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- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης της Πράξης «∆ράσεις ευαισθητοποίησης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, µε 

αξιοποίηση της εµπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα 

αλλά και διεθνώς – ∆ιακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο 

χώρο της εκπαίδευσης – 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/03.12.2007), και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού. 

2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 



 

 

  

 

 

3. Την µε αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 

4. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 
(Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 

5. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει. 

6. Τη µε αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 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/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 
6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 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» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. 
Β’/03.10.2007)». 

9. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. 
Β΄/29.12.2009). 

10. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση 
της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009). 

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
όπως αυτά ισχύουν. 

12. Την µε αρ. πρωτ. 11939/23-08-2010 Πρόσκληση 85 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «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», Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης  στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 

 

 



 

 

  

 

 

13. Την µε αρ. πρωτ. 2208/02-11-2010 (εισερχ. στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 
21029/02-11-2010) αίτηση χρηµατοδότησης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε. για την πράξη «∆ράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, µε αξιοποίηση της εµπειρίας του 
εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – ∆ιακρατικές συνεργασίες 
Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση».  

14. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής 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 
Πράξης και στον εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν 
αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

15. Τη µε αρ. πρωτ Υ.Σ  1534/07-04-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

Αποφασίζει  

 
• Τη ένταξη της Πράξης «∆ράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας 

από τους Κοινωνικούς Εταίρους, µε αξιοποίηση της εµπειρίας του εκπαιδευτικού 
στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – ∆ιακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών 
Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης – 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»  

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 349631 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 8458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ24580059 

3. ∆ικαιούχος: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής / Γ.Σ.Ε.Ε. 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 5060464 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – Ε∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής – ΑΘΗΝΑ 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 0030 

 



 

 

  

 

 

∆ΡΑΣΗ 1: Αδελφοποιήσεις σχολείων-τάξεων-τµηµάτων 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προβλέπεται η αδελφοποίηση 3 τάξεων ή 

τµηµάτων των ελληνικών σχολείων µε όµορες  τάξεις ή τµήµατα από σχολεία του 

εξωτερικού. 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι: 

• η ενδυνάµωση των σχέσεων ανάµεσα στις εκπαιδευτικές κοινότητες ,  

• η δηµιουργία δικτύων πληροφόρησης και ανταλλαγής εµπειριών, 

• η  σφυρηλάτηση κοινών δεσµών και συνδέσµων 

• η ανάπτυξη και διαµόρφωση κοινών αξιών, κωδίκων επικοινωνίας, 

ηθικών και πολιτισµικών προτύπων και συµβόλων 

• η διαµόρφωση µιας κοινής πολιτισµικής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

συνείδησης 

• η ανταλλαγή προβληµατισµών, δηµιουργικών αναζητήσεων και 

προοπτικών στο πλαίσιο του σύγχρονου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι  

• ο γόνιµος διάλογος ανάµεσα σε  µαθητές που ως εκκολαπτόµενοι 

πολίτες του αύριο θα τούς απασχολήσουν θέµατα όπως η παράδοση, η 

ιστορική µνήµη, η κοινωνική και πολιτισµική συνείδηση, η τοπική, 

περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 

• ο εκπαιδευτικός και επιστηµονικός διάλογος ανάµεσα σε διδάσκοντες 

για θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση του έργου τους, τις 

προκλήσεις, τα όρια και τις δυνατότητες της αποστολής τους στο 

σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

 

∆ΡΑΣΗ 2: Εξειδικευµένα εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα 

για την Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης προβλέπεται  ο σχεδιασµός, η υλοποίηση 

και η αξιολόγηση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών 

προγραµµάτων για την Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, τα οποία 

συνοψίζονται στους ακόλουθους Θεµατικούς Κύκλους: 

1. ∆ιοίκηση και διαχείριση προβληµάτων σχολικής µονάδος. 

2. Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα Ατόµων µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

3. ∆εξιότητες στη χρήση Νέων Τεχνολογιών/ Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνίας και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. ∆ια Βίου Μάθηση. 

5. Πολυπολιτισµικό µαθητικό δυναµικό & ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. 

6. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (Σ.Ε.Π.). 

 

∆ΡΑΣΗ 3: ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού κόµβου (portal) 

Στο πλαίσιο την συγκεκριµένης δράσης θα  δηµιουργηθεί  ηλεκτρονικός κόµβος 

(portal) ο οποίος θα στοχεύει  στη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη της παιδαγωγικής διαδικασίας, των παιδαγωγικών 

ερευνητικών καινοτοµιών, αλλά και την παρουσίαση των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων που µπορεί να προσφέρει η εκπαιδευτική πρακτική. Οι πρωτοπόρες 



 

 

  

 

 

διαδικασίες θα µπορέσουν να αναδειχτούν µέσα από τις  κάτωθι υπηρεσίες που 

θα προσφέρει ο ηλεκτρονικός κόµβος: 

o Θα γίνεται πληροφόρηση και ενηµέρωση µέσα από ανάρτηση 

προσκλήσεων, ανακοινώσεων δραστηριοτήτων, παρουσίαση 

αποτελεσµάτων ερευνών, ανάρτηση φωτογραφικού υλικού από 

εκπαιδευτικές δράσεις, ηµερίδες, συνδιασκέψεις κτλ. 

o Θα αναρτώνται σχετικά κείµενα τεκµηρίωσης, ανάλογα µε τα διάφορα 

Θεµατικά Πεδία, µε ηλεκτρονικό υλικό προβολής και ηλεκτρονικές 

διαφάνειες, όπως επίσης εκθεσιακή χρήση δείγµατος εκπαιδευτικού 

υλικού, πρακτικά ηµερίδων, ανάρτηση κειµένων κ.λπ. 

o Θα δηµιουργηθεί ένα φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και ηλεκτρονικής 

γνωριµίας µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας 

όπου µέσα από αυτό θα µπορούν να διευκρινίζουν οι ίδιοι τυχόν απορίες 

τους, θα συµβουλεύονται και θα ενηµερώνονται για τις εξελίξεις των 

παιδαγωγικών καινοτοµιών, θα ανταλλάσσουν απόψεις και 

προβληµατισµούς παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.  

o Θα πραγµατοποιείται η εξ’ αποστάσεως επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

της ∆ράσης 2. 

o Μέσα από το portal θα γίνεται διάχυση πληροφοριών στην αγγλική 

γλώσσα σε πρώτο επίπεδο και ενδέχεται και σε κάποια άλλη ξένη 

γλώσσα για την καλύτερη διακρατική συνεργασία των εµπλεκοµένων 

φορέων. 

o Θα βελτιωθεί η ενηµέρωση των εµπλεκοµένων φορέων της τοπικής 

κοινωνίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εργατικών σωµατείων, 

όσον αφορά στη διασύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την 

απασχόληση. 

o Θα γίνει σχεδιασµός συµβουλευτικής που θα αφορά την επαγγελµατική 

κατάρτιση των εκπαιδευοµένων αλλά και των εκπαιδευτικών µε 

απάντηση σε συχνές ερωτήσεις (frequently asked questions). 

o Θα δηµιουργηθεί ένα ερωτηµατολόγιο που θα αφορά τους 

καταρτιζόµενους για θέµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους 

καθοδήγηση, ανάλογα µε τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.  

o Θα σηµειώνονται οι ενστάσεις, οι διαφωνίες και θα συνεκτιµώνται όλες 

οι απόψεις για την καλύτερη διεξαγωγή συµπερασµάτων και τη 

βελτίωση του παιδαγωγικού υλικού. 

∆ΡΑΣΗ 4: ∆ηµοσιότητα 

Οι ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής της πράξης θα πρέπει να εφαρµοστούν 

σε συνδυασµό µε τις οδηγίες της αρµόδιας Μονάδας ∆ηµοσιότητας και 

Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ. 

 

 

 

 

 

∆ΡΑΣΗ 5: Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 



 

 

  

 

 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη συστήµατος συνεχούς αξιολόγησης της πράξης.  

Θα διεξαχθεί εσωτερική αξιολόγηση καθώς και εξωτερική αξιολόγηση σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και τις συστάσεις της Επιτροπής. 

 

6. Παραδοτέα πράξης 

∆ράση 1:  

o Υλικό για τις αδελφοποιήσεις των τάξεων 

∆ράση 2: 

o Οδηγός Σπουδών Θεµατικού Κύκλου 

o Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού 

o Φάκελος εκπαιδευτή  

o Φάκελος εκπαιδευοµένου 

o Τεστ Αξιολόγησης µε σχόλια και απαντήσεις 

o Ασκήσεις, εργασίες, project works 

o Παρουσιολόγια Εκπαιδευοµένων 

o Βιβλίο Παρουσίας Εκπαιδευτών 

∆ράση 3: 

o Λογισµικό ηλεκτρονικού κόµβου 
 

o Πλατφόρµα ηλεκτρονικού κόµβου 
 

o Εκπόνηση υλικού που θα αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό κόµβο 
 
 

∆ράση 4: 

o Υλικό δηµοσιότητας και προβολής 

∆ράση 5:  

o Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

o Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

8201 Αριθµός διακρατικών συνεργασιών αριθµός 6 

6173 
Σχολικές µονάδες Α/θµιας που επωφελούνται 
από εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 

αριθµός 5 

6174 
Σχολικές µονάδες Β/θµιας που επωφελούνται 
από εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 

αριθµός 11 

8017 
∆ιενέργεια γενικών και θεµατικών 
προγραµµάτων ευαισθητοποίησης 

αριθµός 10 

 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 12 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 272.068,72 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 81.267,28 

353.336 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 353.336  
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 353.336 353.336 
 

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

σε  353.336 ευρώ. 
 

 

 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

Η δηµόσια δαπάνη  της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε   353.336 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 353.336 ευρώ. 

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

ανέρχεται σε (70.667,00)  (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  

             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 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
1. ΕΥ∆ / Μονάδα Α1, Α2, Β 


