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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23/09/2013
Α.Π. : 19390
Προς:
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Πανεπιστημίου 39
T.K : 10564

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία -ΑΠ 2" με κωδικό MIS 352486 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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» όπως ισχύει.
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 (ΦΕΚ 299/τ.Β’/22.2.2011) 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/Η1606/17-21995 (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.
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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. 908/90523/Η/05.07.2013 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» (322 Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερ. 05.07.2013).
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. Τη με αρ. πρωτ. 25200/01-12-2010 Πρόσκληση «Δράσεις Πολιτισμού για την Εκπαίδευση» της ΕΥΔ του Επ. Πρ.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Α.Π 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 3 «Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του
ΕΠΕΔΒΜ.
13. Την με αρ. πρωτ. 2078/18-07-2013 (ΕΥΔ 15444/18-07-2013) αίτηση τροποποίησης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προς την
ΕΥΔ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.
14. 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
15. Το ΥΣ με αρ. πρ 1512/26-07-2013 της Μονάδας Β1 με την θετική εισήγηση για την τροποποίηση.
16. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 1890/23-09-13 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση της πράξης στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αποφασίζει
την 2η Τροποποίηση της Πράξης "Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία -ΑΠ 2" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

352486
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Ε0148
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ01480130
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

1010842

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Έμμεση Επιχορήγηση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Εθνική Λυρική Σκηνή - Αθήνα
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : 09-52
Η 2η Τροποποίηση αφορά στην επέκταση του φυσικού αντικειμένου για 1 έτος με
αύξηση του π/υ της πράξης.
Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενσωμάτωσης
πολιτιστικών στοιχείων στην εκπαίδευση μέσω της υλοποίησης περιοδείας με
διαδραστικές μουσικό-θεατρικές παραστάσεις, ειδικά για παιδιά, σε σχολεία της
επικράτειας και συγκεκριμένα στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του ενιαίου
αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπως αυτά ορίζονται στη σχετική
Υπουργική Απόφαση και στις τροποποιήσεις αυτής.
Στο πλαίσιο της πράξης η Εθνική Λυρική Σκηνή θα υλοποιήσει δύο κύκλους
παραστάσεων (πρώτος κύκλος για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 και
δεύτερος κύκλος για τo σχολικό έτος 2013-2014) παράλληλα με πλήθος
εκπαιδευτικών εργαστηρίων προκειμένου να εμφυσήσει στους εκπαιδευτικούς των
σχετικών ειδικοτήτων τη μεθοδολογία για το πώς ανεβαίνει μια ποιοτική μουσικόθεατρική παιδική παράσταση, ενώ επιπλέον θα παραχθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό
πακέτο με υποστηρικτικό μουσικό-θεατρικό υλικό ώστε να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς στις επόμενες σχολικές χρονιές να κάνουν τα δικά τους ανεβάσματα
μουσικό-θεατρικών παραστάσεων.
Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, παράλληλα με τις
παραπάνω δράσεις θα δημιουργηθεί διαδικτυακός κόμβος, στον οποίο θα αναρτάται
το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης και συγκεκριμένα το ψηφιακό
εκπαιδευτικό-θεατρικό υλικό, το ενημερωτικό υλικό καθώς και υλικό από τις
παραστάσεις. Μέσω του εν λόγω δικτυακού κόμβου οι εκπαιδευτικοί από όλη την
Ελλάδα θα μπορούν εκτός των άλλων να αναζητούν συμβουλές και λύσεις για την
διοργάνωση μουσικό-θεατρικών παραστάσεων.
Συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει τρεις κάθετες ενότητες δράσεων καθώς και
οριζόντιες υποστηρικτικές.
Κάθετες Ενότητες
1. Διοργάνωση περιοδείας με διαδραστικές μουσικό-θεατρικές παραστάσεις, ειδικά
για παιδιά, σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία της επικράτειας με ενιαίο αναμορφωμένο
πρόγραμμα, όπως αυτό ισχύει στο πλαίσιο υλοποίησης του «Νέου Σχολείου».
2. Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την υλοποίηση διαδραστικών
μουσικό θεατρικών παραστάσεων, η οποία θα γίνει παράλληλα με την προετοιμασία
και τη διενέργεια της παράστασης.
3. Δημιουργία και ενημέρωση του διαδικτυακού κόμβου στο www.nationalopera.gr και
ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
Οριζόντιες Ενότητες
4. Οργάνωση και Διοίκηση της Πράξης
5. Προβολή και Δημοσιότητα
6. Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης
7. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης
6. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα των Δράσεων της Πράξης είναι:
Δράση 1: «Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης»
? Π1.1 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης και επικαιροποιήσεις αυτού
? Π1.2 Αποφάσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς και τις Προσκλήσεις (εφόσον
απαιτηθεί) που θα διενεργηθούν (ορισμού επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης,
ενστάσεων, παραλαβής, έγκρισης πρακτικών, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ),
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καθώς και Συμβάσεις, τροποποιήσεις αυτών και λοιπές πιθανές ενέργειες
? Π1.3 Απόφαση ορισμού Ομάδας Έργου της Πράξης
? Π1.4 Νέα / Τροποποιημένα ΤΔΕ/ΤΔΥ, εφόσον απαιτηθούν
? Π1.5 Έγγραφα προς την ΕΥΔ (αιτήματα χρηματοδότησης, ενημέρωση για επόμενες
ενέργειες για λήψη της σύμφωνης γνώμης, προληπτικός έλεγχος τευχών προκηρύξεων
και Συμβάσεων, μηνιαία δελτία παρακολούθησης υποέργων, Τριμηνιαία δελτία
παρακολούθησης Πράξης, κλπ)
? Π1.6 Έκδοση διοικητικών Πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
? Π1.7 Αρχείο της Πράξης
? Π1.8 Αναφορές- εκθέσεις εργασιών της Ομάδας Έργου
Στα ως άνω θα προστεθούν και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από τις αναθέσεις
σε ειδικούς συνεργάτες, σε εξωτερικούς αναδόχους της παραγωγής εκπαιδευτικού
μουσικό-θεατρικού υλικού (εκπαιδευτικό πακέτο), της δημιουργίας δικτυακού κόμβου
και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, της αναπαραγωγής έντυπου ενημερωτικού
και λοιπού υλικού και της εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.
Ενδεικτικά, για την παραγωγή εκπαιδευτικό μουσικό-θεατρικού υλικού:
? Π1.9 Εκπαιδευτικά πακέτα
Για τη δημιουργία δικτυακού κόμβου και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού:
? Π1.10 Δικτυακός κόμβος Πράξης στον επίσημο δικτυακό τόπο της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής
? Π1.11 Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στο δικτυακό κόμβο της Πράξης
? Π1.12 Τελική αναφορά τεχνικής υποστήριξης
Για την αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού και λοιπού υλικού:
? Π1.13 Έντυπο ενημερωτικό υλικό (όπως αφίσες, banners, 16σέλιδο φυλλάδιο,
υλικό προετοιμασίας παραστάσεων, υλικό ημερίδων και λοιπό υλικό (όπως t-shirts,
καπέλα κλπ)
Για την εξωτερικά αξιολόγηση:
? Π1.14 Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος «Η όπερα
διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» και ανάπτυξη πλήρους μεθοδολογίας,
εργαλείων αξιολόγησης των Πράξεων καθώς και του χρονοδιαγράμματος για την
αξιολόγηση των Πράξεων
? Π1.15 Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία θα έχει τη μορφή μελέτης απολογισμού και
βιωσιμότητας του Προγράμματος και θα αναφέρει τυχόν επιπλέον ανάγκες που
προέκυψαν κατά την διαδικασία της λειτουργίας και ολοκλήρωσης της Πράξης
Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης:
? Π1.17 Ανάλυση της Πράξης σε επιμέρους φάσεις, δραστηριότητες και ενέργειες
(Work Breakdown Structure)
? Π1.18 Αναλυτικό αρχικό προγραμματισμό (Project Plan) της συνολικής δομής
εργασιών της Πράξης
? Π1.19 Σχέδια Τευχών Προκήρυξης για ανάθεση των επιμέρους εργασιών σε
εξωτερικούς αναδόχους
? Π1.20 Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης
? Π1.21 Τριμηνιαίες απολογιστικές και προγραμματικές εκθέσεις της Πράξης
Για τους ειδικούς συνεργάτες παροχής τεχνικής υποστήριξης
? Π1.22 Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Υποέργου Αυτεπιστασίας
? Π1.23 Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και
Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου
? Π1.24 Σχέδιο αρχικού χρονοδιαγράμματος Έργου
? Π1.25 Προσαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΛΣ στις νέες
απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ
? Π1.26 Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Τεχνικού Συμβούλου
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Υποστήριξης (όροι διαγωνισμού, θεσμικό πλαίσιο, τεχνικές προδιαγραφές,
διαδικασία πληρωμής κλπ).
Δράση 2: «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης»
? Π2.1 Δελτία ανάλυσης μετακινήσεων - διαμονών της Πράξης, συνοδευόμενο με τα
παραστατικά δαπανών που επαληθεύουν τα στοιχεία (όπως τιμολόγιο / απόδειξη
παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου, πρωτότυπα εισιτήρια συγκοινωνιακών μέσων,
έντυπο επιτόπιου ελέγχου /έκθεση επιτόπιας επίσκεψης στην περίπτωση
μετακίνησης μελών της Ομάδας Έργου και στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
καταστάσεις ατομικών στοιχείων κλπ)
? Π2.2 Πίνακας συμμετεχόντων στις ημερίδες
? Π2.3 Πίνακες συμμετεχόντων που διανυκτέρευσαν ανά ημερίδα και ξενοδοχείο
διανυκτέρευσης
Δράση 3: «Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης» για το
σχολικό έτος 2013-2014
? Π3.1 Αποφάσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς και τις Προσκλήσεις (εφόσον
απαιτηθεί) που θα διενεργηθούν (ορισμού επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης,
ενστάσεων, παραλαβής, έγκρισης πρακτικών, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ),
καθώς και Συμβάσεις, τροποποιήσεις αυτών και λοιπές πιθανές ενέργειες
? Π3.2 Νέα/Τροποποιημένα ΤΔΕ/ΤΔΥ
? Π3.3 Έγγραφα προς την ΕΥΔ (αιτήματα χρηματοδότησης, ενημέρωση για επόμενες
ενέργειες για λήψη της σύμφωνης γνώμης, προληπτικός έλεγχος τευχών προκηρύξεων
και Συμβάσεων, μηνιαία δελτία παρακολούθησης υποέργων, Τριμηνιαία δελτία
παρακολούθησης Πράξης, κλπ)
? Π3.4 Έκδοση διοικητικών Πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
? Π3.5 Αρχείο της Πράξης
? Π3.6 Αναφορές- εκθέσεις εργασιών της Ομάδας Έργου
Στα ως άνω θα προστεθούν και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από τις αναθέσεις
σε εξωτερικούς αναδόχους, της ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και της
ενημέρωσης του δικτυακού κόμβου, υπηρεσιών δημιουργικού για τη διαμόρφωση
ενημερωτικού υλικού, της αναπαραγωγής έντυπου ενημερωτικού και λοιπού υλικού
και της εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.
Για τη ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και την ενημέρωση του δικτυακού κόμβου:
? Π3.7 Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στο δικτυακό κόμβο της Πράξης
? Π3.8 Αναφορές παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης του δικτυακού κόμβου
Για την αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού και λοιπού υλικού:
? Π3.9 Έντυπο ενημερωτικό υλικό (όπως αφίσες, banners, βιβλίο κόμικ και λεύκωμα
με ζωγραφιές μαθητών, 16σέλιδο φυλλάδιο, υλικό προετοιμασίας παραστάσεων,
υλικό ημερίδων και λοιπό υλικό (όπως t-shirts, καπέλα κλπ)
Για την παραγωγή ταινίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς:
? Π3.10 Ταινία για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης
? Π3.11 Τριμηνιαίες απολογιστικές και προγραμματικές εκθέσεις της Πράξης
Για την εξωτερικά αξιολόγηση:
? Π3.12 Έκθεση Αξιολόγησης για την υλοποίηση της επέκτασης του Φυσικού
Αντικειμένου
Δράση 4: «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης» για το σχολικό
έτος 2013-2014
? Π4.1 Δελτία ανάλυσης μετακινήσεων - διαμονών της Πράξης, συνοδευόμενο με τα
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παραστατικά δαπανών που επαληθεύουν τα στοιχεία (όπως τιμολόγιο / απόδειξη
παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου, πρωτότυπα εισιτήρια συγκοινωνιακών μέσων,
έντυπο επιτόπιου ελέγχου /έκθεση επιτόπιας επίσκεψης στην περίπτωση
μετακίνησης μελών της Ομάδας Έργου και στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
καταστάσεις ατομικών στοιχείων κλπ)
? Π4.2 Πίνακας συμμετεχόντων στην ημερίδα
? Π4.3 Πίνακες συμμετεχόντων που διανυκτέρευσαν στην ημερίδα και ξενοδοχείο
διανυκτέρευσης
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός
Αριθμός

310.00
62.00

Αριθμός

9,547.00

Αριθμός

9,173.00

6158
6173

Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
6182
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας και
6183
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 41.19 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

1,699,383.87
390,858.29
2,090,242.16
2,090,242.16

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

2,090,242.16
2,090,242.16
2,090,242.16

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,090,242.16 Ευρώ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 2,090,242.16 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 2,090,242.16 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) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1012700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480130
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,090,242.16 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 698,713.51 (ποσό σε ευρώ)

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.
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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