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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/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 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. Την 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. Την 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. Την 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.

8. Την αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27/12/2012
Α.Π. : 22254

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278109
Fax : 2103278075
Email : kitsios@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ" με κωδικό MIS 389382 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Προς:

Λ. Μεσογείων 56
T.K : 11527

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ
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Αποφασίζει

την Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ"  ως εξής: 

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. Την 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 αριθμ. Φ.908/98260/Η/29.08.2012 [ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2012] απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση του Ειδικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ,Πολιτισμού και Αθλητισμού ο οποίος προΐσταται του Ενιαίου 

Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

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 αριθμ. πρωτ. 14452/01-09-2011 Πρόσκληση [132] και την αριθμ. πρωτ. 20036/25-11-2011 1η επικαιροποίηση αυτής, 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

της πράξης «Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων-Οριζόντια πράξη» 

στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.

13. Τη με αρ. πρωτ. 8440/ΠΤ/08-12-2011 (ΕΥΔ αρ. πρωτ. 21029/12-12-2011) αίτηση χρηματοδότησης του Εθνικού Δικτύου 

Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)  για την πράξη με τίτλο «Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών 

συγγραμμάτων και βοηθημάτων-Οριζόντια πράξη» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

14. Το αρ. πρωτ. 2531/17-02-2012 έγγραφο με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 

τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων και ειδικότερα στα Φύλλα εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων των

προτάσεων, στα Φύλλα αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

15. Το αριθμ.  πρωτ. Υ.Σ. 2540/27-12-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

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 

 44.10

 52.31

 3.59

389382001

389382002

389382003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 141,120.00

 167,392.00

 11,488.00
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

389382 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) 3. Δικαιούχος:

5070523 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ24580333

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ
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Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως στόχο την
αντιμετώπιση με έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο, του ηλεκτρονικού βιβλίου, ως 
εκπαιδευτικού εργαλείου στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η ενιαία και ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση αναφέρεται στο γεγονός, ότι μέσα από το προτεινόμενο έργο θα 
αντιμετωπιστούν όλα τα στάδια και οι φάσεις που αφορούν από την παραγωγή ενός 
ηλεκτρονικού βιβλίου ως και την πρόσβαση σε αυτό από τους ενδιαφερόμενους. 
Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα 
φιλοξενηθούν όλες οι υποδομές για την επιλογή των δικαιούχων, τη δημιουργία των 
συγγραμμάτων και την ανάρτηση/προβολή τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα παρέχει
τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία μετατροπών και συμμόρφωσης με τα διεθνή 
πρότυπα αλλά και υποδομές για την παρακολούθηση όλων των εργασιών. Το 
πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον 
υπολογιστικού νέφους. 
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ενότητες: 

Ενότητα 1: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) δικαιούχος της Πράξης
«Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» στο πλαίσιο της 
Δράσης 1 του Υποέργου 1 θα καθορίσει τις λειτουργικές προδιαγραφές των 
υποδομών υποστήριξης και της ενιαίας πλατφόρμας δημιουργίας και διάθεσης 
ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. Κατάλληλα επιλεγμένος 
εμπειρογνώμονας – μέλος της ομάδας έργου της πράξης – θα παρακολουθεί στενά 
τις εργασίες της ομάδας του ΣΕΑΒ που θα εργάζεται για τον καθορισμό των 
λειτουργικών προδιαγραφών κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου. 
Υπολογίζεται ότι μετά την πάροδο των 3 πρώτων μηνών οι λειτουργικές προδιαγραφές
 για τις υποδομές υποστήριξης θα είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ώστε να 
ξεκινήσει ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και η ανάπτυξη του 
υποσυστήματος για την δημιουργία του μητρώου αξιολογητών και κριτικών 
αναγνωστών. Η συγκεκριμένη εργασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μετά το πέρας
1 έτους οπότε και θα αρχίσει η κατάθεση προτάσεων για  την επιλογή των 
συγγραφέων, των αξιολογητών και των κριτικών αναγνωστών. 
Μέχρι τον 9ο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των λειτουργικών προδιαγραφών
για το υποσύστημα για τη δημιουργία και διάθεση των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων 
και βοηθημάτων οπότε και δύναται να εκκινήσει ο καθορισμός των τεχνικών 
προδιαγραφών και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου υποσυστήματος. Τον 15ο μήνα του
έτους θα αρχίσει η υποβολή ψηφιακού περιεχομένου από τους εγκεκριμένους 
συγγραφείς της προηγούμενης διαδικασίας. 
Ενότητα 2: Δημιουργία υποδομών υποστήριξης – Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και 
διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων
Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εκπόνησης και διάθεσης 
ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. 
Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τρεις  διακριτές δράσεις και :
Δράση 1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του υποσυστήματος για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών  
Στην παρούσα δράση πρόκειται να υλοποιηθεί το υποσύστημα υποβολής και 
αξιολόγησης προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες 
με τις οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά:
-Η δημοσίευση μίας πρόσκλησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων
-Η υποβολή και η αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για το Μητρώο αξιολογητών
-Η υποβολή και η αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για Κριτικούς Αναγνώστες
-Η υποβολή προτάσεων από συγγραφείς (διδάσκοντες)
-Η αυτόματη επιλογή αξιολογητών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης
-Η αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές (επιτροπή αξιολόγησης)
-Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
-Η διαχείριση κριτικών αναγνωστών στις επιλεγμένες προτάσεις (αυτόματη ανάθεση 

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ
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δύο κριτικών αναγνωστών, προκειμένου οι συγγραφείς να επιλέξουν τον έναν)
-Η παρακολούθηση των διαδικασιών από την Επιτροπή Διοίκησης της δράσης
Οι πιο πάνω λειτουργίες ομαδοποιούνται στις ολοκληρωμένες υποδράσεις:
Δ.1.1.  Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για τη δημιουργία του μητρώου 
δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών (σε συνεργασία με το έργο των 
λειτουργικών προδιαγραφών)
Δ.1.2 .    Σχεδίαση των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών
Δ.1.3 .  Υλοποίηση των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών

Δράση 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσυστήματος για την δημιουργία και διάθεση 
των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων 
Στη συγκεκριμένη δράση πρόκειται να υλοποιηθεί το υποσύστημα υποστήριξης της 
δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες με τις οποίες θα
γίνονται ηλεκτρονικά:
-Η δημιουργία, η σύνθεση και η αποθήκευση του υλικού ενός ηλεκτρονικού βιβλίου
-Η συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.
-Η συνεργασία των συγγραφέων με τον κριτικό αναγνώστη του βιβλίου
-Η διάθεση του βιβλίου μέσα από κανάλια διανομής ( ΕΥΔΟΞΟΣ, Δίκτυα 
Βιβλιοθηκών, κλπ)
Οι πιο πάνω λειτουργίες ομαδοποιούνται στις ολοκληρωμένες υποδράσεις:
Δ.2.1.  Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για την υποβολή, προβολή και 
παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου (σε συνεργασία με το έργο των 
λειτουργικών προδιαγραφών)
Δ.2.2 . Σχεδίαση των εφαρμογών για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση 
του ψηφιακού περιεχομένου
Δ.2.3 . Υλοποίηση των εφαρμογών  για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση
του ψηφιακού περιεχομένου

Δράση 3: Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος και εργασίες τεχνικής 
συντήρησης 
Η παρούσα δράση αφορά στην εγκατάσταση της ενιαίας ολοκληρωμένης 
πλατφόρμας σε υπολογιστική υποδομή του ΕΔΕΤ μέσω της υπηρεσίας ViMa με 
χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους σε Κέντρο Δεδομένων και Υπηρεσιών 
(DataCenter) του ΕΔΕΤ.  Το ΕΔΕΤ διαθέτει δύο κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών στα
οποία φιλοξενείται η υπολογιστική  και αποθηκευτική υποδομή της για την παροχή 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Το πρώτο βρίσκεται στο χώρο 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  και το δεύτερο κέντρο δεδομένων και 
υπηρεσιών βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης και Θρησκευμάτων.  
Οι πιο πάνω λειτουργίες ομαδοποιούνται στις ολοκληρωμένες υποδράσεις:
Δ.3.1.  Εγκατάσταση της πλατφόρμας με πρόβλεψη για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης 
Δ.3.2 . Τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων 
Δ.3.3 . Τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας (δεν αφορά αλλαγές στην 
παραμετροποίηση ή προσθήκη παραμετροποιήσεων για νέες λειτουργικές 
απαιτήσεις)

 6. Παραδοτέα πράξης: Π1.1.1 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων
και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών
Π1.2.1 Έγγραφο σχεδίασης των εφαρμογών του υποσυστήματος για την δημιουργία 
του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών
Π1.3.1 Πηγαίος κώδικας των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων 
και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

8014 Λογισμικό  (SOFTWARE) Αριθμός  2.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 320,000.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 30 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 320,000.00  320,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 260,162.60
 59,837.40

Βάση 
Παραστατικων

 320,000.00Σύνολο (1)  320,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 320,000.00 Ευρώ 

Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου 
δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών

Π2.1.1 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του υποσυστήματος για 
την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου 
Π2.2.1 Έγγραφο σχεδίασης των εφαρμογών του υποσυστήματος για την υποβολή, 
προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου
Π2.3.1 Πηγαίος κώδικας των εφαρμογών για την υποβολή, προβολή και 
παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου
Π2.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την υποβολή, προβολή και 
παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου

Π.3.1.1 Σχέδιο εγκατάστασης της πλατφόρμας
Π.3.1.2 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
Π.3.2.1 Αναφορές καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων της πλατφόρμας (2)
Π.3.3.1 Αναφορές υποστήριξης της λειτουργίας της πλατφόρμας (2)
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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.

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  320,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  320,000.00 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):  320,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 38,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ24580333
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

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