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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
                                              
ΘΕΜΑ:  Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 2796/12-03-10 Ανοιχτής Πρόσκλησης και 

της από 19/4/2010 επικαιροποίησής της για την πράξη «Αποτίµηση – 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο 

εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων», του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2796/12-03-2010 Ανοιχτή Πρόσκληση για την πράξη «Αποτίµηση – 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο εφαρµογής των 

εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων» και ειδικότερα την παρ. 2, σηµείο 2.2 

2. Την από 19/04/2010 επικαιροποίηση της  ως άνω Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη 

«Αποτίµηση – αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο 

εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» 

 

Και λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

Την αναγκαιότητα για διαµόρφωση ενός συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης της 

αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, συστήµατος υποστηριζόµενου 

από αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρµογές, καθώς και το γεγονός ότι ο µέχρι σήµερα 

φορέας υλοποίησης θα έπρεπε να προσφύγει σε εξωτερικό ανάδοχο (µε αντίστοιχη 

αύξηση του κόστους του έργου) για να διασφαλίσει τη διαµόρφωση της κατάλληλης 

ηλεκτρονικής εφαρµογής για το σύστηµα αυτό 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 2796/12-03-10 Ανοιχτής Πρόσκλησης και της 

από 19/4/2010 επικαιροποίησής της, για την πράξη «Αποτίµηση – αξιολόγηση της 

υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών 

& παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» της 

κατηγορίας πράξεων «Αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ» και την 

επαναπροκήρυξη της Πράξης µε νέα χαρακτηριστικά.  
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