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Ειδικός Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 

265/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,

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

Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 1957/τ.Β’/09-09-2009), 

28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/τ.Β’/13-02-2013) 

Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ

ΘΕΜΑ:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ / 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προς:

Α.Παπανδρέου 37
T.K : 151 80

Αθήνα, 17/05/2016
Α.Π. : 6087

4η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην 

Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  - Μετατροπή του Ειδικού 

Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1" με κωδικό MIS 446745 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  
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Αποφασίζει

την 4η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση 

των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο 

Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1" , στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση". 

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

7. Τη με αρ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/τ.Β /27-05-2015) ΥΑ σχετικά με τη διάρθρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014,

8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 

Υπουργείο και Τουρισμού»,

9. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών»,

10. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού 

Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού»,

11. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν,

12. Τη με αρ.πρωτ. 2975-06/02/2013 [κωδ. 158] Πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως αυτή ισχύει,

13. Το με αρ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο της ΕΑΣ με θέμα: «Ολοκλήρωση πράξεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 

14. Το με αρ. πρωτ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της ΕΑΣ με θέμα: «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», 

15. Το με αρ. πρωτ. 3298/15-03-2016 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Τροποποίηση πράξεων του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση” 2007-2013 που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (phasing)»,

16. Τη με αρ. πρωτ. 4310/04-04-2016 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ / 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ" προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ",

17. Το με αρ. 558/07-04-2016 Υ.Σ. της Μονάδας Β2.1 για την ως άνω αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της Πράξης,

18. Τη με αρ. Υ.Σ. 744/17-05-2016 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την  τροποποίηση της πράξης,

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

446745 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3. Δικαιούχος:

1090214 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2013ΣΕ24580028
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Η Πράξη υλοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, τομέα Παιδείας, σε
σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει
την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 3.864.145,30 €, ενώ το ΙΕΠ 
αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 141.334,35 €.

Οι βασικοί άξονες δράσης της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
1. Υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών ένταξης για την 
εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
2. Ενέργειες Ενημέρωσης, Προβολής και Δημοσιότητας 
3. Αξιολόγηση της πράξης 
4. Επιμόρφωση επιμορφωτών και Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού.

Ειδικότερα, η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της 
αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
(ΣΔΕΥ), της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 
και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους
στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για 
γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν 
δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
Ειδικότερα η πράξη στοχεύει:
- Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου, ώστε να λειτουργεί για όλους τους μαθητές 
χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με 
αναπηρία και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.
- Στην αλλαγή σχέσης του γενικού σχολείου και του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό σχολείο, μετατρέποντας το ειδικό 
σχολείο σε κέντρο έγκαιρης υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους και
των οικογενειών των μαθητών της περιοχής του.
- Στην αλλαγή του προτύπου οργάνωσης της ειδικής αγωγής και δράσης των 
στελεχών, με επιμόρφωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές πρακτικές 
εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία.
- Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη 
διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Βασικό αντικείμενο της παρούσας Δράσης είναι η στελέχωση των ΕΔΕΑΥ και των 
ΚΕΔΔΥ με το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κατά περίπτωση, με 
σκοπό την ένταξη και την συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται,
επίσης, ενέργειες προβολής και δημοσιότητας καθώς και αξιολόγησης της πράξης.
Στόχος της Δράσης 1 είναι:
- Η αναδιάρθρωση της παροχής ειδικής αγωγής και υποστήριξης, με τρόπο που να 
διασφαλίζει τη συγκράτηση στο γενικό σχολείο, των μαθητών με αναπηρία ή/και 
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την επιτυχή συμμετοχή τους στη μάθηση.
- Η ενίσχυση του γενικού σχολείου στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των δυσκολιών των μαθητών και την πρόληψη προβλημάτων σχολικής αποτυχίας.
- Η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της πράξης, ώστε να αποτιμηθεί η 
αποτελεσματικότητά της, καθώς και τα παραγόμενα οφέλη για όλους τους 
εμπλεκόμενους επί του συνόλου της διαδικασίας υλοποίησής της.

ΔΡΑΣΗ 2: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασικό αντικείμενο της παρούσας Δράσης είναι η παροχή των απαραίτητων εφοδίων 
– μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων – στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 
που θα στελεχώσει τις ΕΔΕΑΥ και τα ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε αφενός να ειδικευτούν και 
να παρέχουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση επιτελώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη διαδικασία ανάπτυξης του σχολείου 
για όλους και αφετέρου να είναι σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης όλων των μαθητών, με έμφαση 
στα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι Δράσεις Επιμόρφωσης θα εστιάσουν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα που άπτονται 
του σκοπού, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των ΕΔΕΑΥ και των ΚΕΔΔΥ και 
του διακριτού επαγγελματικού ρόλου των στελεχών τους. Στις Δράσεις Επιμόρφωσης 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
- Η εφαρμογή των αρχών της σύμβασης για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των 
ατόμων με αναπηρία και η διαδικασία της ένταξης (inclusion) και ανάπτυξης του 
σχολείου για όλους.
- Οι νέες τάσεις και καλές πρακτικές οργάνωσης της εκπαίδευσης των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
- Ο ρόλος των ΣΜΕΑΕ ως Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ και οι πρακτικές διασύνδεσής 
τους με το γενικό σχολείο.
- Ο διακριτός ρόλος του Εκπαιδευτικού, του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού 
Λειτουργού και η διεπιστημονική συνεργασία για την ενδυνάμωση της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 
- Η εκπαιδευτική αξιολόγηση καθώς και η διαφοροποιημένη και ενισχυτική 
διδασκαλία.
- Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης για
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του εξατομικευμένου 
προγράμματος κοινωνικής – οικογενειακής στήριξης των μαθητών.
- Η ανάπτυξη στρατηγικών διασύνδεσης του σχολείου με το κοινωνικό περιβάλλον και 
κοινωνικής υποστήριξης στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών και άλλων 
προβλημάτων του μαθητή και της οικογένειάς του.
- Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας της ΕΔΕΑΥ με τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου, τα ΚΕΔΔΥ, αλλά και με τους λοιπούς επαγγελματίες που εμπλέκονται 
στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
καθώς και με εξωσχολικούς φορείς (ενδεικτικά ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές 
δημόσιες Υπηρεσίες, κοινωνικές Υπηρεσίες, αρμόδιες δικαστικές αρχές, κ.ά.).
- Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το σχολείο αναφορικά με την πρόληψη 
προβλημάτων, την αντιμετώπιση κρίσεων και σχολικής βίας, τη βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, την παροχή υποστήριξης σε ζητήματα 
ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 
μαθητών.

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων 
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. Σαφής περιγραφή των 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6173

6174

6185

Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες 
επωφελούνται από  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής 
εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις
Επωφελούμενοι μαθητές με αναπηρία

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 410.00

 103.00

 7,380.00

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

 3,956,138.14

 49,341.51

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 34.55 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 4,005,479.65  4,005,479.65

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 3,954,348.84

 41,373.54

 1,789.30

 7,967.97

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 3,956,138.14

 49,341.51

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 3,956,138.14

 49,341.51

παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με ίδια 
μέσα. Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι:

- Ενέργειες οργάνωσης και διοίκησης της Πράξης - Έκδοση διοικητικών Πράξεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης 
- Απασχόληση/Σύναψη συμβάσεων με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 
- Δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και συμπλήρωση του υπάρχοντος.
- Σύνταξη και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ.
- Υλικό δημοσιότητας (αφίσα, ενημερωτικό υλικό)
- Αξιολόγηση της Πράξης (Μεθοδολογία, Ποσοτικά και Ποιοτικά στοιχεία, Έκθεση 
αξιολόγησης)
- Εκπαιδευτικό υλικό επιμόρφωσης
- Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Επιμορφωτών και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ)
- Μελέτη για τη διάγνωση και την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία
ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες
- Μελέτη για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ
- Αναπαραγωγή Ανιχνευτικών Εργαλείων και μέσων εκπαιδευτικής αξιολόγησης και 
υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες
- Οδηγός Διεπιστημονικής συνεργασίας
- Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΕΠ) και 
εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης
- Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο
- Οδηγός για υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης μαθητών
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Ειδικός Γραμματέας

Ιωαννίδης Γεώργιος

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,005,479.65 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  4,005,479.65 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  4,005,479.65 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):  4,005,479.65 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2016 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 0.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ24580028
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

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. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. Μονάδα Β2.1
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