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Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/Κ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
T.K : 15180

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση
των διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ2" με κωδικό MIS 303332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 σημείο (ιδ.), άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο 2 σημείο (xvi) και άρθρο
6 παρ. 1 σημείο (ιστ.),
2. Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 57 παρ. 1 και άρθρο 56 παρ. 2,
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»,
4. Τη με αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με αρ.
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ. 1 (γ) του Ν. 3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
6. 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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 147 (ΦΕΚ 299/Β’/22.02.2011) η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 ΚΥΑ σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με
σκοπό την αναδιάρθρωσή της σλυμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007,
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/Β’/31.12.2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός
Τομέας Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων
(τροποποίηση της ΚΥΑ Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β’/20.2.1995),
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9. Την αριθμ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19-11-09) Απόφαση ορισμού του Ειδικού
Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
10. 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»,
11. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που αφορά
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά
ισχύουν,
12. Την υπ’ αριθμ. 27936/29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2230/τ.Β/31-12-2010) η οποία τροποποιεί την Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ τ.
Β 112/20-2-1995) ΚΥΑ, με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μετονομάζεται σε
Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων,
13. Τη με αρ. πρωτ. 26510/28-11-2008 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια 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» και την
επικαιροποίηση αυτής,
14. Τη με αρ. πρωτ. 22490/12-11-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β΄
βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών – ΑΠ2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 2934/14-03-2011,
15. Το με αρ. πρωτ. 15594/05-09-2011 (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 14603/06-09-2011) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων,
16. 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,
17. Το Ν. 3840 (ΦΕΚ53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις,
18. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ

2434 / 01-11-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 2η τροποποίηση της

πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αποφασίζει
την 2η Τροποποίηση της Πράξης "Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των
διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ2" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

303332
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Ε0458
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ04580610
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:
4. Κωδικός Δικαιούχου:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/Κ
1090214

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 3 από 7

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αφορούν στη
λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων
Ζ.Ε.Π. για τους μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς ,
παλιννοστούντες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες), οι οποίοι χωρίς να έχουν την
απαραίτητη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσονται στις δομές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών διακρατικών
συνεργασιών ελληνικών σχολείων με σχολεία των χωρών καταγωγής των αλλοδαπών
και παλλινοστούντων μαθητών.
Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης Πράξης επιδιώκεται:
(α) να ενισχυθεί η στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των Ενισχυτικών
Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(β) να επιμορφωθούν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στις Τάξεις
Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.
(γ) να αξιοποιηθεί η διακρατική συνεργασία και να οργανωθούν κοινές εκπαιδευτικές
δράσεις με τις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων, η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κεντρικές
Δράσεις:
Δράση 1: Ενίσχυση της στελέχωσης των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των
Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τις
απαιτούμενες ειδικότητες εκπαιδευτικών
Στόχος της Δράσης είναι η ένταξη των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(αλλοδαπών, παλιννοστούντων, ρομά, μουσουλμανόπαιδων), να γίνει περισσότερο
αποτελεσματική, συμμετοχική και ενεργητική, ώστε η προσαρμογή τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει ομαλά και ισόρροπα, αποφεύγοντας την απομόνωση
και την περιθωριοποίηση.
Οι Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.
δημιουργούνται για την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών ΕΚΟ στο ελληνικό
σχολείο με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται
η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η διδασκαλία της γλώσσας υποδοχής (Ελληνική) θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποτελεσματική παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων τους η
οποία πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και επομένως, τη βελτίωση των
επιδόσεών τους. Επίσης, η εκμάθηση της Ελληνικής θα συντελέσει στη διευκόλυνση
της επικοινωνίας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και στην ταχύτερη
κοινωνικοποίησή τους.
Η προτεινόμενη Δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού σε
Γυμνάσια & Λύκεια που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών με χρήση των
ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Δράση 2: Ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής
Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τα εξής:
• τις εισηγήσεις των επιμορφωτών,
• την εκπόνηση , αναπαραγωγή και διανομή υποστηρικτικού υλικού για τους
συμμετέχοντες της διημερίδας
• τις μετακινήσεις , τις ημερήσιες αποζημιώσεις και την διαμονή των επιμορφούμενων
εκπαιδευτικών,
• την παροχή catering
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Δράση 3 Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις ελληνικών σχολείων με σχολεία των χωρών
καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
Οι κοινές εκπαιδευτικές δράσεις των ελληνικών σχολείων με τα σχολεία των χωρών
καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών θα υλοποιηθούν με
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και συγκεκριμένα με τη
χρήση εργαλείων διαδικτυακής επικοινωνίας με εικόνα και ήχο (Web 2.0). Υπεύθυνοι
για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών θα είναι οι εκπαιδευτικοί
που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1 και θα επιμορφωθούν στη Δράση
2. Οι μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης με στόχο οι μαθητές να εκφράσουν την πολιτισμική
τους ταυτότητα και να κατανοήσουν την έκφραση άλλων, μέσα από κατασκευές με
προσωπικό νόημα, όπως κείμενα, εικόνες-φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, links
κ.ά.
Για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα
απασχοληθούν πέντε (5) Ειδικοί Επιστήμονες συνολικά και για τους τρείς Άξονες
Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 2 & 3) οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση υποστηρικτικού
υλικού, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και τα
Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. της Δράσης 2 καθώς και το σχεδιασμό,
την αξιολόγηση των προτάσεων των σχολικών μονάδων και την παρακολούθηση των
κοινών εκπαιδευτικών δράσεων διακρατικής συνεργασίας.
Δράση 4: Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας
Η Δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής
που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για
την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δράση 5: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης
Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των δράσεων και των συντελεστών της προτεινόμενης Πράξης.
Η Δράση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων
της Πράξης. Προβλέπεται δράση αξιολόγησης από εξωτερικό Ανάδοχο με
επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.
6. Παραδοτέα πράξης:

• Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης
• Αποφάσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν, Αποφάσεις
μετακίνησης στελεχών για την παρακολούθηση υλοποίησης και τον έλεγχο της
Πράξης, Αποφάσεις μετακίνησης ειδικών επιστημόνων και επιμορφούμενων
εκπαιδευτικών
• Παραδοτέα Ειδικών Επιστημόνων για τις δράσεις της επιμόρφωσης και για τις
δράσεις των διακρατικών συνεργασιών
• Εκκαθάριση δαπανών της Πράξης, Εκκαθάριση πληρωμής μηνιαίων αποδοχών
εκπαιδευτικών
• Μεθοδολογία και εργαλεία έρευνας, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοτικών
και ποιοτικών στοιχείων),συνεντεύξεις.
• Συμπεράσματα από την στατιστική επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών
παραμέτρων (στοιχείων) με χρήση κατάλληλων εργαλείων.
• Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (ex post evaluation): η οποία θα αφορά στην τελική
αξιολόγηση ΤΩΝ αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών του προγράμματος.
7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός

6141

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

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

Τιμή Στόχος

Αριθμός

1,334.00

6160
6174

Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αριθμός
Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής
Αριθμός
εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις
6182
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και
Αριθμός
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
6183
Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας και
Αριθμός
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
8201
Αριθμός Διακρατικών Συνεργασιών
Αριθμός
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 27 (μήνες)

89.00
78.00
627.00
707.00
78.00

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ

Σύνολο (1)
Έμμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (2)
ΣΥΝΟΛΑ

1,896,237.55
12,693.60
1,908,931.15

1,908,931.15

56,797.14
0.00
56,797.14
1,965,728.29

56,797.14

1,908,931.15

56,797.14
1,965,728.29

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,965,728.29 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,965,728.29 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,965,728.29 ευρώ και Π/Υ(2)
ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

0.00

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0458

Φορέας ΣΑ:

1010750

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ04580610
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,965,728.29 (ποσό σε
ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2011 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται
σε 943,296.76 (ποσό σε ευρώ)
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής,παραμένουν σε ισχύ.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών
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