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Αθήνα,  28/09/2011 
 

 
Ταχ. ∆/νση : Πιττακού & Περιάνδρου 2 
Ταχ. Κώδικας : 105 58, ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ευάγγελος Κίτσιος 
Τηλέφωνο : 210-9250527 
Fax : 210-9250564 
Email : kitsios@epeaek.gr 

 

Προς: το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ι∆ΕΚΕ)  

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 και ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  
Τ.Κ. 111 43  -  ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 5914431,     
FAX : 210 2284433 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»   

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» 

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 

 Η Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

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

3. Την µε 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
µε αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

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

5. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής. 

6. Την υπ.αρ.πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής 
Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος 
Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09) 

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

8. Την από 3/04/2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση 
έγγραφο. 

9.  Το Νόµο µε αριθ. 2009/92 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/14-2-1992) «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων των ∆ηµοσίων 
Ι.Ε.Κ. όπως περιγράφεται στην Υ.Α. Ζ΄/1802/6.2.96 (ΦΕΚ 104/Β/22.2.96) καθώς και το σύστηµα 
µοριοδότησης για την επιλογή των δικαιούχων προς επιδότηση βάση της επίδοσης τους και άλλα 
κοινωνικά κριτήρια, που εκπονήθηκε από τη ∆/νση Κατάρτισης του Οργανισµού και εγκρίθηκε 
µε την υπ’ αρ. 37/11-12-02 Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (Θέµα 6α). 

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 16019/22-06-09 «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης 
αποφοίτων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ (ΦΕΚ 1320/Β΄/03-07-09) 

12. Τους Νόµους και τις διατάξεις που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο του ΟΕΕΚ και των ∆ηµοσίων ΙΕΚ 
του ΟΕΕΚ. 

13. Τους Νόµους και τις διατάξεις που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. [όπως: Υ.Α. 
Ζ/3378/12-5-93 (ΦΕΚ 356/Β/17-5-93) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, ΥΑ 
4565/8-6-93 (ΦΕΚ 438/18-6-93), ΥΑ. Ζ/3242/27-2-96 (ΦΕΚ 121/Β/4-3-96)]. 

14. Το µε αρ. πρ. 2/31732/13-11-09 (εισερχόµενο στην ΕΥ∆ µε αρ.πρ. 17688/19-11-09) αίτηµα του 
ΟΕΕΚ για επέκταση χρονοδιαγράµµατος ενταγµένων στο ΕΠΕ∆ΒΜ Πράξεων  

15. Το άρθρο 24 και λοιπές διατάξεις του Νόµου 3879/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα βάσει του άρθρου 54 του νόµου 3966/2011 
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16. Το µε αρ. πρ. 1864/17-8-2011 ΥΣ της Ειδικής Γραµµατέως  Ευρωπαϊκών Πόρων για την 
τροποποίηση Προσκλήσεων κατόπιν της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

17.  Το µε αρ. πρ. 939/16-09-2011 έγγραφο του Ι∆ΕΚΕ σχετικά µε τις πράξεις «Προγράµµατα 
Πρακτικής Άσκησης ∆ηµοσίων ΙΕΚ ΑΠ 4, 5 , 6» 

18. Το µε αρ. πρ. 2103/21-09-2011 ΥΣ της Μονάδας Β1 µε θέµα «Εξέταση αιτήµατος τροποποίησης 
των Πράξεων µε τίτλους : Επιδότηση  Πρακτικής Άσκησης Απόφοιτων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών  
ΙΕΚ στους ΑΠ 4, 5 , 6 και MIS:216988, 216989, και 216990, του ΕΠΕ∆ΒΜ» 

 
Κ Α Λ Ε Ι 

 

Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ), ως ∆ικαιούχο, για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων) οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση, υποστήριξη και επέκταση των 
προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., µέσω της 
επιδότησης αποφοίτων των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην 
επίτευξη του αντίστοιχου ειδικού στόχου (4.3, 5.3, 6.3) του Ε.Π περί αποτελεσµατικότερης σύνδεσης 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αγοράς εργασίας, προκειµένου να ενταχθούν και να 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» . 

Ειδικότερα ο ∆ικαιούχος θα υποβάλλει προτάσεις : 

• για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», µε κωδικό: 
04.72.05.02, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα 
Προτεραιότητας 4: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

• για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», µε κωδικό: 
05.72.05.02, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα 
Προτεραιότητας 5: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

• για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ», µε κωδικό: 
06.72.05.02, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα 
Προτεραιότητας 6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
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, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

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

Πίνακας 1.1.1 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης   

ΚΩ∆.  4 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  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 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Επέκταση και θεσµική κάλυψη της 
πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων σπουδών στις βαθµίδες και 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν 
έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη 
πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση 
των συµµετεχόντων µαθητών, σπουδαστών, 
φοιτητών όσο και για την προσέλκυση 
περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της 
πρακτικής άσκησης. 

ΚΩ∆.  

04.72.05  
(ΓΚΠ 

ΕΠΕ∆ΒΜ 
4.3.1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   04.72.05.02  
 

ΠΡΑΞΗ: Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  
ΚΩ∆. 

GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
ΚΩ∆. 

GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ  
ΚΩ∆. 

GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΚΩ∆. GR25 
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΩ∆. GR41 

ΚΡΗΤΗ  ΚΩ∆. GR43 

 

Πίνακας 1.1.2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

ΚΩ∆.  5 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  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 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Επέκταση και θεσµική κάλυψη της 
πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων σπουδών στις βαθµίδες και 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν 
έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη 
πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση 
των συµµετεχόντων µαθητών, σπουδαστών, 
φοιτητών όσο και για την προσέλκυση 
περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της 
πρακτικής άσκησης. 

ΚΩ∆.  

05.72.05  
(ΓΚΠ 

ΕΠΕ∆ΒΜ 
5.3.1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   05.72.05.02  
 

ΠΡΑΞΗ: Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆.  GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆.  GR13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆.  GR30 
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Πίνακας 1.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

ΚΩ∆.  9 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΩ∆.  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 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Επέκταση και θεσµική κάλυψη της 
πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων σπουδών στις βαθµίδες και 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν 
έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη 
πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση 
των συµµετεχόντων µαθητών, σπουδαστών, 
φοιτητών όσο και για την προσέλκυση 
περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της 
πρακτικής άσκησης. 

ΚΩ∆.  

06.72.05  
(ΓΚΠ 

ΕΠΕ∆ΒΜ 
6.3.1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   06.72.05.02  
 

ΠΡΑΞΗ: Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆.  GR24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆.  GR42 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα  
Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι 
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οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας. (περιγραφή ως 
έχει προαναφερθεί στους Πίνακες 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 στο πεδίο «∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ»). 

 

(β) Περιεχόµενο προτάσεων 

Οι δράσεις για την πρακτική άσκηση στοχεύουν πρωτίστως στη σύνδεση των προσφεροµένων 
προγραµµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης µε την αγορά εργασίας.  

Η σκοπιµότητα της δράσης της πρακτικής άσκησης συνίσταται : 

 στη συµβολή της στην επίτευξη της αναβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης αρχικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα. 

 στην ενίσχυση, βελτίωση και συνεχή προσαρµογή του θεσµού της Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης µε βάση τις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
και τη διασύνδεση του συστήµατος αυτού µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών κατάρτισης στους άµεσα ωφελούµενους (πρακτικώς 
ασκούµενους), συµπληρώνοντας τις θεωρητικές/εργαστηριακές τους γνώσεις µε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα σε δυνητικούς χώρους εργασίας. 

 στην ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής άσκησης µε στόχο την προώθηση των αποφοίτων σε 
θέσεις απασχόλησης αντίστοιχες των επαγγελµατικών τους προσόντων. 

 στην παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων στους νέους, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα 
µετεξέλιξης σε εξειδικευµένα στελέχη µε στόχο τη µείωση της ανεργίας και στη βελτίωση των 
προϋποθέσεων απασχολησιµότητας µέρους του ενεργού πληθυσµού της χώρας.  

 Στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δηµιουργική συνάντηση διαφορετικών 
επιστηµονικών κλάδων και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελµατικής 
επινοητικότητας των ασκουµένων. 

 στην προώθηση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες της αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της διασύνδεσης µε την αγορά 
εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης πρακτικής άσκησης. 

 στην περαιτέρω ανάπτυξη, δεδοµένου ότι η δράση καθίσταται ελκυστικότερη, περιλαµβάνοντας 
και τους απόφοιτους των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 
Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων Αξόνων Προτεραιότητας, Θεµατικών Προτεραιοτήτων και 
Κατηγοριών Πράξεων, θα υλοποιηθούν προγράµµατα πρακτικής άσκησης που θα συµβάλλουν ώστε να 
δηµιουργηθούν επιτυχείς διασυνδέσεις της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης µε την αγορά εργασίας 
ώστε να αφοµοιωθούν και να συµπληρωθούν οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά µαθήµατα µε 
την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητικούς χώρους εργασίας και να  προσαρµοστούν οι γνώσεις στις 
πραγµατικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τα προγράµµατα αποβλέπουν την βελτίωση των 
διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας µε την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων µε την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελµατική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της 
απασχόλησης µετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 

Οι βασικοί στόχοι της πρακτικής άσκησης συνοψίζονται στους εξής:  

 απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής µε το επάγγελµα ή/και η 
επαγγελµατική ένταξη στο χώρο που πραγµατοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,  
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 ουσιαστικότερη αφοµοίωση της παρεχόµενης γνώσης µέσα από τη διαδικασία της 
επαγγελµατικής εξάσκησης,  

 ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουµένων και καλλιέργεια επαγγελµατικής συνείδησης,  
 οµαλότερη µετάβαση των ασκούµενων από το χώρο της προετοιµασίας τους στο χώρο της 
παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισµών,  

 στην εξοικείωση των αποφοίτων µε το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του 
επαγγελµατικού χώρου, καθώς και µε τις εργασιακές σχέσεις και τα θέµατα απολαβών όπως 
διαµορφώνονται στην ελληνική πραγµατικότητα,  

 στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δηµιουργική συνάντηση διαφορετικών 
επιστηµονικών κλάδων και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελµατικής 
επινοητικότητας των ασκουµένων  

 στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µετάδοσης πληροφοριών µεταξύ των φορέων 
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται και να προωθείται η συνεργασία. 

Το φυσικό αντικείµενο της δράσης αφορά στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων 
εξαµηνιαίας (προαιρετικής) πρακτικής άσκησης µέσω της επιδότησης των αποφοίτων των ∆ηµοσίων 
και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. διάρκειας έξι (6) µηνών σε επιχειρήσεις και φορείς (του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, 
ΝΠΙ∆ και ιδιωτικές επιχειρήσεις). Η εν λόγω πρακτική άσκηση θεωρείται ως αναγνωρισµένη υπηρεσία 
και µετά το πέρας της χορηγείται σχετική άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος, ενώ η ηµερήσια διάρκειά 
της ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης.  

Η εφαρµογή της δράσης όσον αφορά στους  αποφοίτους των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. θα υλοποιηθεί σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διαδικασίες που θα καθοριστούν.  

Οι προτάσεις του ∆ικαιούχου  στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα περιλαµβάνουν την ενίσχυση 
και υλοποίηση των προγραµµάτων πρακτικής άσκησης των αποφοίτων των δηµοσίων και των 
Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και την ανάπτυξη δράσεων µε στόχο την προώθηση - εξάσκηση των αποφοίτων 
διαφόρων ειδικοτήτων σε θέσεις απασχόλησης αντίστοιχες των επαγγελµατικών τους προσόντων και 
σε συναφή εργασιακή δραστηριότητα.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να προταθεί η χρηµατοδότηση 
υποστηρικτικών-ενισχυτικών δράσεων (π.χ. δράσεις ευαισθητοποίησης - ενηµέρωσης, ενηµερωτικά 
φυλλάδια, έντυπο υλικό, δηµιουργία µητρώων πρακτικά ασκουµένων, επιχειρήσεων - φορέων - 
κοινωνικών εταίρων για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, κ.α.) που θα συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της βασικής δράσης.  

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. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης». 
 
Η οργάνωση της πρακτικής άσκησης διέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή/και την κείµενη νοµοθεσία 
που διέπουν τον Φορέα και οργανώνεται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του. Εποµένως, ο Φορέας 
ακολουθεί το δικό του τυπικό µοντέλο οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων πρακτικής 
άσκησης, το οποίο πέραν του κανονιστικού/νοµοθετικού πλαισίου οδηγεί στη µεγιστοποίηση των 
αποτελεσµάτων. 

Για την εφαρµογή της δράσης µπορεί να απαιτηθούν εκ µέρους του Φορέα ενδεχόµενες περαιτέρω 
παρεµβάσεις στο νοµικό-θεσµικό πλαίσιο σε θέµατα σχετικά µε την πρακτική άσκηση των αποφοίτων. 
Ο ∆ικαιούχος πρέπει να µεριµνήσει για να εκδώσει τις Αποφάσεις, ΚΥΑ, τροποποιήσεις αυτών κλπ. που 
ενδεχοµένως είναι αναγκαίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων. Σχετικές εγκύκλιοι, Υ.Α., Κ.Υ.Α. κλπ. για την υλοποίηση των πράξεων θα 
κοινοποιούνται στην ΕΥ∆.  
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Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο που ορίζεται ρητώς στην ενότητα 3.2 της παρούσας πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων. 

 

 (γ) ∆είκτες Παρακολούθησης  

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

 

Πίνακας 1.2.1  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6190 Επωφελούµενοι απόφοιτοι από  προγράµµατα πρακτικής 
άσκησης  αριθµός 

 

Ο δείκτης είναι υποχρεωτικός και αναγκαίος για κάθε πράξη (σε επίπεδο έργου και Υποέργων) 
 
 
2) OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση 
ανέρχεται ενδεικτικά στα 8.750.000,00 ΕΥΡΩ και κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα 
προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 2.1.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης   

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1  Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ 2.620.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.620.000,00 
 
Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 5 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
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Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1 Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ 5.630.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.630.000,00 
 
 

Πίνακας 2.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 6 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1 Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ 500.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 
 

 

2.2   Η ΕΥ∆ 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. 
Επισηµαίνεται ότι, η χρηµατοδότηση είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον αριθµό των δράσεων που 
θα περιγράφονται στις προτάσεις και οι οποίες θα υλοποιηθούν στη διάρκεια της Πράξης.  

2.3   Η ΕΥ∆, µετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί 
στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

2.4   Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιµης 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

 
 
3)   ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

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

3.2  Το φυσικό αντικείµενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης 
αφορά στους πρακτικά ασκούµενους των οποίων η έναρξη της εξαµηνιαίας πρακτικής άσκησης 
καθορίζεται χρονικά ανάµεσα στο διάστηµα από 1 / 10 / 2008 έως και 30 / 6 / 2009.  

         Η διάρκεια των πράξεων, µπορεί να έχει ηµεροµηνία έναρξης το νωρίτερο την 1 / 10 / 2008 και 
ολοκλήρωσης το αργότερο την  31 / 12 / 2012. 

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. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, η 
οποία και επισυνάπτεται. 

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 ΥΠΑΣΙ∆/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. 

Για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης των πράξεων που αναφέρεται παραπάνω δύναται να 
συγχρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών: 

• Επιδότηση αποφοίτων για πρακτική άσκηση (Επίδοµα των πρακτικά ασκούµενων). 

• Ασφάλιστρα αποφοίτων εκπαιδευοµένων σε πρακτική άσκηση (Ασφάλιση σε ΙΚΑ για την 
περίπτωση ατυχήµατος). 

• Αµοιβές και εργοδοτικές εισφορές έµµισθου προσωπικού (Αµοιβές φυσικών προσώπων για 
υλοποίηση αντικειµένου συναφούς µε την Πράξη). 

• Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο (Αµοιβές φυσικών προσώπων 
µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εξωτερικών συνεργατών για υλοποίηση αντικειµένου συναφούς µε 
την Πράξη). 

• Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο (Αµοιβές φυσικών 
προσώπων µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης ή εξωτερικών συνεργατών για υλοποίηση 
αντικειµένου συναφούς µε την Πράξη). 

• Επεξεργασίες από τρίτους (Αµοιβή  νοµικών προσώπων π.χ. αµοιβή εταιριών, για υλοποίηση 
αντικειµένου συναφούς µε την Πράξη όπως παροχή έργου τεχνικού συµβούλου, έργων 
αξιολόγησης, µελετών, εκτυπώσεις, αµοιβές µηχανογραφικής επεξεργασίας/hard/software κλπ.) 

• Προµήθεια εντύπων, γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών ( Βιβλία Πρακτικής Άσκησης κ.α.). 

• Έξοδα προβολής και διαφήµισης (∆ιαφηµιστικά φυλλάδια ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης, 
διεξαγωγή ηµερίδων κ.α.). 

•  Έξοδα δηµοσίευσης προσκλήσεων, αγγελιών και ανακοινώσεων. 
 
 

4)  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
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4.1    Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόµενη της ηµεροµηνία της έκδοσης της 
πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων 
Προτεραιότητας µε ανοιχτή ηµεροµηνία λήξης.  

4.2    Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

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

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση,  βρίσκονται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr  
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π 
απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.  

(iv) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού για τα 
µεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα 
έργα που δεν παράγουν έσοδα. 

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.  

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

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

(viii) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ικαιούχου για την υλοποίηση µε ίδια µέσα και τον 
ορισµό Υπεύθυνου Πράξης.  

 

Επισηµαίνεται ότι για την πλέον άρτια παρουσίαση της πρότασης, είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνεται επαρκώς σε συναφή πεδία στο Τ∆Ε ή συνοδευτικά σαφής τεκµηρίωση βάσει 
στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των Κριτήριων Επιλογής πράξεων και να 
τεκµηριώνεται η βιωσιµότητα της πράξης. 

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CDs) στην   ∆ιαχειριστική Αρχή 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 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)  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1  Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ∆ 
δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία 
πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης ή και κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης. 

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

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

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

(iii) σκοπιµότητα της πράξης  

(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.edulll.gr . 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥ∆ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως 
προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ.  

Η ΕΥ∆ δύναται να υποστηριχθεί από Γνωµοδοτική Επιτροπή ή/και εξωτερικούς αξιολογητές/κριτές ως 
εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες για την αξιολόγηση των προτάσεων. 

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

Η ΕΥ∆ 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 ∆ικαιούχου» από τον 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 Αρµόδιο Γενικό ή 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   ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, του τίτλου των 
πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

 
6)   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1    Οι υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων 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: 

(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.  
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(ii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να 
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 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 
∆ιαχείρισης 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 
∆ιαχείρισης του Ε.Π στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(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΄ 
ελάχιστον 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, στη Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., 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 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

 
 
7)      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1   Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των 
Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ε. Κίτσιο, στο τηλέφωνο 210 
9250527, e-mail: kitsios@epeaek.gr  

7.2  Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια 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 
Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση 
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κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) 
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί 
βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και 
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 
 

                                                                                Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                   ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 

                               ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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Συνηµµένα:  

(I) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 
540/Β΄). 

(II) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης τους. 

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

(IV) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης.  

• Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης.  

• Αιτήσεις χρηµατοδότησης ανά Άξονα Προτεραιότητας.  

• Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα. 

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

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
o Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  

o Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
o Γραφείο Ειδικής Γραµµατέα  

o Προϊστάµενο  ΕΥ∆  

o Μονάδες Α2΄, Β1΄ 


