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ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»   

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»   

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»   
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ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

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. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007).  

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/10-04-08  «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης 
σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 
με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 και 5  του 
ν.3614/2007» (ΦΕΚ τ.Α’/636/10-04-2008. 

4. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης. 

6. Την αριθμ.  πρωτ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στον Γενικό γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τμημάτων της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1950/τ. Β’/03-10-2007)». 

7. 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. 

8. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1343/Τεύχος Β’/16-10-2002) για την 
«Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ  

9. ΝΟΜΟΣ 3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/Τεύχος Α/28-06-02 Άρθρο 6 παρ. 1) , με 
τον οποίο ιδρύεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ, 
και ο τροποποιητικός ΝΟΜΟΣ  3149/10-06-03 (ΦΕΚ 141/Α/10-06-003).  

10. ΝΟΜΟΣ 2986/02 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/24.13-02-03). 

11. ΝΟΜΟΣ 1566/85  «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/167/30-9-85) 

 

Κ Α Λ Ε Ι 
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Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων να υποβάλει  : 

• για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό: 
01.72.01.06.01, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 
περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό: 
02.72.01.06.01, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό: 
03.72.01.06.01, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 3: Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης  στις 2 
περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Στο πλαίσιο των πιο πάνω κατηγοριών πράξεων ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να 
υποβάλλει μία και μόνο μία πρόταση ανά κατηγορία πράξης και άξονα 
προτεραιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη 
θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας. 
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Πίνακας 1.1.1 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ : CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 
περιφέρειες Σύγκλισης 

ΚΩΔ.  1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη 
της απασχολησιμότητας, τη 
βελτίωση της σχέσης της αρχικής 
και της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας και την 
αναβάθμιση των προσόντων του 
προσωπικού κατάρτισης με στόχο 
μια οικονομία που να βασίζεται στη 
γνώση 

ΚΩΔ.  72 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών και εμπλουτισμός του 
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής αγωγής, ώστε να 
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες και στις 
οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις σε μία κοινωνία της 
γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα 
περιλάβει, μεταξύ άλλων, 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών 
στοιχείων και των ξένων γλωσσών 
όπως προβλέπεται από την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την 
εκπαίδευση καθώς επίσης και 
στοιχεία που αφορούν θεματικούς 
τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, 
τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός 

ΚΩΔ 

01.72.01 
(ΓΚΠ 

ΕΠΕΔΒΜ 
1.1.1) 



 

Πρόσκληση  ΠΡ_72_01_06 

 

 

5 

 

 

στόχος της αειφορίας στην 
εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα 
που διασφαλίζεται μέσα από τα 
προγράμματα σπουδών, το  
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με 
την εισαγωγή βιωματικών 
εφαρμογών. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ : 

«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.
06  

  

ΠΡΑΞΗ: 
«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.
06.01  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εκπαίδευση  

ΚΩΔ.  

   

18 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ  

ΚΩΔ. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΩΔ. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΚΩΔ. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ. GR22 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΩΔ. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΚΩΔ. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΩΔ. GR41 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗ  ΚΩΔ. GR43 

 

Πίνακας 1.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

ΚΩΔ.  02 
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περιφέρειες Σταδιακής εξόδου 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη 
της απασχολησιμότητας, τη 
βελτίωση της σχέσης της αρχικής 
και της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας και την 
αναβάθμιση των προσόντων του 
προσωπικού κατάρτισης με στόχο 
μια οικονομία που να βασίζεται στη 
γνώση 

ΚΩΔ.  72 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών και εμπλουτισμός του 
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής αγωγής, ώστε να 
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες και στις 
οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις σε μία κοινωνία της 
γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα 
περιλάβει, μεταξύ άλλων, 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών 
στοιχείων και των ξένων γλωσσών 
όπως προβλέπεται από την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την 
εκπαίδευση καθώς επίσης και 
στοιχεία που αφορούν θεματικούς 
τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, 
τουρισμός  κλπ. Ο στρατηγικός 
στόχος της αειφορίας στην 
εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα 
που διασφαλίζεται μέσα από τα 
προγράμματα σπουδών, το  
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με 
την εισαγωγή βιωματικών 
εφαρμογών. 
 

ΚΩΔ 

02.72.01 
(ΓΚΠ 

ΕΠΕΔΒΜ 
1.1.1) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ : 

«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.
06  

  

ΠΡΑΞΗ: 
«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.
06.01  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εκπαίδευση  

ΚΩΔ.  

   

18 

  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΩΔ.   GR12 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΩΔ.   GR13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩΔ.   GR30 

Πίνακας 1.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ : CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 
περιφέρειες Σταδιακής εισόδου 

ΚΩΔ.  03 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΚΩΔ.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα 
συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη 
της απασχολησιμότητας, τη 
βελτίωση της σχέσης της αρχικής 
και της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας και την 
αναβάθμιση των προσόντων του 
προσωπικού κατάρτισης με στόχο 
μια οικονομία που να βασίζεται στη 
γνώση 

ΚΩΔ.  72 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών και εμπλουτισμός του 
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής αγωγής, ώστε να 

ΚΩΔ 

03.72.01 
(ΓΚΠ 

ΕΠΕΔΒΜ 
1.1.1) 
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ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες και στις 
οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις σε μία κοινωνία της 
γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα 
περιλάβει, μεταξύ άλλων, 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών 
στοιχείων και των ξένων γλωσσών 
όπως προβλέπεται από την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την 
εκπαίδευση καθώς επίσης και 
στοιχεία που αφορούν θεματικούς 
τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, 
τουρισμός  κλπ. Ο στρατηγικός 
στόχος της αειφορίας στην 
εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα 
που διασφαλίζεται μέσα από τα 
προγράμματα σπουδών, το  
εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με 
την εισαγωγή βιωματικών 
εφαρμογών. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ : 

«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.06  

  

ΠΡΑΞΗ: 
«Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

ΚΩΔ.  

   

01.72.01.06
.01  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εκπαίδευση  

ΚΩΔ.  
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΩΔ.   GR24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ.   GR42 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό  στόχο 
του Άξονα Προτεραιότητας και με το περιεχόμενό τους να συνεισφέρουν στην 
εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: 

(α) Ειδικοί Στόχοι  
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 Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 
 συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού 
 πληθυσμού  

 Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ο εμπλουτισμός του 
 εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
 συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται 
 πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές 
 και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης.  
 Η αναμόρφωση αυτή θα  περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του 
 εκπαιδευτικού υλικού στις  σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση 
 πολιτιστικών στοιχείων και των  ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την 
 ευρωπαϊκή πολιτική για την  εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που 
 αφορούν θεματικούς τομείς όπως η  ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός  κλπ. Ο 
 στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην  εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα 
 που διασφαλίζεται μέσα από τα  προγράμματα σπουδών, το  εκπαιδευτικό 
 υλικό και κυρίως με την εισαγωγή  βιωματικών εφαρμογών. 
 
 

(β)  Περιεχόμενο προτάσεων  

 Η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας μέσω συγχρηματοδοτούμενων 
 προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα προηγούμενα έτη 
 συνέβαλε στην κατ’  αρχή εξοικείωση των μαθητών της Ε’ και ΣΤ’  τάξης, της 
 πλειοψηφίας των Δημοτικών Σχολείων.  

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει  να έχουν σαν στόχο την συνέχιση 
 της εξοικείωσης των μαθητών με τις ξένες γλώσσες, την επέκταση τους σε όλα τα 
 πολυθέσια σχολεία και την ενίσχυση του προγράμματος με νέα στοιχεία που να 
 συνεισφέρουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ανάπτυξη των γλωσσικών 
 δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσια της πολυγλωσσίας. 

 Ειδικότερα στις προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις για: 

 Α) την οργάνωση και διαχείριση της δράσης, ( παρακολούθηση φυσικού και 
 οικονομικού αντικειμένου κ.τ.λ.) 

 Β) την εφαρμογή και λειτουργία του προγράμματος διδασκαλίας δεύτερης ξένης 
 γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων (πρόσληψη 
 εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης 
 γλώσσας, πρόσληψη προσωπικού για την διοικητική υποστήριξη της δράσης, 
 κλπ) 

 Γ) την εισαγωγή του Χαρτοφυλακίου (Portofolio) Γλωσσών  στην Πρωτοβάθμια 
 Εκπαίδευση το οποίο δημιουργήθηκε και θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της 
 Ευρώπης ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των γλωσσών και 
 προώθησης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας. 
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 Δ) την εκπόνηση του κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού για τον μαθητή και 
 καθηγητή 

 Ε) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του προγράμματος για την διδασκαλία 
 της δεύτερης ξένης γλώσσας και 

 Ε) την ενημέρωση – προβολή – δημοσιότητα των στόχων της Πράξης  

 
 Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, υποχρεωτικά θα υπάρχει διακριτή δράση 
 με αντικείμενο την «Αξιολόγηση του Προγράμματος» που θα αφορά στην 
 αξιολόγηση όλων των συντελεστών του προγράμματος με Παραδοτέο της δράσης 
 την «Έκθεση Αξιολόγησης» . 

 

 

(γ) Δείκτες Παρακολούθησης  

 Οι πιο κάτω δείκτες εκροών είναι κοινοί και για τους τρεις άξονες 
 προτεραιότητας 

Πίνακας 1.2.1 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1  Επωφελούμενοι μαθητές / μαθήτριες  
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  Αριθμός μαθητών  

2  Αριθμός Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

3  
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
οι οποίες επωφελούνται εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Πλήθος σχολικών 
μονάδων  

 
 

Πίνακας 1.2.2 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

4 

Θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

12μηνης 
διάρκειας   

5 

Θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την 
διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 

 Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

12μηνης 
διάρκειας   
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Οι δείκτες 4, 5 (απασχόλησης) αφορούν στους ανθρωπομήνες εργασίας εκφρασμένους 
σε ανθρωποέτη των συμβασιούχων που πιθανά θα απασχοληθούν. 
Οι δείκτες είναι υποχρεωτικοί και αναγκαίοι για κάθε πράξη (σε επίπεδο έργου και 
Υποέργων.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα €47.768.340,00 και κατανέμεται 
ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: 

Πίνακας 2.1.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008 
(1) (2) (3) (4) 

1 
Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

17.322.500,00€  17.322.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 17.322.500,00€ 17.322.500,00€ 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  : 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008  
(1) (2) (3) (4)  

1 
Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

25.196.549,00€  25.196.549,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 25.196.549,00€ 25.196.549,00€ 

Πίνακας 2.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008   
(1) (2) (3) (4) 

1 

Εφαρμογή ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών 
στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

5.249.291,00€    5.249.291,00€      

ΣΥΝΟΛΟ 5.249.291,00€      5.249.291,00€      

2.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς 
διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά 
θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε 
αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε 
περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

2.3 Η ΕΥΔ, μετά τη λήξη της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, 
επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  
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3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Σε 
περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο 
Δικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα έγγραφα από το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι 
διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης 

3.2 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προτεινόμενων 
πράξεων αναφέρεται για το χρονικό διάστημα  τριών διαδοχικών σχολικών 
περιόδων : 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011   

3.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 
540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, η οποία και 
επισυνάπτεται.. 

Ειδικότερα για την «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι 
ακόλουθες: 

• Aμοιβές εκπαιδευτικών / επιμορφωτών   

• Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 

• Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο εισοδήματος 

• Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο εισοδήματος 

• Επεξεργασίες από τρίτους 

• Επισκευές και συντηρήσεις  

• Έξοδα μεταφορών  

• Έξοδα ταξιδιών 

• Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

• Έντυπα και γραφική ύλη 

• Αγορές βιβλίων 

• Υλικά άμεσης ανάλωσης 

• Έξοδα δημοσιεύσεων  

• Συνδρομές εισφορές 
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• Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

• Αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων 

• Έμμεσα έξοδα 

Οι δαπάνες που αφορούν στις «Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» και 
«Αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων» αφορούν προμήθειες (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) που είναι απαραίτητες για 
την υλοποίηση της πράξης. Το είδος και το μέγεθος των προμηθειών πρέπει να 
είναι άμεσα συσχετισμένες με το φυσικό αντικείμενο της πρότασης.   

3.4 Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων 
είναι άμεσες και έμμεσες δαπάνες. Σύμφωνα με το άρθρο 31 «Έμμεσα έξοδα»  
της ΥΠΑΣΙΔ/14053/ΕΥΣ1749/15-04-08, για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ και υλοποιούνται από Δικαιούχους με ίδια μέσα μέσω 
επιχορήγησης ή χρηματοδότησης οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο κατ’ αποκοπή  υπολογισμού επί των άμεσων δαπανών. Ως βάση 
υπολογισμού των έμμεσων δαπανών χρησιμοποιούνται οι δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πράξης. Το ποσοστό για τον κατ’ 
αποκοπή υπολογισμό των εμμέσων δαπανών μπορεί να είναι μέχρι 20% των 
άμεσων δαπανών. 
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της  
έκδοσης της πρόσκλησης, με ανοιχτή ημερομηνία λήξης. 

4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται 
συνολικά το ποσό των €47.768.340,00. 

4.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.epeaek.gr 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση, βρίσκονται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.epeaek.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση 
του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται. 

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. 

(iv) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα. 

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης 
δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου  

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDs) στην 
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση 
Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες 
τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία 
αποστολής. 

 

 

 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

http://www.epeaek.gr/
http://www.epeaek.grr/
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Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 
ΕYΔ του Ε.Π.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν 
υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΥΔ του Ε.Π., με βάση τα κριτήρια που 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 
παρούσα πρόσκληση σχετικά με την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,  

(ii) σκοπιμότητα της πράξης  

(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»  και 

(iv) ωριμότητα της πράξης. 

Τα  εξειδικευμένα κριτήρια «Κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ Εκπαίδευση και 
δια βίου Μάθηση» τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 
βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr . 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση. 

Άμεση Αξιολόγηση  

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξης, αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥΔ και 
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια 
αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ.  

Η ΕΥΔ  δύναται να υποστηριχθεί και από γνωμοδοτική επιτροπή για την 
αξιολόγηση των προτάσεων ή / και από εξωτερικούς αξιολογητές / κριτές ως 
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.  

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ενημερώνεται ο Δικαιούχος 
με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται 
στα επόμενα βήματα. 

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά 
αξιολογημένων προτάσεων. 

5.3 Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις 
περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 
ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ με προϋπολογισμό άνω των 
2.000.000 ευρώ. 

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 
ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής 
των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον 

http://www.epeaek.gr/
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νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά 
και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα. 
Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων 
απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται 
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr  

5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 
του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς 
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο 
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και 
ιδίως θα πρέπει: 
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(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της 
πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

(ii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση για κάθε 
στάδιο / φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν 
στο επόμενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και 
φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της 
πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του 
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα «για πράξεις χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους 
συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται 
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται 
από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την 
παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω 
πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις 
δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στα Μηνιαία Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών. 

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το 
κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστο μέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή 
τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και 
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο 
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προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, 
εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό 
θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 
συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. 
Νίκη Κωστομούδη, τηλέφωνο, 210-3278063, e-mail: nkostom@epeaek.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 
προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας 
δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 
προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) 
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός 
τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των 
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ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική 
πληροφορία. 

 

                                                                ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                             Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

                                                                  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

(i) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ  

(ii) Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠΠ 

(iii) Τεχνικό Δελτίο Υποέργου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης 

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(v) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(vi) Κριτήρια Επιλογής πράξεων ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»  

(vii) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηματοδότησης  (3) 

• Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα(3) 
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• Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης 
δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (3). 

(viii) 14053/ ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης» 

 
  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

o Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  

o Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»   
o Μονάδα Α2 


