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Η Ειδική 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/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

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 Δια 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 Διαχείρισης 

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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά 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 Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13/01/2012
Α.Π. : 367

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10558
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :  210 3278001 
Fax : 
Email : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς 

Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - 

Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαιδευσης - ΑΠ3" με κωδικό MIS 349633 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.

Προς:

3Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 36
T.K : 10432
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς 

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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 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, Δια 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 «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου 

Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009),

11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 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 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2443/28-02-2011 Πρόσκληση 

85 καθώς και τις επικαιροποιήσεις αυτής (1η επικαιροποίηση 07-10-2010 και 2η επικαιροποίηση 02-11-2011)  της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «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», 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. Τη με αρ. πρωτ. 11696/04-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης – ΑΠ1»,  

14. Το με αρ. πρωτ. 4983/07-12-2011 (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 20747/07-12-2011) έγγραφο αιτήματος τροποποίησης της πράξης 

«Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του 

εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της 

εκπαίδευσης – ΑΠ1»  στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013,

15. Το με αρ. πρωτ.  Υ.Σ. 2707/09-12-2011 διαβιβαστικό αιτήματος τροποποίησης της Μονάδας Β1 «Παρακολούθησης & 

Διαχείρισης Δράσεων Προσχολικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης», 

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 Πράξης 

και στον εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

17. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ  62  / 13-01-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση της 

απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές 

συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαιδευσης - ΑΠ3" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" του 

Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

349633 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε. 3. Δικαιούχος:

5060464 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ24580060

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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ΔΡΑΣΗ 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

ΔΡΑΣΗ 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. Διοίκηση και διαχείριση προβλημάτων σχολικής μονάδος.
2. Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Μαθησιακές 
Δυσκολίες.
3. Δεξιότητες στη χρήση Νέων Τεχνολογιών/ Τεχνολογιών Πληροφορίας & 
Επικοινωνίας και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
4. Δια Βίου Μάθηση.
5. Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.).

ΔΡΑΣΗ 3: Δημιουργία 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 
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Δράσης 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.
ΔΡΑΣΗ 4: Δημοσιότητα
Οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της πράξης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε 
συνδυασμό με τις οδηγίες της αρμόδιας Μονάδας Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 
της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

ΔΡΑΣΗ 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: Δράση 1: 
o Υλικό για τις αδελφοποιήσεις των τάξεων
Δράση 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
Δράση 3:
o Λογισμικό ηλεκτρονικού κόμβου

o Πλατφόρμα ηλεκτρονικού κόμβου

o Εκπόνηση υλικού που θα αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό κόμβο

Δράση 4:
o Υλικό δημοσιότητας και προβολής
Δράση 5: 
o Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
o Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6173

6174

8017

8201

Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες 
επωφελούνται από  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής 
εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις
Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων 
Ευαισθητοποίησης 
Αριθμός Διακρατικών Συνεργασιών

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 2.00

 1.00

 2.00

 1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 60,143.30

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 12 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 60,143.30  60,143.30

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 49,317.51
 10,825.79

Βάση 
Παραστατικων

 60,143.30Σύνολο (1)  60,143.30

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 60,143.30 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  60,143.30 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  60,143.30 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):  60,143.30 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 48,115.30 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1010750
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580060
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)
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Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ιφιγένεια Ορφανού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡ/ΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΙΣΜΟΥ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ (Φορέας 
Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

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.


