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Προς: 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνης Πράξης, Μαρίας Λιάσκα

ΘΕΜΑ:
1η Τροποποίηση της Πράξης «Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» με Κωδικό ΟΠΣ

5010674 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Έχοντας υπόψη:

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/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -
2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει,
3. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17-12-2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει,
4. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν,
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012,
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) με την οποία συστάθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως ισχύει,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
9. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων
μεταξύ Γενικών Γραμματειών»
10. Τη µε αρ. πρωτ. 86591/13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
11. Την από 01-07-2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση
έγγραφο,
12. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β' 5968) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας

ΑΔΑ: ΨΤΘΡ46ΜΤΛΡ-ΙΛΞ
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δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει,
13. Τη με αρ. πρωτ. 13257/20-07-2017 Πρόσκληση με τίτλο: Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο» (κωδ. ΕΔΒΜ51) για την υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", όπως ισχύει,
14. Τη με αρ. πρωτ. 4064/18-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα
αρχαία μνημεία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5010674,
15. Το με αρ. πρωτ. οικ. 157703/12.04.2021 (ΕΥΔ 1494/13-04-2021) αίτημα τροποποίησης του Δικαιούχου,
16. Το με ID 137715 – 21/04/2021 – ώρα: 08:53 π.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για
την τροποποίηση της πράξης,
17. Τα από 17/06/2021 ηλεκτρονικά μηνύματα του Δικαιούχου με τα οποία επικαιροποιήθηκαν οι τιμές των δεικτών εκροών και
υποβλήθηκε διορθωμένη έκδοση του Εντύπου Ανάλυσης Κόστους,
18. Τη με αρ. Υ.Σ. 412/28-06-2021 θετική εισήγηση της αρμόδιας Μονάδας Παρακολούθησης της ΕΥΔ,
19. Το από 06/07/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δικαιούχου σχετικά με την ανακατανομή της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των υποέργων
κατόπιν του με αρ. πρωτ. 58941/26-05-2021 εγγράφου της Αρχής Πιστοποίησης με θέμα: «Προγραμματισμός Αιτημάτων Πληρωμής
2ου εξαμήνου 2021 των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020»,
20. Τη με αρ. Υ.Σ. 78672/14-07-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,

Αποφασίζει 

την 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5010674

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

158.840,99 

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μετάβαση 39.286,29 

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

418.300,13 

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μετάβαση 39.286,29 

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

39.286,29 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010674

2.Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 18026001

ΑΔΑ: ΨΤΘΡ46ΜΤΛΡ-ΙΛΞ
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4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολικές
ομάδες της Α΄ και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και των Δυτικών Λόφων, οι
οποίοι ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δικαιούχου και φιλοξενούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ειδικά σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί δύναται να αξιοποιηθεί περαιτέρω στη σχολική τάξη καθώς και με πρωτοβουλία άλλων φορέων
τυπικής ή άτυπης μάθησης. Το θέμα του προγράμματος είναι α) η εξέταση της διαχρονίας της παράτυπης ανθρώπινης συνήθειας του
γκράφιτι στο δημόσιο χώρο, το οποίο παρά την ιστορική του σήμερα αξία, ως φορέας μικροϊστορίας και ιστορίας χρονικών περιόδων
φτωχών σε γραπτές πηγές, αποτέλεσε πάντα παράγοντα υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος και β) οι πολλαπλές συνέπειες
ανεπίστρεπτης φθοράς από τα σύγχρονα γκράφιτι για τα μνημεία, τα άτομα και την κοινωνία στο παρόν και το μέλλον.
Βασικός στόχος του Θ-ink είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την ατομική και συλλογική ευθύνη για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εξοικείωσή τους με α) τον μνημειακό πλούτο ως φορέα υλικών και άυλων αξιών για τις γενιές του
σήμερα και του αύριο, β) το έργο της προστασίας και διατήρησής του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σκοποί του προγράμματος
αποτελούν, επίσης, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ομαδοσυνεργατικότητας των μαθητών μέσα από μια διαδραστική και βιωματική
ανάγνωση και καταγραφή των μνημείων στους αρχαιολογικούς χώρους, των υλικών τους, των ιστορικών μαρτυριών που φέρουν κ.ά., την
κατανόηση της φθοράς/βανδαλισμού που συνεπάγεται το γκράφιτι επί μνημείων και τη διάκρισή του από τη σύγχρονη τέχνη του γκράφιτι
ως τοιχογραφία ή εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο. Η συντήρηση αρχαιοτήτων, προτεραιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και
προνομιακό πεδίο συνάντησης, ελέγχου και εφαρμογής διαφορετικών επιστημών, είναι το εργαλείο επικοινωνίας του προγράμματος, η
διαθεματική προσέγγιση του οποίου σχετίζεται με διάφορα μαθήματα και διδακτικές ενότητες της θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης και
των δύο βαθμίδων (π.χ. ιστορία, εικαστικά, χημεία, μελέτη περιβάλλοντος, κοινωνική-πολιτική αγωγή κ.ά.). Για την ενίσχυση και τη διάχυση
του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:
- Δημιουργία έντυπου και ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού φακέλου με διαθεματικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, διαδικτυακά
προσβάσιμο σε όλους (και σε ΑμεΑ) και ειδικά στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, τους Φορείς Πολιτισμού και τις σχολικές μονάδες που θα
υλοποιήσουν το πρόγραμμα στους χώρους τους
- Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών με θέμα την ιστορία του γκράφιτι και τις αρνητικές συνέπειες των σύγχρονων γκράφιτι στα αρχαία
μνημεία
- Ψηφιακές περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους α) της Αρχαίας Αγοράς, β) του Κεραμεικού και γ) των Δυτικών Λόφων για την
υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην τάξη
- Παραγωγή δανειστικών μουσειοσκευών
- Έκδοση έντυπου και ψηφιοποιημένου τόμου για την ιστορία του γκράφιτι με φωτογραφικό υλικό αρχαιολογικού/ιστορικού γκράφιτι
εκπαιδευτικής αξίας από όλη την Ελλάδα
- Κατασκευή ιστοσελίδας για την ανάπτυξη και ανάρτηση του περιεχομένου του προγράμματος, του έντυπου και του οπτικοακουστικού
υλικού
- Διοργάνωση διαδικτυακής ή διά ζώσης ενημερωτικής ημερίδας για τους σχετικούς φορείς των ΥΠΠΟΑ και ΥΠΑΙΘ
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. Ενδεικτικά

παραδοτέα:

1. Έντυπος/ψηφιακός εκπαιδευτικός φάκελος του προγράμματος με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή
2. Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό σε γλώσσα Braille
3. Δανειστική Μουσειοσκευή – Εργαλειοθήκη Συντηρητή με εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια σχετικά με το αρχαίο και το σύγχρονο γκράφιτι
στα αρχαία μνημεία
4. Δύο ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου, με ελληνικούς υπότιτλους, με θέμα α) την ιστορία του γκράφιτι και β) την απομάκρυνση των
σύγχρονων γκράφιτι από τα αρχαία μνημεία και τις ανεπίστρεπτες φθορές που προκαλούνται
5. Ιστοσελίδα του προγράμματος στα ελληνικά και στα αγγλικά
6. Τρεις ψηφιακές περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους α) της Αρχαίας Αγοράς, β) του Κεραμεικού και γ) των Δυτικών Λόφων για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
7. Τόμος με θέμα την ιστορία του γκράφιτι εμπλουτισμένος με φωτογραφικό υλικό αρχαιολογικού και ιστορικού γκράφιτι εκπαιδευτικής
αξίας από όλη την Ελλάδα
8. Φάκελος από την πιλοτική και συστηματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στους αρχαιολογικούς χώρους της ΕΦΑ
Πόλεως Αθηνών
9. Υλικό δημοσιότητας (φάκελος ημερίδας για τη δημοσιότητα και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, δημοσιεύσεις,
ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.ά.)
10. Απολογιστική έκθεση
11. Τριμηνιαίες εκθέσεις επιστημονικής, διοικητικής και λογιστικής παρακολούθησης για το παραχθέν έργο
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται Άτομα
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
1.800,00

11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται Άτομα Μετάβαση

11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται Άτομα
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

11507 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00

11507 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
1,00

11507 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Αριθμός Μετάβαση 1,00

11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που 
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Αριθμός

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
40,00
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που 
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Αριθμός

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες

11518 Αριθμός συμμετοχών σχολικών μονάδων που 
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου Αριθμός Μετάβαση

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/09/2022.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 15/10/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο (κυρίως λόγω των συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών
μονάδων) με προσθήκη νέου εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού
- Δημιουργία νέων υποέργων και ανακατανομή του διαθέσιμου π/υ (χωρίς μεταβολή της συνολικής δημόσιας δαπάνης) για
διαχειριστικούς/τεχνικούς λόγους και ως επακόλουθο των μεταβολών του φυσικού αντικειμένου
- Χρονική επέκταση της πράξης κατά 9 μήνες (ημερομηνία λήξης 30/09/2022 αντί 31/12/2021) με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου
των δράσεων και την αποπληρωμή των δαπανών
- Μείωση της τιμής-στόχου των δεικτών εκροών (40 σχολικές μονάδες αντί 220 και 1800 μαθητές αντί 5.500) λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιάζουσες συνθήκες που προέκυψαν από την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
- Προσθήκη του δείκτη εκροών 11507 "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό" λόγω της διεύρυνσης του φυσικού αντικειμένου
- Προσθήκη του δείκτη αποτελέσματος 11516 και αντικατάσταση του δείκτη εκροής 11501 με τον δείκτη εκροής 11518 βάσει των οδηγιών
της ΕΑΣ και της αρμόδιας Μονάδας Α της ΕΥΔ
- Απαλοιφή ειδικού όρου για την έγκριση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΑ κατόπιν σχετικών διευκρινίσεων της ΕΥΘΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 695.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 695.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 695.000,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 695.000,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 695.000,00 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε3141 2018ΣΕ31410003 -- NAI 0,00 695.000,00 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 695.000,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Νίκη Δανδόλου

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 

1.Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

Εσωτερική διανομή: 
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1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρη
2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
3. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ
4. Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
5. Μονάδα Α 2.1 & αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης 
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