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ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» 

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο                 
(ΕΚΤ) 

Ο Υπουργός  Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού  
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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.δ. 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), όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

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

4. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε αριθ. πρωτ. 6472/1.4.2008 και 147/10.01.2011, 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό 
την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 
636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

6. Τη µε αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 
28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)», 

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα Πρόσκληση,   

9. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 2540/τ.Β’/29-12-2009), 

10. Τo ΦΕΚ417/Ζ.Υ.Ο.∆.∆./03-09-2012 που αφορά στο ∆ιορισµό του Ειδικού Γραµµατέα των 
υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

11. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», 
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12. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ. Β’/31-12-2010) Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-02-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20-02-1995) κοινής υπουργικής 
απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

13. Το Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/6.7.2005) «Συστηµατοποίηση της διά βίου µάθησης και 
άλλες διατάξεις» 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Θέµατα Λαϊκής Επιµόρφωσης», του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 
90/Α΄/2.5.2001)  

15. To N.3687/2008 «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008) 

16. Το άρθρο 33 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2.10.2008), για τη Μετονοµασία της 
Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) σε Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 
Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) 

17. To N.3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) (κυρίως άρθρα 66 και 68) «Για την είσοδο, 
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 

18. Το Π.∆. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α’/21.06.2007) για την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή 
στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ε.Ε. και των µελών των οικογενειών τους» 

19. Το Π.∆. 150/2006 (ΦΕΚ 160/τ. Α’/31-7-2006),  άρθρο 5, § ε «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην υπ’ αριθµ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά µε το 
καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες» 

20. Το Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007) (άρθρο 12) «Ειδικές Ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»  

21. Το άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α’/29-10-1998) για το «Πιστοποιητικό 
ελληνοµάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόµενο εξετάσεων, 
προϋποθέσεις συµµετοχής και ρύθµιση σχετικών λεπτοµερειών» 

22. Το άρθρο 10 του ν. 2413/17-06-1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 

23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. 16928/17.8.2007 (ΦΕΚ 1638/Β΄) «Πιστοποίηση της 
γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί 
µακρόν διαµένοντος»   

24. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. 999/3.3.2008 (ΦΕΚ 353/Β΄) «Τροποποίηση και 
Συµπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθµ 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην Πιστοποίηση 
της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του 
ελληνικού πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το καθεστώς 
του επί µακρόν διαµένοντος»   
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25. Τη µε αριθµ.πρωτ 4389/1.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, Ανάθεσης στο Ι.∆.ΕΚ.Ε. της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού έργου «Εκπαίδευση 
των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 

26. Την αλλαγή της επωνυµίας του ∆ικαιούχου από Ι.∆.Ε.Κ.Ε. σε  Ι.Ν.Ε.∆.Ι.Β.Ι.Μ. σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2001 (ΦΕΚ 2508/τ. Β’/4-11-2011) 

27. Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα   1405  /  06-07-2012   της Ειδικής Γραµµατέως  µε θέµα την 1η 
τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 22090/14-10-2008 πρόσκλησης 

28. Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα 1926/10-10-2012 της Μονάδας Α2 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ σχετικά µε 
την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης και η διατύπωση θετικής γνώµης από τον Ειδικό 
Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων  

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Το  Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), ως δυνητικό ∆ικαιούχο, να 
υποβάλει προτάσεις:  

• για την κατηγορία πράξης «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική 
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό», µε κωδικό: 
07.73.11.03, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
«Άξονα Προτεραιότητας 7: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

• για την κατηγορία πράξης «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική 
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό», µε κωδικό: 
08.73.11.03, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
«Άξονα Προτεραιότητας 8: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

• για την κατηγορία πράξης «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική 
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό», µε κωδικό: 
09.73.11.03, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
«Άξονα Προτεραιότητας  9: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω κατηγοριών πράξεων ο δυνητικός δικαιούχος µπορεί να υποβάλει µία 
και µόνο µία πρόταση ανά κωδικό πράξης και άξονα προτεραιότητας. 
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

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

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΩ∆.  7 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής 
στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για τη 
µείωση του αριθµού των µαθητών που 
εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή 
ηλικία και του διαχωρισµού βάσει του 
φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη 
βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της 
ποιότητάς τους 

ΚΩ∆.  73 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης 
Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

ΚΩ∆.  
07.73.11 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
7.1.1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό  

ΚΩ∆.  07.73.11.03 

ΠΡΑΞΗ: 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό  

ΚΩ∆.  07.73.11.03.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩ∆. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ∆. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ∆. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩ∆. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR41 

ΚΡΗΤΗ ΚΩ∆. GR43 
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Πίνακας 1.1.2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  

ΚΩ∆.  8 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής 
στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για τη 
µείωση του αριθµού των µαθητών που 
εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή 
ηλικία και του διαχωρισµού βάσει του 
φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη 
βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της 
ποιότητάς τους 

ΚΩ∆.  73 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης 
Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

ΚΩ∆.  
08.73.11 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
8.1.1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό 

ΚΩ∆.  08.73.11.03 

ΠΡΑΞΗ: 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό 

ΚΩ∆.  08.73.11.03.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR13 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆. GR30 

 

Πίνακας 1.1.3  

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  9 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής 
στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για 
τη µείωση του αριθµού των µαθητών 
που εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή 
ηλικία και του διαχωρισµού βάσει του 

ΚΩ∆.  73 
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φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη 
βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και 
της ποιότητάς τους 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης 
Ευκαιρίας και των Κέντρων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ΚΩ∆.  
09.73.11 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
9.1.1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό 

ΚΩ∆.  09.73.11.03 

ΠΡΑΞΗ: 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό 

ΚΩ∆.  09.73.11.03.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR24 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR42 

 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ο δυνητικός δικαιούχος µπορεί να υποβάλει µία µόνο 
πρόταση ανά κωδικό πράξης. 
 
 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στους - κοινούς για τους 3 
Άξονες Προτεραιότητας - ειδικούς στόχους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των 
σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι 

(i) Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων. 

Προβλέπεται η επέκταση και ενίσχυση των δοµών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να 

διευρυνθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια 

βίου εκπαίδευσης µέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών, µε τη συµµετοχή 

των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο στοχευµένων µελετών και ερευνών. Σχεδιάζεται 

επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης µε κατάλληλες θεσµικές 

παρεµβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους ενδιαφερόµενους, η χορήγηση 

εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, µε πρωταρχικούς σκοπούς 

την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου εκπαίδευση και την προσέλκυση περισσότερων 

ατόµων σε ενέργειες δια βίου µάθησης, ιδιαίτερα των γυναικών, καθώς επίσης των ατόµων 

µε αναπηρία και των ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως οι 

µετανάστες, πρόσφυγες, άτοµα εθνικών µειονοτήτων κλπ. Στο βαθµό που αυτό είναι 

εφικτό θα επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.  
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(β) Περιεχόµενο προτάσεων 

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσµικό και νοµικό 
πλαίσιο για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας και τη ∆ιά Βίου Μάθηση εν γένει και κυρίως:  

• Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2909/2001 «Θέµατα Λαϊκής Επιµόρφωσης» 

• Το Π.∆. 142 για την οργάνωση-∆ιοίκηση του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων» (ΦΕΚ 118/Α΄/31.5.2002) 

• Ο Ν.3369/2005 «Συστηµατοποίηση της διά βίου µάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
171/Β΄/6.7.2005) και οι τροποποιήσεις του 

• Οι σχετικές διατάξεις του N.3687/2008 «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008) 

• To N.3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) (κυρίως άρθρα 66 και 68) «Για την είσοδο, 
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 

• Το Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007) (άρθρο 12) «Ειδικές Ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»   

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. 16928/17.8.2007 (ΦΕΚ 1638/Β΄) «Πιστοποίηση 
της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του 
ελληνικού πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το καθεστώς 
του επί µακρόν διαµένοντος»   

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. 999/3.3.2008 (ΦΕΚ 353/Β΄) «Τροποποίηση και 
Συµπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθµ 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην 
Πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας 
και του ελληνικού πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το 
καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος»   

Οι προτάσεις θα αφορούν στην Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 
ιστορία και τον πολιτισµό, η οποία οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας 
Επιπέδου Α2, όπως αυτό ορίζεται από το «Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: 
εκµάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση» του Συµβουλίου της Ευρώπης και σύµφωνα µε την 
ελληνική Νοµοθεσία για το Σύστηµα Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και 
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού. 

Συγκεκριµένα, οι προτάσεις θα αφορούν στα έτη 2008-2014 και θα περιλαµβάνουν την 
οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την εκµάθηση της Ελληνικής 
Γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, Επιπέδων Α1 και Α2, 
Β1 και Β1 για ειδικούς σκοπούς τα οποία απευθύνονται σε όλους τους µετανάστες – πολίτες Ε.Ε. 
και υπηκόους Τρίτων χωρών – από την ηλικία των 16 ετών και άνω χωρίς καµία διάκριση και 
ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία για την 
ενεργό κοινωνική ένταξη των µεταναστών και την απόκτηση από υπηκόους Τρίτων χωρών του 
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καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Ο εκπαιδευόµενος, ο οποίος θα κατέχει τις γνώσεις 
του Επιπέδου Α2 θα µπορεί να εκπαιδευτεί σε ανώτερο Επίπεδο  Β1 ως προς την κατανόηση και 
παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου. Στο επίπεδο Β1 για ειδικούς σκοπούς θα δίνεται 
έµφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου έτσι ώστε ο εκπαιδευόµενος να είναι 
σε θέση να κατανοεί και να αντεπεξέρχεται λεκτικά στις περισσότερες καταστάσεις της 
καθηµερινότητας.   Όλοι οι εκπαιδευόµενοι που ολοκληρώνουν τα επίπεδα Α2 Β1 και Β1 για 
ειδικούς σκοπούς, θα κατέχουν το απαραίτητο επίπεδο ώστε να συµµετέχουν στις αντίστοιχες 
εξετάσεις ελληνοµάθειας. 

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται διακριτή δράση µε 
αντικείµενο την «Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των 
συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η 
«Έκθεση Αξιολόγησης». 

 (γ) ∆είκτες Παρακολούθησης  

i) Άξονας Προτεραιότητας 7 

Πίνακας 1.2.1  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, µη-τυπικής 
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων σε προγράµµατα διά βίου 
εκπαίδευσης  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ii) Άξονας Προτεραιότητας 8 

Πίνακας 1.2.2  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, µη-τυπικής 
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ8 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων σε προγράµµατα διά βίου 
εκπαίδευσης  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

iii) Άξονας Προτεραιότητας 9 

Πίνακας 1.2.3  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, µη-τυπικής 
και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ9 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων σε προγράµµατα διά βίου 
εκπαίδευσης  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται µε την παρούσα πρόσκληση για την ένταξη 
πράξεων για ανέρχεται στα 12.297.357,40 € 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 : (7) 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008  

(1) (2) (3) (4) 

1 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό 

5.550.797,83 5.550.797,83 

    
ΣΥΝΟΛΟ 5.550.797,83 5.550.797,83 

 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : (8) 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008  

(1) (2) (3) (4) 

1 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό  

5.348.054,19 5.348.054,19 

    
ΣΥΝΟΛΟ 5.348.054,19 5.348.054,19 

 

 

 



 
 

 

Κωδ.Πρόσκλησης: 11 

07_08_09_73_11_03 

 

 

 
11  

 
  

 

Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το 

έτος 2008  

(1) (2) (3) (4) 

1 
Εκπαίδευση των µεταναστών στην 
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισµό  

1.398.505,39 1.398.505,39 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.398.505,39 1.398.505,39 

 

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.  

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. Σε περίπτωση που η πράξη 
ολοκληρωθεί πριν την 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα 
έγγραφα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. 

3.2 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. 
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3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής 
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, η οποία και επισυνάπτεται.  

 Ειδικότερα, για την «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική 
ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό», ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι 
ακόλουθες: 

• Αµοιβές υπευθύνων και µελών οµάδων έργου 

• Αµοιβές επιστηµονικής υποστήριξης 

• Αµοιβές εκπαιδευτών 

• Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού 

• Έξοδα ταξιδιών 

• Έξοδα προβολής και διαφήµισης 

• Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, Ταχυδροµικά) 

• Έντυπα και γραφική ύλη 

• Επισκευές και συντηρήσεις  

• Έξοδα µεταφορών  

• Επεξεργασίες από τρίτους 

 

 

3.3 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι άµεσες 
και δηλώνονται στη βάση του πραγµατικού κόστους. 

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
της Πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης των 
Αξόνων Προτεραιότητας. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί 
από την ΕΥ∆ µέσω της οικείας ιστοσελίδας µε την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση 
δηµόσιας δαπάνης της παρούσας.  

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
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(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.epeaek.gr 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.epeaek.gr Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου 
εντύπου Τ∆Π 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 ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου. 

(vi) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

(vii)  Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου 

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 & 
Περιάνδρου Τ.Κ. 10558 Αθήνα, 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 Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆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.  

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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,   
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(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση ως 
«Κριτήρια επιλογής πράξεων του Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», βρίσκονται 
δηµοσιευµένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξεων, 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 για την αξιολόγηση των 
προτάσεων ή/και εξωτερικούς αξιολογητές/κριτές ως εξειδικευµένους 
εµπειρογνώµονες. 

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 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 ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται. 
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

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: 

(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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π 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. Ειδικότερα «για πράξεις που 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 στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 
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(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, στην 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 ζητηθεί. 

(x) Να τηρεί 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 στην κ. Η. 
∆ικαιάκου, τηλέφωνο 210 3278117, e-mail: edikeako@epeaek.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά 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 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 ΕΥ∆ µε το σύνολο 
των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ  (Τ∆ΠΠ) 

(ii) Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ  

(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης 

(iv) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(v) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(vi) Κριτήρια Επιλογής πράξεων  Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»  

(vii) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  

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

• Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης 

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

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
• Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
• Μονάδα Α2 

 


