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Μάθησης και Θρησκευµάτων

Υπόψη:

ΘΕΜΑ:

- Υπεύθυνο Πράξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «∆ιαπολιτισµικές
Εκπαιδευτικές ∆ράσεις στη β΄ βάθµια εκπαίδευση µε ενίσχυση
των

διακρατικών

συνεργασιών

–

ΑΠ2»

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), 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 ∆ιά Βίου Μάθηση»,
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4. 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,
5. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ. 1 (γ) του Ν. 3614/07 Σύστηµα
∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 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, ∆ιά 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 ∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα
Ευρωπαϊκών Πόρων (τροποποίηση της ΚΥΑ Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ
112/Β’/20.2.1995),
9. 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,
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 ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων 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 ∆ιά 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 ∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων,
13. Τη µε αρ. πρωτ. 26510/28-11-2008 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» και την επικαιροποίηση
αυτής,
14. Τη µε αρ. πρωτ. 22490/12-11-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης µε τίτλο
«∆ιαπολιτισµικές Εκπαιδευτικές ∆ράσεις στη β΄ βάθµια εκπαίδευση µε ενίσχυση
των διακρατικών συνεργασιών – ΑΠ2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013,
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15. Το µε αρ. πρωτ. 2645/22-02-2011 (ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 2295/22-02-2011) έγγραφο
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων,
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 573/14-3-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθηση»
Αποφασίζει
η

Τη 1 τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «∆ιαπολιτισµικές Εκπαιδευτικές
∆ράσεις στη β΄ βάθµια εκπαίδευση µε ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών –
ΑΠ2» 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» ως προς τα παρακάτω,
σύµφωνα µε το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ:
•

Σύµφωνα µε την ΥΑ ΑΦ.821/3412Ρ/157476/Ζ1/13-12-2010 (ΦΕΚ 2142Β)
µε τίτλο «Ρυθµίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων
Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τµηµάτων Ζ.Ε.Π.
2010-2011», τα ειδικά τµήµατα/τάξεις υποστήριξης αλλοδαπών (τάξεις
υποδοχής κ.α.) εξειδικεύονται σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά
Φροντιστηριακά Τµήµατα Ζ.Ε.Π. και αφορούν το σύνολο των µαθητών από
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ροµά,
µουσουλµανόπαιδες) και όχι µόνο στους αλλοδαπούς µαθητές. Επίσης, στις
κοινές
εκπαιδευτικές
δράσεις
διακρατικής
συνεργασίας
που
πραγµατοποιούνται µεταξύ των ελληνικών σχολείων και των σχολείων των
χωρών καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών
συµµετέχουν όλοι οι µαθητές των τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των
Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τµηµάτων Ζ.Ε.Π., ανεξάρτητα από τη χώρα
καταγωγής ή την ευάλωτη κοινωνική οµάδα προέλευσης (π.χ. ροµά κλπ).

•

µείωση του προϋπολογισµού της Πράξης κατά 20.679,95 ευρώ

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:

303332

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1 Κωδικός
2. Κωδικός

ΣΑ:

Π∆Ε πράξης:

2.2 Κωδικός

E0458

2010ΣΕ04580610

πράξης ΣΑ:
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3. ∆ικαιούχος:
4. Κωδικός ∆ικαιούχου:

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
1090214
Η προτεινόµενη Πράξη έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη ∆ευτεροβάθµια 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 ∆ευτεροβάθµιας 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 ∆ευτεροβάθµια
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
5. Φυσικό αντικείµενο της
πράξης:

παλιννοστούντων µαθητών
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων, η Πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες κεντρικές
∆ράσεις:
∆ράση 1: Ενίσχυση της στελέχωσης των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και των
Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τµηµάτων Ζ.Ε.Π. στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση µε τις απαιτούµενες ειδικότητες εκπαιδευτικών
Στόχος της ∆ράσης 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
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συντελέσει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των µαθητών στο σχολικό
περιβάλλον και στην ταχύτερη κοινωνικοποίησή τους.

Η προτεινόµενη ∆ράση αφορά στον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού δυναµικού
σε Γυµνάσια & Λύκεια που εµφανίζουν σχετικούς πληθυσµούς µαθητών µε χρήση
των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ.
∆ράση 2: Ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών των Τάξεων
Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τµηµάτων Ζ.Ε.Π. στη
∆ευτεροβάθµια 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

∆ράση 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 ∆ράσης 1
και θα επιµορφωθούν στη ∆ράση 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 ∆ράσης
2 καθώς και το σχεδιασµό, την αξιολόγηση των προτάσεων των σχολικών
µονάδων και την παρακολούθηση των κοινών εκπαιδευτικών δράσεων
διακρατικής συνεργασίας.
∆ράση 4: Ενέργειες ενηµέρωσης, προβολής και δηµοσιότητας
Η ∆ράση 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.
∆ράση 5: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης
Στο πλαίσιο της ∆ράσης αυτής θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των δράσεων και των συντελεστών της προτεινόµενης Πράξης.
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Η

∆ράση

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.
•

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρµογής Φυσικού Αντικειµένου και
∆ιαχείρισης Οικονοµικού Αντικειµένου της Πράξης

•

Αποφάσεις σχετικές µε τους ∆ιαγωνισµούς 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

6. Παραδοτέα πράξης

•

Εκκαθάριση δαπανών της Πράξης, Εκκαθάριση πληρωµής µηνιαίων

•

Μεθοδολογία και εργαλεία έρευνας, συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια

αποδοχών εκπαιδευτικών

(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. ∆είκτες Εκροών
Κωδικός

6141

6174

6182

6183

Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή)

Μέσος ετήσιος αριθµός µαθητών που
συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
Σχολικές Μονάδες Β/θµιας γενικής και
τεχνικής εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται
από εκπ/κες παρεµβάσεις
Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή
Στόχος

αριθµός

1.334

αριθµός

78

αριθµός

627

αριθµός

707

8201

Αριθµός ∆ιακρατικών Συµφωνιών

αριθµός

78

6140

Επιµορφούµενοι Εκπαιδευτικοί Β/θµιας
Εκπαίδευσης

αριθµός

89

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 15 µήνες.
9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Κατηγορίες ∆απανών

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη
(€)

Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη
από Ε.Π. (€)

1.942.796,84

1.966.199,08

1. Αµεσες ∆απάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

1α. Βάσει
παραστατικών

23.402,24

ii. ΦΠΑ

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)

1.966.199,08

1.966.199,08

1.966.199,08

1.966.199,08

2. Έµµεσες ∆απάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού
επί των άµεσων δαπανών
Σύνολο (2)
2α. Βάσει
παραστατικών

3. Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων
ΣΥΝΟΛΑ

19.Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 1.966.199,08 ευρώ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.966.199,08 € και επιµερίζεται ως
ακολούθως:
1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 1.966.199,08 ευρώ.
Η προτεινόµενη πίστωση έτους (…….) στο Π.∆.Ε.
ανέρχεται σε ………..
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ………

(ποσό)

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
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