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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 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 Διά Βίου Μάθηση»,

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ 292/τ. Β’/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης 

αυτής,

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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

5. Την αριθμ. Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 τ.Υ.Ο.Δ.Δ./τ. Β΄/05-07-13) Απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα του 

Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 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 Διά Βίου Μάθηση», που αφορά 

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση στη Διασπορά" με κωδικό MIS 303141 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση στη Διασπορά"  ως εξής: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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 Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια 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. 3929/09-04-2014 (ΕΥΔ 7262/11-04-2014) αίτηση τροποποίησης πράξης του Πανεπιστημίου Κρήτης προς 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά 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 ΥΣ με αρ πρωτ 877/17-04-2014 της Μον. Β2 σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης,

12. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 1067/30-05-2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

303141 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Επιχειρησιακό       

Πρόγραμμα      

Άξονας    Προτεραιότητας   Ποσοστό  

(%)

MIS επι μέρους 

Πράξης

01 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης
02 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
03 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 44.10

 52.31

 3.59

303141001

303141002

303141003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 1,499,757.20

 1,778,963.70

 122,089.08

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3. Δικαιούχος:

501107 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε8458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ84580040

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/ 
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 (Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής για την επιμόρφωση των 
χρηστών του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω τηλεκπαίδευσης / 
Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική / διδακτική αξιοποίηση του 
Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης)
ΑΞΟΝΑΣ Δ: Δημοσιότητα και Αξιολόγηση της Πράξης
- Δ1 Δημοσιότητα της Πράξης
- Δ2 Αξιολόγηση της Πράξης
Επισημαίνονται τα κάτωθι:
- Ο δικαιούχος προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την "Αξιολόγηση 
της Πράξης" θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και να παίρνει την 
σύμφωνη γνώμη αυτής.
-  Ο δικαιούχος σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος θα αναπτύξουν και εφαρμόσουν
διαδικασία ώστε τα στοιχεία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης της παρούσας 
πράξης να είναι προσβάσιμα και να υποστηρίζουν την ψηφιακή εκπαιδευτική 
πλατφόρμα του ΙΤΥΕ "ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ" (πράξη MIS 296441)

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

Α2 Παραγωγή νέου αναγκαίου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
20 τεύχη υλικού σε έντυπη μορφή και 2 CD 

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ9-ΟΘΛ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδ. Πράξης: 303141 Σελίδα 4 από 7 

Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
7 πακέτα υλικού για την ηλεκτρονική μάθηση

ΑΞΟΝΑΣ Β :

- Έξι (6) απολογιστικές εκθέσεις για την υλοποίηση εννέα (09) σεμιναρίων για 
ομογενείς εκπαιδευτικούς  
- Επίσης, τρεις (3) απολογιστικές εκθέσεις για τα σεμινάρια τα οποία θα 
υλοποιηθούν  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
- Ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των τηλεπιμορφώσεων 

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 
- Κοινότητες πρακτικής  εκπαιδευτικών 
- Κοινότητες πρακτικής  μαθητών
- Οι εργασίες των μαθητών (τάξεων) που θα ταξιδέψουν και θα φιλοξενηθούν στην 
Ελλάδα.

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.
- Δραστηριότητες 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 για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και 
πολιτισμού.
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- Εκφωνητής μαθησιακών κειμένων.
- Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια και σχέδια διδασκαλίας 
- Δυναμική 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 , 5 (α΄ διαδρομή) και Ελληνικά με την 
παρέα μου 1 (β' διαδρομή)
- Μαθησιακό περιβάλλον Β1 Μαργαρίτα 6,7  (α' διαδρομή)
- Μαθησιακό περιβάλλον Β2  Βήματα Μπροστά 1, 2
- Μαθησιακό περιβάλλον για τα Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού. 
-  Mαθησιακά περιβάλλοντα Βιβλιοθήκη, Τραγουδώ, Παίζω και Επικοινωνώ.

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 και εκθέσεις.
 
ΑΞΟΝΑΣ Δ :

Δ1 Δημοσιότητα της Πράξης 
- Για κάθε μία από  τις δραστηριότητες (Συναντήσεις Εργασίας, Διημερίδες, 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 

Δ2 Αξιολόγηση της Πράξης 
- Παραδοτέα θα είναι οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης.

Τελικός Δικαιούχος 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. 434/27-01-2010   έγγραφο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τεχνικό Δελτίο 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.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6158
6160
6182

6183

6721

Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης
Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 938.00
 914.00

 13,514.00

 13,583.00

 50.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 3,203,337.24

 197,472.73

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 45 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 3,400,809.97  3,400,809.97

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 3,088,882.59

 197,472.73

 114,454.65

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 3,203,337.24

 197,472.73

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 3,203,337.24

 197,472.73

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,400,809.97 Ευρώ 

- 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.
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  3,400,809.97 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  3,400,809.97 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  3,400,809.97 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ84580040
 

Π/Υ (1)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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