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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 τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)), και ειδικότερα το 

άρθρο 7 αυτού.

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C / 2007 / 5634 / 16-11-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση".

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 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 ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013) 

Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472 / 01-04-2008 "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’/10-04-2008), με την οποία συστάθηκε η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

6. Τη με αριθμ. 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 

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προς:

ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ
T.K : 54453

Αθήνα, 26/11/2014
Α.Π. : 24422

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ""ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"" με 

κωδικό MIS 279365 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :  
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Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης ""ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"" , ως εξής :  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ" (ΦΕΚ 1950/Β’/03-10-2007)".

7. Τη με αριθμ. 27936 / 29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΚΠΣ μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.908 / 90523 / Η / 05-07-2013 ΚΥΑ για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται των υπηρεσιών

του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΦΕΚ 322 / τ Υ.Ο.Δ.Δ  / 05-07-2013).

9. Την από 03-04-2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με την 

οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο 

συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

10. Τη με αρ. πρωτ. 1689/16-02-2010 Πρόσκληση με Κωδ. 54του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την υποβολή προτάσεων για την πράξη 

«Πιστοποίηση Ελληνομάθειας» στο πλαίσιο των Α.Π 7, 8 και 9 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

11. Το με αρ. πρωτ. 1870/20-06-2014  (εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρ. 13183/03-7-2014 )υποβληθέν αίτημα του ΚΕΓ  για την 2η 

Τροποποίηση της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας» με Mis: 279365 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία με τα υπ.αρ.πρ. 2768/24-9-14 και 2840/2-10-14 έγγραφα του ΚΕΓ . 

12.  Τις με αρ. πρ. 1462/25-7-14 και  εισήγηση της Μονάδας Β4 για την 1η τροποποίηση της Πράξης

13.   Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φυλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ -ΕΡΓΟΡΑΜΑ

14. Τη με αρ. Υ.Σ  2419/26 - 11 -2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την Τροποποίηση της ως άνω 

αναφερόμενης ενταγμένης πράξης  στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

279365 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

07 Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης
08 Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
09 Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 44.00

 52.41

 3.59

279365001

279365002

279365003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 1,186,020.88

 1,412,712.60

 96,768.52

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 3. Δικαιούχος:

613183166 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580056

Η 2η Τροποποίηση αφορά, στην επέκταση του χρoνοδιαγράμματος υλοποίησης της 
πράξης ως 31/10/2015 (αντί της 30/6/15) προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι οι 
κύκλοι επιμόρφωσης/κατάρτισης (Δράσεις Π2β1,Π2β2και Π2β3 καθώς και η 
συμπληρωματική δράση Π2δ1) καθώς και την μεταφορά ποσών κατηγοριών δαπάνης 
που αφορά την υλοποίηση των ως άνω δράσεων και χωρίς να προκύπτει επιπλέον 
διοκητικό κόστος.
Το πρόγραμμα «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της 
διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» αποτελεί 
ολοκλήρωση μιας προσπάθειας συστηματοποίησης και βελτιστοποίησης της 
ελληνομάθειας και συγκεκριμένα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλους
τους άξονες που την αφορούν: διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τέσσερις διακριτές δράσεις που αφορούν τα 
ακόλουθα:
•Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πιστοποίησης (Δράση Π2α) που αφορά όλα τα 
ζητήματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας, που γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με βάση 
τον υπό διαμόρφωση ιστοχώρο http://www.greek-language.gr/certification/index2.html
και διακρίνεται από έντεκα παραδοτέα επιστημονικού και ερευνητικού έργου. Η 
δράση δομείται από έντεκα διακριτά παραδοτέα επιστημονικού έργου.
•Τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / επιμόρφωσης / κατάρτισης (Δράση 
Π2β) που αφορούν τρία διαφορετικά προγράμματα και τέσσερα παραδοτέα σχετικών 
με την από απόσταση επιμόρφωση/κατάρτιση/εκπαίδευση των διδασκόντων την 
ελληνική ως δεύτερη ξένη, διαφορετικής διάρκειας και σκοπού, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται όλα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: http://elearning.greek-language.gr/ με εξαιρετική επιτυχία και 
πολυάριθμο κοινό-στόχος.
•Η προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής
σε ΑμεΑ (Δράση Π2γ), η οποία αφορά το συνεκτικό πλαίσιο της διδασκαλίας, 
εκμάθησης και αξιολόγησης της ελληνικής σε μαθητές ΑμεΑ σε συνεργασία με 
ειδικούς συνεργάτες. Η δράση άπτεται της δημιουργίας ή προσαρμογής ειδικού 
εκπαιδευτικού υλικού και όλων των αναπηριών.
•Η έρευνα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης και για την 
πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας (Δράση Π2δ), που αφορά το 
μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιστημονική βελτιστοποίηση του όλου προγράμματος 
με εκπόνηση ειδικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, διδακτικών μοντέλων και ερευνών.

 6. Παραδοτέα πράξης: ΔΡΑΣΗ Π1α: Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πιστοποίησης

Π1α1: Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την ηλεκτρονική 
συμπλήρωση αίτησης εξεταστικού κέντρου-ηλεκτρονική συμπλήρωση αιτήσεων 
υποψηφίων
Π1α2: Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία 
διαδικτυακής διαβαθμισμένης διαγνωστικής δοκιμασίας
Π1α3: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή εξετάσεων από 
απόσταση (κυρίως για ΑμεΑ)
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Π1α4: Ηλεκτρονική ατομική ενημέρωση υποψηφίων για τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 
Π1α5: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την επιμόρφωση από απόσταση 
διδασκόντων για την προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης της 
ελληνομάθειας 
Π1α6: Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την επιμόρφωση από απόσταση 
υπευθύνων εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας
Π1α7: Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία τράπεζας κειμένων
για τους διδάσκοντες σε υποψηφίους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας
Π1α8: Βελτίωση του υπάρχοντος λογισμικού αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων 
Flesch για ηλεκτρονική χρήση
Π1α9: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία  τράπεζας 
εξεταστικών θεμάτων για την εξάσκηση των υποψηφίων της πιστοποίησης 
ελληνομάθειας
Π1α10: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την ψηφιακή μετεγγραφή και 
αποθήκευση ελληνικών ταινιών και άλλων ηχητικών πηγών για τα εξεταστικά θέματα 
πιστοποίησης της ελληνομάθειας
Π1α11: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και λογισμικού για 
την αρχειοθέτηση παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου υποψηφίων 
ελληνομάθειας

ΔΡΑΣΗ Π1β: Σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση: Διαδρομές στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας  
Π1β1: Ανάπτυξη/Βελτίωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την 
επιμόρφωση/κατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα από 
απόσταση
Π1β2: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και καταχώριση υλικού για την από 
απόσταση κατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα
Π1β3: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος & καταχώριση υλικού για την 
κατάρτιση/επιμόρφωση από απόσταση ειδικού κοινού για την ελληνική ως 
ξένη/δεύτερη γλώσσα
Π1β4: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και βάσης δεδομένων για την 
καταχώριση πρακτικών ιδεών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 
γλώσσας (χρήση από απόσταση)

ΔΡΑΣΗ Π1γ: Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για υλικό 
διδασκαλίας/εκμάθησης και την αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε 
ΑμεΑ
Π1γ1: Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για υλικό διδασκαλίας/εκμάθησης, 
εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής σε ΑμεΑ

ΔΡΑΣΗ Π1δ: Ηλεκτρονικό περιβάλλον για την καταχώριση ερευνητικού υλικού
Π1δ1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων για την καταχώριση των όρων δοκιμασιολογίας 
και αξιολόγησης 

ΔΡΑΣΗ Π2α: Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πιστοποίησης
Π2α1: Σχεδιασμός αίτησης εξεταστικού κέντρου- υποψηφίων
Π2α2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαγνωστικού τεστ
Π2α3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών από απόσταση (κυρίως για 
ΑμεΑ)
Π2α4: Ηλεκτρονική ατομική ενημέρωση επιτυχόντων
Π2α5: Σχεδιασμός και δημιουργία υλικού για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 
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διδασκόντων για την προετοιμασία των υποψηφίων
Π2α6: Επιμόρφωση από απόσταση των υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων
Π2α7: Συλλογή υλικού και τροφοδότηση της σχετικής τράπεζας κειμένων για τους 
διδάσκοντες
Π2α8: Ορισμός νέων παραμέτρων για τη βελτίωση του υπάρχοντος λογισμικού 
αναγνωσιμότητας κειμένων (Flesch)
Π2α9: Συλλογή και επιλογή εξεταστικών θεμάτων για την τροφοδότηση της σχετικής 
τράπεζας
Π2α10: Επιλογή ελληνικών ταινιών και εκπομπών για το περιεχόμενο εξεταστικών 
δοκιμασιών
Π2α11: Συλλογή και εμπλουτισμός τράπεζας υλικού από τις εξετάσεις 
ελληνομάθειας.

ΔΡΑΣΗ Π2β: Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / επιμόρφωσης / κατάρτισης 
Π2β1: Επιμόρφωση/Κατάρτιση από απόσταση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη 
γλώσσα
Π2β2: Επιμόρφωση/Κατάρτιση από απόσταση των διδασκόντων την ελληνική ως 
δεύτερη γλώσσα
Π2β3: Επιμόρφωση/Κατάρτιση από απόσταση ειδικού κοινού για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας (για απόσπαση)
Π2β4: Πρακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 
γλώσσας
Π2β5: Συνάντηση εργασίας για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή 
Π2β6: Δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας διδασκόντων την ελληνική ως ξένη

ΔΡΑΣΗ Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση 
της ελληνικής σε ΑμεΑ
Π2γ1: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής
σε άτομα με αναπηρίες

ΔΡΑΣΗ Π2δ: Έρευνα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης και για την 
πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
Π2δ1: Μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας με βάση το ΚΕΠΑ και 
αναθεώρηση του υπάρχοντος ΑΠ ΠΕΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Π2δ2: Λεξικό όρων δοκιμασιολογίας και αξιολόγησης σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή
Π2δ3: Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας
Π2δ4: Αναλυτικό πρόγραμμα για το πιστοποιητικό για ειδικούς επαγγελματικούς 
σκοπούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΔΡΑΣΗ Π2ε: Διοικητική – Οικονομική υποστήριξη Έργου/Υποέργων
Π2ε1: Διοικητική – Οικονομική υποστήριξη του συνόλου του Έργου

ΔΡΑΣΗ Π3β: Διοργάνωση διημερίδας για την προβολή των παραδοτέων του έργου  
Π3β1 Φάκελος με αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης της διημερίδας για την προβολή 
των παραδοτέων του έργου
Π3β2 Έντυπο κτλ διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό

ΔΡΑΣΗ Π4α: Αξιολόγηση του Προγράμματος 
Π 4α1 Ενδιάμεσες και τελική έκθεση αξιολόγησης

ΔΡΑΣΗ Π5α: Επισκέψεις και σεμινάρια σε εξεταστικά κέντρα για τη διάχυση 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6721 Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Η ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Αριθμός  4.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 2,695,502.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 65 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 2,695,502.00  2,695,502.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 2,569,703.22
 125,798.78

Βάσει 
Παραστατικων

 2,695,502.00Σύνολο (1)  2,695,502.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,695,502.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  2,695,502.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  2,695,502.00 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):  2,695,502.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580056
 

Π/Υ (1)

πληροφοριών – ευαισθητοποίηση επωφελούμενων 
Π5α1: Στοιχεία τεκμηρίωσης από τις επισκέψεις σε εξεταστικά κέντρα για τη διάχυση
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση επωφελούμενων.

ΔΡΑΣΗ Π5β: Δημιουργία ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού
Π5β1: Ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό

ΔΡΑΣΗ Π5γ: Διοργάνωση ημερίδας δημοσιοποίησης 
Π5γ1 Φάκελος με αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης της ημερίδας δημοσιοποίησης 
του έργου
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

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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