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Προς:   

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

  

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της 

Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας στους Άξονες Προτεραιότητας 

1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 

περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

 Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων, 

 

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». 
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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. Τη µε αρ. πρωτ. 9319/07-06-2011 Πρόσκληση_117 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης», «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 

13. Το υπ΄ αρ. πρ. Υ.Σ. 457/22-02-2011 έγγραφο της Μονάδας Α1 που αφορά στα 
στοιχεία της Πρόσκλησης και τη διαθεσιµότητα των ποσών ανά Άξονα. 
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14. Τη µε αρ. πρωτ. 2083/01-08-2011 (εισερχ. στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 
13644/03-08-2011) αίτηση χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την πράξη µε τίτλο «Ανάπτυξη κι 
Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας στους Άξονες 
Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη» προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση». 

15. 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 και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

16. Τη µε αρ. πρωτ Υ.Σ 2126/26-09-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ψηφιακής 
Καρτέλας Σχολικής Μονάδας στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια 
Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη», 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» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής: 
                       

  

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό 

    (%) 

Επιλέξιµη 

∆ηµόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί  

µέρους Πράξης 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

 

01 
44,10% 

 

198.450,00 € 

 

356941001 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

 

02 
52,31% 

 

235.395,00 € 

 

356941002 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

 

03 
3,59% 

 

 16.155,00 €  

 

356941003 

 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
 356941 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 Ε2458 

 
2.Κωδικός   
πράξης 
Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2011ΣΕ24580083  

3.∆ικαιούχος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
4.Κωδικός ∆ικαιούχου:  501122   

5. Φυσικό αντικείµενο της  

πράξης: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                          :  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
Έ∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ                   : ΠΑΤΡΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ          : 07-00 
 

Η πράξη αποσκοπεί στο να:  
- σχεδιάσει και αναπτύξει µια ενιαία εφαρµογή αποτύπωσης της 
σχολικής ζωής (την «καρτέλα σχολικής µονάδας»), που θα 
συνδυάζει την επικοινωνία µε υφιστάµενα πληροφοριακά 
συστήµατα αλλά και την αξιοποίηση µια διαδικτυακής διεπαφής, 
για την άντληση δεδοµένων σχετικά µε την οργάνωση και 
λειτουργία των σχολικών µονάδων 
- να αναπτύξει µια σουίτα προηγµένων εφαρµογών αξιοποίησης 
των δεδοµένων που θα συλλεχθούν, µε στόχο την εξαγωγή 
συµπερασµάτων, δεικτών και τάσεων για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, 
- να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα στην αξιοποίηση 
των νέων εφαρµογών. 
Τα αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης  
περιλαµβάνουν: 

� την πληροφόρηση των µελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για τα δεδοµένα, τις παραµέτρους και τα 
αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

� την άσκηση ορθολογικής κι αποτελεσµατικής διοίκησης 
της εκπαίδευσης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, 

� την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού και της εκπαιδευτικής 
έρευνας. 

Η υλοποίηση της πράξης αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 

 
∆ράση 1 : Ανάπτυξη της «καρτέλας σχολικής µονάδας»    

Η δράση αφορά στη σχεδίαση και υλοποίηση: 

- ειδικής βάσης δεδοµένων (data warehouse) για την 
αποτελεσµατική αποθήκευση όλων των δεδοµένων που 
αποτυπώνουν τη σχολική ζωή, και την περαιτέρω αξιοποίησή 
τους 

- µηχανισµoύ συλλογής των δεδοµένων και πληθύσµωσης του 
warehouse 

- διαδικτυακής διεπαφής για την παρουσίαση των 



 

5 

  
 

 

αποτελεσµάτων των στατιστικών, εκπαιδευτικών δεικτών και 
λοιπών στοιχείων που συνθέτων την ψηφιακή καρτέλα 

Τελικοί χρήστες της ως άνω υποδοµής είναι όλα τα µέλη της 
διοίκησης της εκπαίδευσης από το επίπεδο της ∆ιεύθυνσης και 
πάνω (µε πρόσβαση σε δεδοµένα και στοιχεία της περιοχής 
ευθύνης τους), καθώς και το ευρύτερο κοινό για ένα υποσύνολο 
γενικών στοιχείων και παραµέτρων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος που θα κριθεί ελεύθερα διαθέσιµο. 

 
∆ράση 2 : Αξιοποίηση της «καρτέλας σχολικής µονάδας»  
 
Η δράση αφορά στη διερεύνηση σύγχρονων τεχνικών και 
εργαλείων για την αξιοποίηση των διαθέσιµων για τη σχολική 
µονάδα δεδοµένων, µε χρήση της ψηφιακής καρτέλας, µε στόχο 
την πληροφόρηση και τον υπολογισµό στατιστικών στοιχείων και 
δεικτών. Οι τρόποι αξιοποίησης, που θα αναπτυχθούν µε 
γνώµονα τις ανάγκες των χρηστών του συστήµατος, θα 
εφαρµοστούν για ικανό χρονικό διάστηµα και θα τεκµηριωθούν 
αναλυτικά ώστε να υπηρετούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και τον απολογισµό του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Στους πιο πάνω προηγµένους µηχανισµούς επεξεργασίας κατ’ 
ελάχιστο περιλαµβάνονται: 
- µηχανισµοί παραγωγής στατιστικών στοιχείων και αναφορών 
στα πλαίσια της καθηµερινής υπηρεσιακής πληροφόρησης 
- πολυδιάστατοι κύβοι OLAP, για την αποτελεσµατική 
επεξεργασία κι απεικόνιση στοιχείων της εκπαίδευσης εγγενώς 
οργανωµένων σε διαστάσεις (χρονική, γεωγραφική, διάσταση 
µαθηµάτων, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κλπ) 
- περιβάλλον ψηφιακής χαρτογραφικής αποτύπωσης των 
παραµέτρων της εκπαίδευσης κι επεξεργασία τους µε βάση τη 
γεωγραφική διάσταση 
- διερευνήσεις περαιτέρω αξιοποίησης των δεδοµένων για 
µελέτη ειδικών και σύνθετων εκπαιδευτικών θεµάτων. 
  
∆ράση 3:   Υποστήριξη Χρηστών  
 
Η δράση αφορά στην κατά τη διάρκεια της πράξης υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο για τη συλλογή αξιόπιστων 
πρωτογενών δεδοµένων όσο και για την αξιοποίηση των 
εργαλείων και των αποτελεσµάτων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και του 
απολογισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πέρα από τη 
µόνιµη υποστήριξη του υπηρεσιακού µηχανισµού του ΥΠ∆ΒΜΘ 
για την αξιοποίηση των δοµών και των αποτελεσµάτων της 
πράξης, η δράση περιλαµβάνει: 
- παροχή τηλεφωνικού helpdesk 
- ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και 
διεκπεραίωσης προβληµάτων των χρηστών (ticketing system) 
 
∆ράση 4:   Αξιολόγηση της Πράξης 
 
Η αξιολόγηση έργου θα πραγµατοποιηθεί σε δύο επίπεδα: 
(α) Η διαµορφωτική/συνεχής αξιολόγηση θα ανατεθεί σε 
εσωτερικό αξιολογητή ο οποίος θα παρέχει σχόλια και 
παρατηρήσεις τακτικά καθ’ όλη την πορεία του έργου.  
(β) Η εξωτερική αξιολόγηση του έργου θα είναι τελική ή 
αποφαντική και θα ανατεθεί σε εµπειρογνώµονα εκτός του 
φορέα.  
Ο συνδυασµός των δύο προσεγγίσεων, εσωτερικής και 
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 εξωτερικής αξιολόγησης, στοχεύει στη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας του έργου, και της επιτυχούς αξιολόγησης του 
βαθµού της αντιστοίχησης ανάµεσα στους στόχους του έργου 
και στα αποτελέσµατά του καθώς και την επίπτωσή του στις 
οµάδες στόχους.   
 
∆ράση 5:   Παρακολούθηση της Πράξης 
Αφορά στην οργάνωση, διοικητική κι οικονοµική 
παρακολούθηση της πράξης. 
 
Το σύνολο της πράξης θα υλοποιηθεί σε πλαίσια αυτεπιστασίας 
από το ΙΤΥΕ. Η πράξη θα υλοποιηθεί σε συνέργεια (τόσο σε 
επίπεδο εργασιών όσο και στόχων) µε την ενταγµένη στο 
τοµεακό πρόγραµµα ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ πράξη µε 
τίτλο «Απλούστευση των ∆ιαδικασιών ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
της Α’/ βάθµιας και Β’/βάθµιας Εκπαίδευσης». Η εν λόγω πράξη 
της Απλούστευσης επίσης θα διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισµό 
για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσας πράξης. 
  
  

 

 

 

6. Παραδοτέα πράξης 

 

 
 

   

Τα παραδοτέα της Πράξης προκύπτουν από την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειµένου των παραπάνω δράσεων και είναι τα 
ακόλουθα: 
  
• Ανάπτυξη Data Warehouse (αναφορά & λογισµικό) 
• Ανάπτυξη ∆ιεπαφής για της Αποτύπωση της Καρτέλας 

Σχολείου (αναφορά & λογισµικό & οδηγός χρήσης) 
• Προηγµένοι Μηχανισµοί Αξιοποίησης της Καρτέλας Σχολικής 

Μονάδας (αναφορά & λογισµικό – η αναφορά θα 
επικαιροποιείται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου έτσι 
ώστε να αντανακλά την τρέχουσα πρόοδο) 

• Αναφορά Υποστήριξης Χρηστών (αναφορά - η αναφορά θα 
επικαιροποιείται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου έτσι 
ώστε να αντανακλά την τρέχουσα πρόοδο) 

• Πληροφοριακό Σύστηµα Υποστήριξης Χρηστών (λογισµικό) 
• Έκθεση Αξιολόγησης (αναφορά) 
• Έκθεση παρακολούθησης έργου (αναφορά) 
 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιµή 

Στόχος 

  
8014 

  
Λογισµικό (Software) 

 
    Αριθµός 

 
1 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι                             

39 µήνες.    

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 406.098,40€  1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 43.901,60€ 

 
450.000,00€ 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 450.000,00€ 450.000,00€ 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

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

 

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

  

Σύνολο (2)   

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 450.000,00€ 450.000,00€ 

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 

ανέρχεται σε 450.000,00€. 
 

12. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 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 450.000,00€ και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 450.000,00 € 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε  

ανέρχεται σε  75.000,00 €   

 

ΚΩ∆. ΣΑ : E 2458 

Φορέας ΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

(∆/ΠΕΕ) 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ: 

2011ΣΕ24580083 

  

                      

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):        

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

ανέρχεται σε 0 ποσό σε ευρώ   
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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 
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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 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β 

 


