την αξιολόγηση ηλεκτρονικών µαθησιακών περιβαλλόντων 

- Περιβάλλον εργασίας του εκπαιδευτικού για το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη µαθησιακών περιβαλλόντων 

- Κοινός Φάκελος Υλικού (τράπεζα υλικού), δραστηριοτήτων, κειµένων που 
συνεργατικά θα παράγουν οι εκπαιδευτικοί και θα µπορούν να 
µοιράζονται µεταξύ τους 

- Γλωσσικές πολυµεσικές δοκιµασίες αξιολόγησης του µαθητή 
- Οδηγός για την αποτελεσµατική χρήση, εκ µέρους του εκπαιδευτικού, της 

βάσης δεδοµένων. 
- Ατοµικός φάκελος παραγωγής υλικού και δραστηριοτήτων. 
- Οδηγός διαφοροποιηµένης διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, ως ξένης και στοιχείων ιστορίας και πολιτισµού. 
- Οδηγός διαφοροποιηµένης διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 
- Οδηγός διαφοροποιηµένης διδασκαλίας για τη διδασκαλία στοιχείων 

ιστορίας και πολιτισµού. 
- Εκφωνητής µαθησιακών κειµένων. 
- Ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά σενάρια και σχέδια διδασκαλίας  
- ∆υναµική Σκαλωσιά Υποστήριξης Κειµένων την οποία ο εκπαιδευτικός θα 

χρησιµοποιεί για να φτιάξει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον 
κατανόησης και ερµηνείας κειµένων.  

- Φάκελος αξιολόγησης του µαθητή. 
- Σενάρια διαφοροποιηµένης διδασκαλίας.  
- Μαθησιακό περιβάλλον Α1 Μαργαρίτα 1, 2 Μαθαίνω να διαβάζω και να 

γράφω 
- Μαθησιακό περιβάλλον Α2 Μαργαρίτα 3,4 και Ελληνικά µε την παρέα µου 

1 
- Μαθησιακό περιβάλλον Β1 Μαργαρίτα5, 6  και Ελληνικά µε την παρέα µου 

2 
- Μαθησιακό περιβάλλον Β2 Ελληνικά µε την παρέα µου 2 και Βήµατα 

Μπροστά 1 
- Μαθησιακό περιβάλλον για τα Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισµού.  
 

 
 

Γ4: Τηλεκπαίδευση µαθητών/εκπαιδευτικών/γονιών της διασποράς στην 
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό 
 

- Τα παραδοτέα θα αφορούν τα αποτελέσµατα των τηλεπιµορφώσεων που 
θα υλοποιούνται κατ’ έτος καθώς και σ’ εκείνα της πιλοτικής εφαρµογής 
του συστήµατος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και εν γένει 
ηλεκτρονικής µάθησης των µαθητών, για τα οποία θα συντάσσονται 
ηµερολόγια, εκθέσεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης 

 
ΑΞΟΝΑΣ ∆ : 
 
∆1 ∆ηµοσιότητα της Πράξης  

- Για κάθε µία από  τις δραστηριότητες (Συναντήσεις Εργασίας, ∆ιηµερίδες, 
Συνέδρια) θα συνταχθεί απολογιστική έκθεση η οποία και θα αποτελεί το 
παραδοτέο της δράσης και  τα πρακτικά των συνεδρίων τα οποία θα 
συνοδεύονται  από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα υλοποίησης  
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∆2 Αξιολόγηση της Πράξης  

- Παραδοτέα θα είναι οι εξαµηνιαίες και  ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. 

 

Τελικός ∆ικαιούχος της Πράξης ορίζεται το Πανεπιστήµιο Κρήτης  µε 
συµπράττοντες το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης.  Οι τρεις ανωτέρω φορείς συγκροτούν σύµπραξη φορέων για την 
εκτέλεση της πράξης.  Το περιεχόµενο της σύµπραξης αποτυπώνεται αναλυτικά 
στα «Συµφωνητικά Σύµπραξης» τα οποία εστάλησαν µε το αρ. πρωτ. 
……….(………. ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ) έγγραφο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Τεχνικό 
∆ελτίο της Πράξης (Υποέργα) και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων. 
 

Επίσης, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της επιτροπής αξιολόγησης θα 

πρέπει να συµπεριληφθούν τα κάτωθι παραδοτέα: 

 

- Αναλυτική και επαρκώς τεκµηριωµένη αναφορά όπου θα περιγράφει τόσο 

τις διαδικασίες όσο και τον τρόπο λειτουργίας των οµάδων εργασίας. 

Επιπλέον, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θα οριστικοποιήσει θα 

καθορίσει επακριβώς τα παραδοτέα της κάθε δράσης, το σχέδιο 

υλοποίησης αυτής (και για κάθε υποέργο). Επιπλέον, θα πρέπει να 

περιγραφούν αναλυτικά οι δοµές και τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν 

από προηγούµενα έργα και πως αυτά θα ενταχθούν στο παρόν έργο. 

- Μοντέλο επιµόρφωσης – Πρόγραµµα/τα επιµόρφωσης 

- Μοντέλο εκπαίδευσης – Πρόγραµµα/τα σπουδών 

- Πλήρως αναπτυγµένη έκθεση για τον «Παιδαγωγικό Σχεδιασµό 

Ηλεκτρονικής Μάθησης» 

- Μελέτη Βιωσιµότητας 

 

Τα παραδοτέα της πράξης θα οριστικοποιηθούν στα πλαίσια της 

ενεργοποίησης των σχετικών υποέργων. 

  

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

6158 
Επιµορφούµενοι Εκπαιδευτικοί Α/θµιας 
Εκπαίδευσης 

αριθµός 1.020 

6160 
Επιµορφούµενοι Εκπαιδευτικοί Β/θµιας 
Εκπαίδευσης 

αριθµός 680 

6721 
Αριθµός προγραµµάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

αριθµός 60 

6182 
Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης 

αριθµός 15.050 

6183 
Επωφελούµενοι γυναίκες µαθήτριες Α/θµιας 
και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

αριθµός 15.050 
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 36 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 3.595.481 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 654.498 

 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1)   
2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

203.269 
46.752  

 

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

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 4.500.000,00 4.500.000,00 
 

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

σε 4.500.000,00 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 4.500.000,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):  4.500.000,00 ευρώ. 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2011) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε 1.224.558 ευρώ (ποσό) 

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

ευρώ.  

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

σε …………   (ποσό) 
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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  

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

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 


