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Ημερομηνία: 23-03- 2011
Κωδικός Πρόσκλησης:  64 

Προς:  
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
Οργανισμό Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών,   
Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΠΡΑΞΕΙΣ:    

•    «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο πρόγραμμα σπουδών»

• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ 
στα δημοτικά σχολεία»

• «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η  Μετάβαση  :  Επιμόρφωση  των 
εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία»

•    «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική εφαρμογή»  
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•    «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Γενίκευση εφαρμογής»

•    «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

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»  

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ)

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 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. Τη 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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά 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 των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

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

6. 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009).

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.  πρωτ.  Φ908/Η1606/17-2-1995  (ΦΕΚ  112/Β/20.02.1995)  κοινής  υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.  
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9. Το Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/167/30-9-85).

10. Το  Ν.  2986/2002  «Οργάνωση  των  περιφερειακών  υπηρεσιών  της  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου  και  των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/13.2.02)

11. Τη με αρ. πρωτ. EΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4298/09-04-2010 πρόταση της Ειδικής Γραμματείας Ενιαίου 
Διοικητικού  Τομέα  Θεμάτων  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού,  Εκπαίδευσης  Ελληνοπαίδων 
Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Φορέα Πρότασης.

12. Τη  με  αρ.  πρωτ.  EΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11014/21-07-2010   πρόταση  της  Ειδικής  Γραμματείας 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Φορέα Πρότασης.

13. Το με αρ. πρωτ.: 2174/24-09-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ

14. Το υπ΄αρ. πρ. 2499/11-03-2011 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Κ Α Λ Ε Ι

Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον Οργανισμό 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ως Δικαιούχους, 
να υποβάλουν προτάσεις:     

• για  τις  κατηγορίες  πράξεων «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 
Αναμόρφωση  νέων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων»,  «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών» , με κωδικούς αντίστοιχα: 01.72.11.01, 01.72.51.01 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  τις  κατηγορίες  πράξεων «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Αναμόρφωση  νέων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων»,  «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών», με κωδικούς αντίστοιχα: 02.72.11.01, 02.72.51.01 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  τις  κατηγορίες  πράξεων  «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 
Αναμόρφωση  νέων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων»,  «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών», με κωδικούς αντίστοιχα: 03.72.11.01, 03.72.51.01 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.

Οι  Δυνητικοί  Δικαιούχοι,  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο 
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών,  το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, δύνανται να 
υποβάλουν  προτάσεις  μεμονωμένα  ή  σε  σύμπραξη με  άλλους  αρμόδιους  φορείς, 
εποπτευόμενους από Υπουργεία. Σε περίπτωση σύμπραξης απαιτείται συμφωνητικό μεταξύ 
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των Φορέων που θα αφορά στις διακριτές δράσεις του κάθε Φορέα για τις δράσεις που θα 
αναλάβουν. 

Στην περίπτωση συμπράξεων, θα υποβάλλεται κοινή πρόταση με τον ένα Δικαιούχο έχοντας 
την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης (Φορέας Υλοποίησης) και τον/τους άλλους φορείς ως 
συμπράττοντες. Στο πλαίσιο της πρότασης της σύμπραξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 
σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει ο κάθε συμπράττων και η σύνδεση της 
κάθε  δαπάνης  με  το  επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα.  Ο κάθε  συμπράττων φορέας  οφείλει  να 
εξασφαλίσει  την έγκριση της συμμετοχής του από τα αρμόδια διοικητικά του όργανα. Οι 
προτάσεις  που  θα  υποβληθούν  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη το ισχύον  θεσμικό  και 
νομικό πλαίσιο του κάθε Φορέα.

Επισημαίνεται  ότι  σε  συνέχεια  της  θετικής  αξιολόγησης  και  προ  της  Απόφασης  Ένταξης 
απαιτείται  Υπουργική  Απόφαση  που  επικυρώνει  τη  σύμπραξη  των  Φορέων  (όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 «Περίοδος και κανόνες επιλεξιμότητας», και συγκεκριμένα 
στο πεδίο 3.2). 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1 Οι  προτάσεις  που  θα  υποβληθούν  θα  πρέπει  να  εμπίπτουν  στην  ακόλουθη  θεματική 
προτεραιότητα  και  κατηγορία  πράξεων  και  οικονομική  δραστηριότητα  ανά  Άξονα 
Προτεραιότητας.  Θα γίνονται δεκτές μόνο προτάσεις  που θα περιλαμβάνουν το σύνολο 
των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

Πίνακας 1.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΩΔ. 1

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Σχεδιασμός,  εισαγωγή  και  εφαρμογή  μεταρρυθμίσεων  στα 
συστήματα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  προκειμένου  να 
αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  /κατάρτισης 
προς  την  αγορά  εργασίας,  και  να  προσαρμοστούν  οι 
δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο 
αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της 
γνώσης.

ΚΩΔ. 72
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ΔΕΛΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
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.

Η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό 
τους  αντικείμενο  και  στις  νέες  εκπαιδευτικές  μεθόδους  για 
βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και 
τις  θετικές  και  τεχνολογικές  επιστήμες  με  στόχο  την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΩΔ.

01.72.11.01
01.72.51.01

 (ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 
1.1.1, 1.5.1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ :

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση νέων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

  ΚΩ

Δ. 

01.72.11.01

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 01.72.51.01

ΠΡΑΞΕΙΣ:

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  –  Νέο  πρόγραμμα 
σπουδών»

ΚΩΔ.

01.72.11.01.01

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η  Μετάβαση  : 
Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία»

01.72.11.01.04

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η  Μετάβαση  : 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα 
δημοτικά σχολεία»

01.72.51.01.03

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική εφαρμογή» 01.72.11.01.02

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση εφαρμογής» 01.72.11.01.03

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  –  Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών» 01.72.51.01.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩΔ. GR  11  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩΔ. GR  14  

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩΔ. G  R  21  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ. GR  22  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR  23  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔ. GR  25  

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 5 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR  41  

ΚΡΗΤΗ ΚΩΔ. GR  43  

Πίνακας 1.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΩΔ. 2

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Σχεδιασμός,  εισαγωγή  και  εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων  στα  συστήματα  εκπαίδευσης  και 
κατάρτισης  προκειμένου  να  αυξηθεί  η 
απασχολησιμότητα,  να  βελτιωθεί  η  συνάφεια  της 
υποχρεωτικής  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
/κατάρτισης  προς  την  αγορά  εργασίας,  και  να 
προσαρμοστούν  οι  δεξιότητες  του  εκπαιδευμένου 
προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία 
οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

ΚΩΔ. 72

ΔΕΛΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
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.

Η  θεσμοθέτηση  υποχρεωτικής  περιοδικής 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο και στις 
νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση των 
γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και τις θετικές 
και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΩΔ.

02.72.11.01  
02.72.51.01

(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 
2.1.1, 2.5.1 ) 

 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 

Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων»
  ΚΩΔ. 

02.72.11.01

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»
02.72.51.01

ΠΡΑΞΕΙΣ:
«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  –  Νέο 
πρόγραμμα σπουδών» 

ΚΩΔ. 02.72.11.01.01

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 6 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η 
Μετάβαση :  Πολιτισμός  και  Ένταξη ΕΚΟ στα 
δημοτικά σχολεία»

02.72.11.01.04

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η 
Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων 
ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

02.72.51.01.03

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου αιώνα)  –  Πιλοτική 
εφαρμογή»

02.72.11.01.02
 

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση 
εφαρμογής» 02.72.11.01.03

 

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 02.72.51.01.02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR  12  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR  13  

ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. GR  30  

Πίνακας 1.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΩΔ. 3

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΩΔ. 2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Σχεδιασμός,  εισαγωγή  και  εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων  στα  συστήματα  εκπαίδευσης  και 
κατάρτισης  προκειμένου  να  αυξηθεί  η 
απασχολησιμότητα,  να  βελτιωθεί  η  συνάφεια  της 
υποχρεωτικής  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
/κατάρτισης  προς  την  αγορά  εργασίας,  και  να 
προσαρμοστούν  οι  δεξιότητες  του  εκπαιδευμένου 
προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία 
οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

ΚΩΔ. 72

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 7 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



ΔΕΛΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
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.

Η  θεσμοθέτηση  υποχρεωτικής  περιοδικής 
επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  (ανά  τακτά 
χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο 
και  στις  νέες  εκπαιδευτικές  μεθόδους  για 
βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις 
ΤΠΕ και τις  θετικές  και  τεχνολογικές  επιστήμες  με 
στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

ΚΩΔ.

03.72.11.01  
03.72.51.01

(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 
3.1.1, 3.5.1 )   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Αναμόρφωση  νέων  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων»   ΚΩΔ. 

03.72.11.01

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 03.72.51.01

ΠΡΑΞΕΙΣ:

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  –  Νέο 
πρόγραμμα σπουδών»

ΚΩΔ.

03.72.11.01.01

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η 
Μετάβαση : Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα 
δημοτικά σχολεία»

03.72.11.01.04

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–Η 
Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων 
ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

03.72.51.01.03

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Πιλοτική εφαρμογή»

03.72.11.01.02

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση 
εφαρμογής»

03.72.11.01.03

«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

03.72.51.01.02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR24

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR42

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους – κοινούς και για τους 
τρεις  Άξονες  Προτεραιότητας  –  σχετικούς  ειδικούς  στόχους του  Επιχειρησιακού 

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 8 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



Προγράμματος  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση  2007-13»,  όπου  μέσα  από 
συνδυασμένες δράσεις αναφέρονται και αφορούν στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και 
θα  συνεισφέρουν  στην  εκπλήρωση  των  σχετικών  δεικτών  παρακολούθησης,  οι  οποίοι 
είναι: 

(α) Ειδικοί Στόχοι

 1.1.  Αναμόρφωση,  εκσυγχρονισμός  και  αποκέντρωση  του  εκπαιδευτικού   
συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητ  ικού και φοιτητικού πληθυσμού   

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.

    1.5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού   
προσωπικού της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
έμφαση  στην  καινοτομία  και  στην  χρήση  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  & 
Επικοινωνιών  

Η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ανά τακτά 
χρονικά  διαστήματα)  στο  γνωστικό  τους  αντικείμενο  και  στις  νέες  εκπαιδευτικές 
μεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και τις θετικές 
και  τεχνολογικές  επιστήμες  με  στόχο  την  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία.

(β) Περιεχόμενο προτάσεων

Το  εγχείρημα  που  ονομάζεται  «Νέο  Σχολείο»  ανταποκρίνεται  στις  νέες  εκπαιδευτικές 
ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με 
σκοπό  τη  συνολική  βελτίωση  του  επιπέδου  σπουδών  των  μαθητών,  καθώς  και  της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί  ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, 
στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος, 
ψηφιακό,  καινοτόμο,  πράσινο,  ολοήμερο.  Πρωταγωνιστής  είναι  ο  μαθητής  χωρίς 
κοινωνικές,  οικονομικές,  μορφωτικές,  θρησκευτικές  ή  πολιτισμικές  διακρίσεις  και 
ανισότητες με τη συμμετοχή του μαχόμενου εκπαιδευτικού στην τάξη.

Στοχεύει  στη  διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι 
μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία,  αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία 
και  ανταποκρίνεται  στις  διαφοροποιημένες  ανάγκες  των  μαθητών.  Η  πραγμάτωση  του 
Νέου Σχολείου ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 
ενώ σταδιακά επεκτείνεται στο Λύκειο. Το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) έχει στόχο 
την προετοιμασία των νέων γενιών ώστε να μπορούν:
• να  πατούν  στέρεα  πάνω  σε  αξίες  και  αρχές  που  κάνουν  κάθε  νέο  «πάνω  απ’  όλα 
ΑΝΘΡΩΠΟ»
• να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου,
• να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής 
ανόδου,
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• να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,
• να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή,
• να  αναπτύσσουν  αυτόνομη  δράση,  συλλογικό  κοινωνικό  πνεύμα,  και 
περιβαλλοντική συνείδηση.

Η  λειτουργία  του  θα  επιφέρει  μακρόχρονα  βελτίωση  σε  κρίσιμους  τομείς 
αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας  όπως  είναι  ο  γραμματισμός  και  ο  αριθμητισμός,  η 
συμμετοχή  στην  προσχολική  εκπαίδευση,  η  μείωση  της  σχολικής  διαρροής  και  η 
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα εξάλλου της λειτουργίας του 
Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) θα είναι και :

• Η  ενίσχυση  των  βασικών  δεξιοτήτων  για  την  προσωπική  ολοκλήρωση  και 
ανάπτυξη,  την  ενεργό  ιδιότητα  του  πολίτη,  την  κοινωνική  ένταξη  και  την 
απασχόληση  (βάσει  της  Σύστασης  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια 
βίου μάθησης). Μέσα από αυτές, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η 
ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η 
λήψη αποφάσεων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων.

• Η ανάδειξη των καλών πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα για τη διαμόρφωση 
ενός  νέου,  βελτιωμένου,  υποδειγματικού  σχολείου,  (Σχολείο  21ου  αιώνα) 
(Βρυξέλλες, 3.7.2008 COM(2008) 425 τελικό).

Για όλα  όσα αναφέρθηκαν απαιτείται η μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών, νέες 
προσεγγίσεις  στην  αρχική  κατάρτιση και  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  εκτενής 
χρήση της  διαμορφωτικής αξιολόγησης και  ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών,  των 
μαθητών και όλων των υπολοίπων εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα νέα 
προγράμματα σπουδών θα καταρτισθούν με ανοιχτές διαδικασίες και με συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών
Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά:
Το πρώτο, προκαταρκτικό, βήμα είναι (α) οι παρεμβάσεις στα προγράμματα των δημοτικών 
σχολείων για τη σχολική χρονιά 2010 -2011, ιδίως των ολοήμερων, με ειδική έμφαση στον 
πολιτισμό  και  με  υποστήριξη  της  ένταξης  μαθητών  από  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες 
(ΕΚΟ), ιδίως αλλοδαπών, μεταναστών και από μειονοτικές ομάδες και (β) η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων που θα υπηρετήσουν στα δημοτικά σχολεία,  στα 
οποία θα γίνουν παρεμβάσεις και οι οποίοι θα διδάσκουν για πρώτη φορά στην α’ βάθμια 
εκπαίδευση.
Το  δεύτερο,  καθοριστικό,  βήμα  είναι  η  πιλοτική   εφαρμογή  των  νέων  προγραμμάτων 
σπουδών με ολική αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου σε μικρό αριθμό 
σχολείων για τη σχολική χρονιά 2011-2012, όταν θα έχει πλέον ολοκληρωθεί η κατάρτιση 
των νέων προγραμμάτων σπουδών
Θα ακολουθήσει σταδιακή γενίκευση της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 
στο πρόγραμμα των σχολείων της χώρας, παράλληλα με συνεχή (ongoing) αξιολόγηση της 
εφαρμογής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των Πράξεων του Νέου Σχολείου:
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση :  Πολιτισμός και 

Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία»
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –  Πιλοτική εφαρμογή»
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση εφαρμογής»
• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 

προγραμματίζονται αντίστοιχα οι εξής δράσεις:
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• ΠΡΑΞΗ  1:   «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–  Νέο  πρόγραμμα 
σπουδών»

Σύνταξη  νέου  προγράμματος  σπουδών  (ΠΣ) προσχολικής,  πρωτοβάθμιας  και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου, εφόσον τα ΠΣ 
αποτελούν  αφετηρία  για  κάθε  αλλαγή  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Το  Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΠΣ)  αποτελεί  ένα συνολικό πλαίσιο  εκπαιδευτικών στόχων,  πρακτικών και 
εμπειριών που αποσκοπούν στην καλλιέργεια χαρακτηριστικών και ικανοτήτων τα οποία 
δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις  πολλαπλές απαιτήσεις  και 
ρόλους  της  ενήλικης  ζωής,  να  ανταπεξέλθουν  στις  προκλήσεις  του  21ου  αιώνα,  να 
συνεχίσουν να μαθαίνει δια βίου και να συμμετέχουν πλήρως ως ενεργοί πολίτες της 
ελληνικής,  ευρωπαϊκής  και  παγκόσμιας  κοινωνίας.  Το  νέο  ΠΣ  θα  είναι  ανοικτό  και 
ευέλικτο,  δίνοντας  δυνατότητες  τοπικών  εφαρμογών  και  βαθμούς  ελευθερίας  στον 
εκπαιδευτικό, στοχοκεντρικό, ενιαίο, συνεκτικό, συνοπτικό, διαθεματικό, βιωματικό  και 
παιδαγωγικά διαφοροποιημένο καλλιεργώντας συνεργατικούς, αυτοκατευθυνόμενους και 
άλλους τρόπους μάθησης. Στο νέο ΠΣ γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της μετάδοσης 
πληροφορίας και της καλλιέργειας βαθύτερης γνώσης. Στόχος είναι ο κάθε εκπαιδευτικός 
να το χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού με μεγαλύτερη ευθύνη στην επιλογή και εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
πρακτικών  και  των  εκπαιδευτικών  εργαλείων  και  υλικών.  Παράλληλα  τα  ΠΣ  θα 
διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να είναι προσιτά στους γονείς και μαθητές ενισχύοντας 
έτσι τη διαφάνεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επικοινωνία μεταξύ των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα γίνει πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης σε σχολεία    ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν πριν 
την γενίκευσή τους.
Την υλοποίηση της Πράξης θα αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μόνο του ή 
σε σύμπραξη με εποπτευόμενο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, με προϋπολογισμό 20.300.000€.

           Η Πράξη προβλέπεται να περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:
 Επιστήμονες  –  εμπειρογνώμονες  με  ειδικές  γνώσεις  και  εμπειρία επί  του 

αντικειμένου που θα αναλάβουν την εκπόνηση των νέων ΠΣ της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης  κατά  μάθημα,  καθώς  και  σε  σχέση  με  τις  διαθεματικές  ικανότητες 
[cross-curricular competences] και τα εγκάρσια στοιχεία. Με την ολοκλήρωση των 
ΠΣ υποχρεωτικής εκπαίδευσης  θα συνταχθούν τα νέα ΠΣ του Λυκείου (γενικής 
εκπαίδευσης), με κύριο μέλημα το συντονισμό των ΠΣ οριζόντια και κάθετα, ως 
προς τις προδιαγραφές τους .

 Δημιουργία  οδηγών για τον εκπαιδευτικό με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών 
Προσεγγίσεων»  που θα  δημιουργηθούν  για  την  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  και 
κατά  γνωστικό  τομέα  για  το  γυμνάσιο,  καθώς  και  για  το  Λύκειο,  τα  οποία  θα 
περιλαμβάνουν μεθοδολογικές κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με 
τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αξιολόγηση που συνάδουν με τους σκοπούς και τη 
μορφή  του  νέου  ΠΣ.  Επίσης  θα  διαμορφωθούν  ενημερωτικά  συνοπτικά 
έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα ΠΣ απευθυνόμενα κυρίως στους γονείς 
και κηδεμόνες των μαθητών.

 Στη  διαδικασία  εκπόνησης  του  ΠΣ  θα  δημιουργηθεί  εσωτερικό  δίκτυο 
επικοινωνίας (intranet) για την αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου και 
για τη συνεχή, διαμορφωτική, αξιολόγηση τόσο κατά την κατάρτιση των ΠΣ όσο και 
με  τη  πιλοτική  εφαρμογή  των  νέων  ΠΣ  όπου  τα  σχολεία  αυτά  θα  έχουν  τη 
δυνατότητα ανατροφοδοτικής επικοινωνίας σχετικά με την εμπειρία εφαρμογής των 
ΠΣ μέσω ειδικής ιστοσελίδας.
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Για  την  ομαλή  διεξαγωγή  των  εργασιών  των  ομάδων  και  των  επιτροπών  θα 
εφοδιαστούν εφόσον υπάρχει ανάγκη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με αναλώσιμα 
και  υποστηρικτικό  λογισμικό  καθώς  και  επιστημονικό  υλικό  αναφοράς  και 
τεκμηρίωσης, π.χ. πρόγραμμα σπουδών άλλων χωρών. 

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας της Πράξης προβλέπεται να διαμορφωθούν ενημερωτικά 
συνοπτικά έντυπα/φυλλάδια που παρουσιάζουν τα νέα ΠΣ απευθυνόμενα κυρίως στους 
γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών. Παράλληλα  προγραμματίζονται  ενημερωτικές 
συναντήσεις  για  το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών και  το  Νέο  Σχολείο  με  τα  μέλη  της 
εκπαιδευτικής κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 
 Επιλέξιμες  δαπάνες  θεωρούνται  αμοιβές   επιστημόνων  - 
εμπειρογνωμόνων, έξοδα μετακίνησης και οδοιπορικά , έξοδα μεταφοράς, διαμονής και 
διατροφής  για  τους  εκτός  Αθηνών  μελών  των  επιτροπών  και  ομάδων  και  έξοδα 
φιλοξενίας,  αναλώσιμα,  εκτυπώσεις  και  οποιαδήποτε  μορφής  τεκμηριωμένη  δαπάνη 
απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
Εάν συσταθούν ομάδες εργασίας,  αυτές πρέπει  να είναι  καθορισμένες  ως προς τον 
αριθμό  που  απαιτούνται  κατά  τάξη  και  ανά  μάθημα,  τη  στελέχωση/προσόντα  των 
μελών  των  ομάδων  εργασίας,  τους  ανθρωπομήνες  εργασίας  ανά  ομάδα  /μέλος 
εργασίας και τις αμοιβές ανά ομάδα και παραδοτέο.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, απαραίτητα στο πλαίσιο του 
νέου  ΠΣ  για  την  αξιοποίηση  των  νέων  διδακτικών  μεθόδων  διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής και τη διεύρυνση τόσο των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών 
όσο και των μαθησιακών επιλογών των μαθητών. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί 
έναν από τους κύριους συντελεστές της διαδικασίας αυτής η οποία σηματοδοτεί μια 
μεγάλη αλλαγή από τις πρακτικές τους παρελθόντος και για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη η δημιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, με σκοπό 
τη διεύρυνση των επιλογών των εκπαιδευτικών και των μαθητών και την ενίσχυση 
της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα υπάρχοντα βιβλία (ΟΕΔΒ) και το εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως προς 
τη συμβατότητα του με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τις διδακτικές αρχές και θα 
εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να αξιοποιηθούν με προσαρμογές. Με βάση 
τα  αποτελέσματα  των  αξιολογήσεων  αυτών,  εκεί  που  έχει  εντοπιστεί  ανάγκη  θα 
δημιουργηθεί συμπληρωματικό μαθησιακό υλικό ποικίλης και ανοικτής μορφής. 

Ο  προϋπολογισμός  της  πράξης  πρέπει  υποχρεωτικά  να  αποτυπώνεται  αναλυτικά  ανά 
δράση  και  Υποέργο  στο  τυποποιημένο  «ΕΝΤΥΠΟ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΠΡΑΞΗΣ»  το 
οποίο και επισυνάπτεται.

• ΠΡΑΞΗ 2:  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Πολιτισμός 
και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία»

Η  επιτυχία  κάθε  μεταρρύθμισης  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  ευστοχία  του 
σχεδιασμού της εφαρμογής της. Βασική παράμετρος στην επιτυχία της εφαρμογής είναι ο 
τρόπος εισαγωγής της μεταρρύθμισης και οι ρυθμοί γενίκευσης αλλά και η αξιοποίηση 
των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του παρελθόντος και των καινοτόμων θεσμών που 
εισήχθησαν στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών και εξακολουθούν να λειτουργούν.

Καινοτόμος  θεσμός  των  μεταρρυθμιστικών  προσπαθειών  του  παρελθόντος  ήταν  τα 
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτήθηκε μάλιστα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
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Αν και  θεμέλιο  της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου θα είναι  τα νέα προγράμματα 
σπουδών, των οποίων η κατάρτιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη του 
2011, οι βασικές αρχές του Νέου Σχολείου (αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης), 
στις οποίες θα βασισθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, είναι ήδη καθορισμένες και 
σαφείς. 

Ως αναγκαίο εισαγωγικό –μεταβατικό - στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
του Νέου Σχολείου απαιτείται η  σταδιακή εφαρμογή των βασικών αρχών του 
Νέου Σχολείου στα υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία και ιδίως στα Ολοήμερα τόσο 
(α)  με  αναμόρφωση  και  εμπλουτισμό  του  προγράμματός  τους  και  με  επέκταση  του 
θεσμού του Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σε περισσότερα 
Δημοτικά Σχολεία από όσα μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως ολοήμερα όσο και (β) με 
οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία (ιδίως για το ζήτημα της ένταξης 
όλων των μαθητών).
Η σταδιακή εφαρμογή των αρχών του Νέου Σχολείου στα Δημοτικά Σχολεία θα 
αποτελέσει το βήμα μετάβασης προς το Νέο Σχολείο

Κεντρικοί  πυλώνες  των  βασικών  αρχών  του  Νέου  Σχολείου,  στους  οποίους  θα 
βασισθεί  η  διαδικασία  μετάβασης  προς  την  εφαρμογή  νέων  Προγραμμάτων 
Σπουδών, είναι:

1ον:  Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα 
παιδιά με τις τέχνες αλλά και χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο, (α) με 
ανάπτυξη  της  θεατρικής  παιδείας  και  αξιοποίηση  του  θεατρικού  παιχνιδιού,  (β)  με 
διδασκαλία της μουσικής για την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά 
και για την καλύτερη γνώση της μουσικής στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος και  (γ) με 
ανάδειξη της δυναμικής των εικαστικών και της αισθητικής αγωγής για την καλλιέργεια 
της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και για την γνωστική διαδικασία

2ον :  Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως 
των  μαθητών  από  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες  –ΕΚΟ),  με  τη  χρήση  ειδικής 
διδακτικής υποστήριξης.
Σημειώνεται ότι από τους μαθητές των ΕΚΟ, ειδικά για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  προκηρύσσεται  ειδική Πράξη του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  για  την  υλοποίηση  Προγράμματος  Εξειδικευμένης  Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης.  Απαιτείται,  ωστόσο, η  υποστήριξη  μαθητών  που  είναι  αλλοδαποί, 
μετανάστες ή ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες (ρομά, μουσουλμανόπαιδες).

Στο  πλαίσιο,  αυτό  σχεδιάσθηκε  ειδική  Πράξη  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  στο 
πλαίσιο  της  ευρύτερης Κατηγορίας  Πράξεων για  το  Νέο Σχολείο,  με αντικείμενο  την 
υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  το  Νέο  Σχολείο  με  εισαγωγή  του  Πολιτισμού  στην 
εκπαίδευση  αλλά  και  με  ενίσχυση  της  ένταξης  μαθητών  από  ΕΚΟ  στο  εκπαιδευτικό 
σύστημα.

Η Πράξη προβλέπεται να περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:
• Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των ολοήμερων δημοτικών σχολείων 

(στα  οποία  γίνεται  ποιοτική  αναβάθμιση  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω)  και  ιδίως 
αυτών με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς, με ειδίκευση στην 
θεατρική αγωγή, στη μουσική και στα εικαστικά, μέσω της σύναψης συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου
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• Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν 
ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς 
και  μαθητών  από  μειονοτικές  ομάδες  (ρομά,  μουσουλμανόπαιδες)  με 
εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία 
που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).

• Δράσεις  ενημέρωσης  και  προβολής  των  Ολοήμερων  Σχολείων  καθώς  και  των 
προγραμμάτων υποστήριξης της ένταξης μαθητών.

Επισημαίνεται ότι τα Ολοήμερα Σχολεία θα λειτουργήσουν για όλο το Σχολικό Έτος 2010 
-2011 ενόσω παράλληλα θα καταρτίζονται τα Νέα Προγράμματα Σπουδών τα οποία θα 
συγκεκριμενοποιήσουν  πλέον  και  εξειδικεύσουν  επιστημονικά  τις  βασικές  αρχές  της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου. Για την καθεαυτό εφαρμογή των νέων 
προγραμμάτων σπουδών (όπως θα έχουν ολοκληρωθεί κατά την άνοιξη του 2011) θα 
ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σε περιορισμένο αριθμό δημοτικών 
σχολείων  κατά  το  Σεπτέμβριο  2011  (*βλ  κατωτέρω  Πράξη  4) και  στη  συνέχεια  η 
σταδιακή  γενίκευσή  τους  (*βλ  κατωτέρω  Πράξη  5),  αφού  αξιολογηθεί  η  πιλοτική 
εφαρμογή και ενσωματωθούν τα πορίσματά της.

Την  υλοποίηση  της  Πράξης  θα  αναλάβει  η Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 68.818.000€.

● ΠΡΑΞΗ 3: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων  και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

Στο πλαίσιο του μεταβατικού σταδίου εισαγωγής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για το 
Νέο Σχολείο,  σχεδιάζονται παρεμβάσεις  στα προγράμματα των ολοήμερων δημοτικών 
σχολείων  (και  επέκταση  αυτού  σε  όσο  περισσότερα  δημοτικά  σχολεία)  καθώς  και 
υποστήριξη της υποδοχής και ένταξης μαθητών από ΕΚΟ (όπως σημειώθηκε κατά την 
περιγραφή  της  Πράξης  2).  Στο  πλαίσιο  των  παρεμβάσεων  αυτών  προβλέπεται  η 
διδασκαλία  των  μαθητών  από  εκπαιδευτικούς  άλλων  ειδικοτήτων  και  από  τους 
δασκάλους,   που  θα  είναι  κεντρικά  υπεύθυνοι  για  κάθε  τάξη  (και  οι  οποίοι  έχουν 
επιστημονική παιδαγωγική γνώση και εμπειρία για τη διδασκαλία σε δημοτικά σχολεία). 
Για  την  επιτυχία  της  εφαρμογής  των  ανωτέρω  παρεμβάσεων  απαραίτητη  είναι  η 
επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  νέων  ειδικοτήτων  και  των  δασκάλων  που  θα 
υπηρετήσουν στα δημοτικά σχολεία, στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις και οι οποίοι θα 
διδάσκουν για πρώτη φορά στην α’ βάθμια εκπαίδευση.

Στο  πλαίσιο,  αυτό  σχεδιάσθηκε  ειδική  Πράξη  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  στο 
πλαίσιο  της  ευρύτερης Κατηγορίας  Πράξεων για  το  Νέο Σχολείο,  με αντικείμενο  την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις ανωτέρω 
παρεμβάσεις. Η Πράξη περιλαμβάνει :
• Την υλοποίηση δράσης/δράσεων επιμόρφωσης (α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν 

εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα διδάξουν στα ολοήμερα 
δημοτικά  σχολεία  με  ενιαίο  αναμορφωμένο  πρόγραμμα  καθώς  και  (β)  των 
εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών 
από ΕΚΟ, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία.

Την  υλοποίηση  της  Πράξης  θα  αναλάβει  ο  Οργανισμός  Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών,  μεμονωμένα  ή  σε  σύμπραξη  με  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο 
(δεδομένης  ιδίως  της  αποφασισθείσας  από  14.5.2010  από  την  Υπουργό 
συγχώνευσης  του  ΟΕΠΕΚ  με  το  ΠΙ)  και  την  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής 
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Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων, με προϋπολογισμό  3.000.000 €.

• ΠΡΑΞΗ 4:  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–  Πιλοτική εφαρμογή»

Πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά 
και γυμνάσια.
Την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  αναλάβει  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο 
μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με  άλλους εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  με προϋπολογισμό 3.800.000€.

           Η Πράξη προβλέπεται να περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:
 Πιλοτική  εφαρμογή  του  νέου  προγράμματος  σπουδών με  τις 

υποστηρικτικές δράσεις    που απαιτούνται για την υλοποίησή του.
Θεωρείται  σκόπιμο  πριν  γενικευτεί  το  νέο  πρόγραμμα  σπουδών  να  εισαχθεί 
δοκιμαστικά  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  με  στόχο  να 
προσαρμοστεί  και  να  βελτιωθεί.  Βασική  αρχή  αποτελεί  η  εκτενής  χρήση  της 
διαμορφωτικής  αξιολόγησης.  Στα  πιλοτικά  αυτά  σχολεία  θα  μπορούμε  να 
παρακολουθήσουμε  την  πορεία  εισαγωγής  των  υπολοίπων  διαστάσεων  και 
καινοτομιών του Νέου Σχολείου όπως είναι οι διαφοροποιημένες διδακτικές μέθοδοι 
και τα σύγχρονα μαθησιακά εργαλεία, το νέο μοντέλο επιμόρφωσης, καθώς και η 
ενεργός  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  και  όλων  των  εμπλεκομένων  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης η πιλοτική εφαρμογή θα επιτρέψει να μελετήσουμε 
στην πράξη την επέκταση του ολοήμερου προγράμματος στο γυμνάσιο. 
Τα πιλοτικά αυτά σχολεία θα επιλεγούν με βάση δύο κριτήρια:
1) τη γεωγραφική κατανομή τους στους νομούς της χώρας, που θα βοηθήσει στη 
γενίκευση του έργου και 
2) την ύπαρξη των βασικών υποδομών στα σχολεία για να αξιοποιηθούν ως κόμβοι 
επιμόρφωσης κατά την πιλοτική φάση αλλά και κατά τη διάρκεια της γενίκευσης. 
Τα  πιλοτικά  σχολεία  (εκπαιδευτικοί  και  μαθητές)  θα  έχουν  τη  δυνατότητα 
ανατροφοδοτικής επικοινωνίας σχετικά με την εμπειρία εφαρμογής των ΠΣ και του 
Νέου  Σχολείου   μέσω  της  πλατφόρμας  επικοινωνίας  και  υποστήριξης  του 
εκπαιδευτικού.
Στο πλαίσιο της δράσης προγραμματίζονται τα εξής:
 επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  η  οποία  καλύπτει  και  τα  στελέχη  της 

εκπαίδευσης, 
 πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποβλέπει στον εμπλουτισμό του υλικού 

ώστε να καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και να καλλιεργεί τα 
ιδιαίτερα ταλέντα τους στο πλαίσιο της  διαφοροποιημένης παιδαγωγικής

 πρόσβαση  σε  συνεχή  επιστημονική  υποστήριξη  μέσω  της  ειδικής  ψηφιακής 
υπηρεσίας της πλατφόρμας επικοινωνίας και υποστήριξης του εκπαιδευτικού

 εξοπλισμός των σχολείων με τα τεχνολογικά και συμβατικά μέσα αναγκαία για 
την αξιοποίηση

 διάθεση μικρού ύψους κονδυλίων στην κάθε σχολική μονάδα για την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων  στο  πλαίσιο  του  νέου  ανοικτού  ΠΣ  και  των  κατά  τόπους 
δημιουργηθέντων αναγκών.

 Αξιολόγηση  πιλοτικού  προγράμματος για  την  αποτελεσματικότερη 
γενίκευση του νέου ΠΣ.
Η  αξιολόγηση  της  πιλοτικής  εισαγωγής  του  νέου  προγράμματος  σπουδών στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση έχει  στόχο τη διευκρίνιση των δυνατών και αδύναμων 
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στοιχείων του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, την καλλιέργεια των παρεμβάσεων 
στη  πιλοτική  φάση  και  την  αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  και  εμποδίων  που 
παρουσιάζονται για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τη διοίκηση 
της εκπαίδευσης. Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχο τα αποτελέσματά της 
να  ενσωματωθούν  στην  λειτουργία  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  στη  φάση 
γενίκευσης,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  ύψιστη  ποιότητα  στη  μάθηση  και  τη 
διδασκαλία.  
Η  πιλοτική  εφαρμογή  της  εισαγωγής  των  νέων  Προγραμμάτων  Σπουδών  θα 
υποστηριχθεί  από  συστηματική  επιστημονική παρακολούθηση  καθώς  και  από  τη 
διαδικασία  αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, με 
σκοπό τη  συνεχή ανατροφοδότηση του έργου και  την  αξιολόγησή  του πριν  τη 
γενική  εφαρμογή.  Τα  στοιχεία  της  αξιολόγησης  θα  αφορούν  την  ποιότητα  και 
λειτουργικότητα  των Π. Σ, τη συνάφεια των θεματικών ενοτήτων μεταξύ τους, την 
ικανότητα των εκπαιδευτικών να τα εφαρμόζουν στο πλαίσιο των νέων διδακτικών 
μεθόδων,  τις  ανάγκες  τους  για  περαιτέρω  επιμόρφωση,  την  νέα  διαδικασία 
αξιολόγησης  των  μαθητών,  τις  ανάγκες  των  σχολικών  μονάδων  για  ολοήμερη 
λειτουργία, τις δυνατότητες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου από τα στελέχη 
και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, και τη συμμετοχή των γονέων και της ευρύτερης 
κοινότητας στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου.

• Επιλέξιμες  δαπάνες  θεωρούνται  αμοιβές  μελών  ομάδων 
εργασίας, αναλώσιμα, εκτυπώσεις και οποιαδήποτε μορφής τεκμηριωμένη δαπάνη 
απαιτείται για το έργο.
Ο προϋπολογισμός της  πράξης  πρέπει  υποχρεωτικά να αποτυπώνεται  αναλυτικά 
ανά  δράση  και  Υποέργο  στο  τυποποιημένο  «ΕΝΤΥΠΟ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΡΑΞΗΣ» το οποίο και επισυνάπτεται.

• ΠΡΑΞΗ  5:   «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 
Γενίκευση εφαρμογής»

Γενίκευση εφαρμογής νέου προγράμματος σπουδών
Με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  δράσεων  «Πιλοτική  εφαρμογή»  και  «Αξιολόγηση 
πιλοτικού», τα νέα πρόγραμμα σπουδών θα εισαχθούν σε όλα τα σχολεία υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και σταδιακά στα λύκεια με στόχο την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Η γενίκευση του νέου προγράμματος σπουδών θα υποστηρίζεται από τα πιλοτικά σχολεία 
που λειτουργούν ως κόμβοι επιμόρφωσης καθώς και από τους σχολικούς συμβούλους και 
τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει στη πιλοτική εφαρμογή. Η γενίκευση 
προϋποθέτει τον εξοπλισμό όλων των σχολικών μονάδων με τις βασικές υποδομές για να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών στους μηχανισμούς της εξ αποστάσεως 
υποστήριξης.
Την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  αναλάβει  η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων, με προϋπολογισμό 16.000.000€.

• ΠΡΑΞΗ  6:  «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Υποστήριξη  -  επιμόρφωση  εκπαιδευτικών στο  νέο  πρόγραμμα  σπουδών  και  τις 
αντίστοιχες νέες διδακτικές μεθόδους τόσο κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή όσο και κατά τη 
γενίκευση του προγράμματος. 

Η εμπέδωση της φιλοσοφίας και των αρχών του νέου σχολείου προϋποθέτει την έγκαιρη 
ενημέρωση, προετοιμασία και συνεχή υποστήριξη των στελεχών και της επιστημονικής 
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και διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης, αλλά – το σημαντικότερο – απαιτεί κυρίως 
την υποστήριξη και εμψύχωση του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να μεταβάλλει 
παγιωμένες στάσεις, στερεότυπα και αντιλήψεις της σχολικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό 
επιχειρείται  η  ολόπλευρη  στήριξη  του  εκπαιδευτικού  έργου  και  η  καθιέρωση  μιας 
κουλτούρας  ενδοσχολικής  επιμόρφωσης  και  αυτομάθησης  με  την  ανάδειξη  του 
εκπαιδευτικού ως πυλώνα κοινωνικής  αλλαγής  μέσα  σε μια  αυτοδύναμη  και  ανοιχτή 
τοπική κοινότητα μάθησης (το νέο σχολείο). Η στοχευμένη επιμόρφωση λαμβάνει υπόψη 
το σημερινό επίπεδο και τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών και έχει ως στόχο την 
ολόπλευρη ανάπτυξη και υποστήριξή τους με τη διδασκαλία όχι μόνον γνώσεων, αλλά 
κυρίως δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους ενδυναμώσουν και θα τους βοηθήσουν 
να  εντάξουν  στο  κάθε  τους  μάθημα  στοιχεία  για  την  ανάπτυξη  μίας  πιο  ίσης,  πιο 
ανοικτής, πιο αειφόρου και πιο πράσινης κοινωνίας.
Την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  αναλάβει  ο  Οργανισμός  Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών  σε  σύμπραξη  με  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  και  την  Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής  Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας,  Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με προϋπολογισμό 51.135.500,00€.

Υ  ΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  :  

Aφορούν  σε  όλες  τις  Πράξεις  συνολικά  και  επιμερίζονται  οριζόντια  σε  αυτές 
περιλαμβάνοντας ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:
 Συντονισμός  και  Υποστήριξη  του  έργου  , για  την  παρακολούθηση  και  το 
συντονισμό των ενεργειών σε διοικητικό και  επιστημονικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο της δράσης,  στελέχη του Υπουργείου και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων 
φορέων,  καθώς  και  ειδικοί  επιστήμονες  θα  συμμετέχουν  στις  επιμέρους  δράσεις,  με 
σκοπό να επιβλέπουν, να συντονίζουν και να υποστηρίζουν τις επιμέρους αυτές δράσεις 
και θα ελέγχουν την πορεία του έργου ως σύνολο.
Προβλέπεται ακόμα επιστημονική υποστήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς και τεχνικό 
προσωπικό για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Σημαντικό ρόλο εξάλλου θα προσφέρουν εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα αναλάβουν 
την επιλογή των σχολικών μονάδων, τη μελέτη για την λειτουργική διαμόρφωση των 
σχολικών χώρων και της πρόσβασης σε αυτούς από ΑΜΕΑ, την αξιοποίηση τόσο των 
υπαρχόντων σχολικών βιβλιοθηκών όσο και του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και την 
παρακολούθηση  και  το  συντονισμό  των  ρυθμών  γενίκευσης  του  Πιλοτικού 
προγράμματος.  Για  την  υλοποίηση  της  Πράξης,  εφόσον  απαιτηθεί,  θα  αποκτηθεί 
εξοπλισμός για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  αναλάβει  η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων. 

 Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Νέου Σχολείου   (Σχολείο 21ου   
αιώνα).
Η κάθε μία από τις παραπάνω δράσεις εμπεριέχει ενέργειες ενημέρωσης και διάδοσης 
της  φιλοσοφίας  του  Νέου  Σχολείου  που  αποσκοπούν  στην  ενεργό  συμμετοχή  και 
εμπλοκή  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  στην  υλοποίηση  του  οράματος  του  Νέου 
Σχολείου. 
Η  επιτυχία  της  μεταρρυθμιστικής  προσπάθειας  για  το  Νέο  Σχολείο  προϋποθέτει  την 
ευαισθητοποίηση και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σε αυτή, καθώς 
και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια απεικονίζεται 
σε ατομικό και  συλλογικό επίπεδο,  μέσα από διευρυμένες  και  συλλογικές διαδικασίες 
διάχυσης  και  πληροφόρησης.  Ένα  συνολικό  πλαίσιο/εκστρατεία  ενημέρωσης 
περιλαμβάνει πολλαπλές και συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης σε όλη την 
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εξελικτική  του  διαδρομή,  ώστε  να  κλιμακώνεται  ο  βαθμός  ευαισθητοποίησης  των 
διαφορετικών αποδεκτών κάθε φορά.   
Η  προβολή  του  έργου  του  Νέου  σχολείου προβλέπει  δράσεις  ενημέρωσης  και 
διαβούλευσης  σε  όλη  την  εξελικτική  του  διαδρομή.  Συγκεκριμένα  προβλέπονται: 
ημερίδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών/σχολείων/ γονιών πριν από την πιλοτική φάση και 
τη φάση γενίκευσης  σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, απολογιστικό συνέδριο.
 
 Εξωτερική Αξιολόγηση  
Στις  προτάσεις  που  θα  υποβληθούν,  υποχρεωτικά  θα  υπάρχει  διακριτή  δράση  με 
αντικείμενο  την  «Αξιολόγηση  του  Προγράμματος» που  θα  αφορά  στην τελική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών του προγράμματος.
Παραδοτέο της δράσης θα είναι  η «Έκθεση Αξιολόγησης» η οποία θα συνοδεύει  την 
έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης με την περάτωσή της. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει 
τον κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  «για τη θέσπιση 
κανόνων  σχετικά  με  την  εφαρμογή  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθμ.  1083/2006  του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 
(ΕΚ)  αριθμ.  1080/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν τα 
μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα άρθρα 
8 και 9 του Κανονισμού. Σε όλες τις Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των 
Αποτελεσμάτων των πράξεων που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικά 
διοργάνωση ή συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις,  παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού κ.ά) θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης 
που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.

Επίσης, στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει οι δικαιούχοι να λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα συμπεράσματα και ιδιαίτερα τις ενέργειες - προτάσεις  βελτίωσης, 
όπως  προκύπτουν  από  την  αξιολογική  αποτίμηση  («Αξιολόγηση  /  Αποτίμηση  των 
σημαντικότερων παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-
2006  που  συνεχίζουν  την  περίοδο  2007-2013»,  που  έχει  αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ  ΕΠΕΔΒΜ  -  www.edulll.gr),  αντιστοίχων  δράσεων  της 
προηγούμενης  προγραμματικής  περιόδου  και  επισυνάπτεται  μαζί  με  τα  τυποποιημένα 
έντυπα της Πρόσκλησης.

   
Για την επίτευξη των  προαναφερθέντων δράσεων, απαιτείται  συντονισμός των 
Δικαιούχων της Πράξης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
Θεμάτων  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού,  Εκπαίδευσης  Ελληνοπαίδων  Εξωτερικού, 
Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης  και  Αποκέντρωσης,  Ειδική  Γραμματεία 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  κεντρικές  –  περιφερειακές 
υπηρεσίες, εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου κλπ). Για την αποτύπωση της 
εφαρμογής  του  συντονισμού,  θα  κατατίθενται  στην  ΕΥΔ  ΕΠΕΔΒΜ  από  το 
Δικαιούχο προγραμματικές και απολογιστικές εξαμηνιαίες εκθέσεις. 
 

Παράλληλα οι Δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθούν τον προγραμματισμό και τη 
μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 
και να ενεργούν σε συνεργασία και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής 
Γραμματείας  Ενιαίου  Διοικητικού  Τομέα  Θεμάτων  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού, 
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Εκπαίδευσης  Ελληνοπαίδων  Εξωτερικού,  Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης  και 
Αποκέντρωσης  που αποτελεί και το Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας.

Σ  ΥΝΕΡΓΕΙΑ  των ΔΡΑΣΕΩΝ  :

Όλες οι  δράσεις που αναφέρονται  θα υλοποιηθούν σε άμεση συνέργεια με τα κάτωθι 
προγράμματα του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» : 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT, 
• Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές 

για ένα Ψηφιακό Σχολείο)
• Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές 

Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού

• Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
• Εξορθολογισμός  Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
• Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης  

αξιοποιώντας το  παραχθέν  υλικό  τους  στις  ανάγκες  της  παρούσης  Πρόσκλησης,  όπου 
απαιτείται και  χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετο κόστος.

Παράλληλα  μπορούν  να  καλυφθούν  αντίστοιχες  δράσεις  από  το  ΕΠ  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», με ανάλογες Προσκλήσεις.
Τέλος τυχόν δράσεις που αναφέρονται σε κτιριακές παρεμβάσεις  μπορούν  να καλυφθούν 
από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

    (γ) Δείκτες Παρακολούθησης 

Οι κάτωθι δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες 
Προτεραιότητας  1,  2  και  3.  Οι  δείκτες  εκροών  παρουσιάζονται  παρακάτω  ανά 
προκηρυσσόμενη πράξη στην παρούσα πρόσκληση.  

Πίνακας 1.2.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6111
Αριθμός προγραμμάτων Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης 
που  αναμορφώνονται  προς  καινοτόμες  κατευθύνσεις  και 
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

Πίνακας   1.2.2  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –Η Μετάβαση: 

Πολιτισμος και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία»

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 19 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6173  Σχολικές  μονάδες  Α/θμιας  οι  οποίες  επωφελούνται  από 
εκπ/κές παρεμβάσεις ΑΡΙΘΜΌΣ

6182 Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές Α/θμιας ΑΡΙΘΜΌΣ

6183 Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες Α/θμιας ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 Θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

Πίνακας   1.2.3  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου 

αιώνα)–Η  Μετάβαση  :  Επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  νέων  ειδικοτήτων  και 

δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6151 Μέσος  ετήσιος  αριθμός  συμμετοχών  εκπαιδευτικών 
αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται ΑΡΙΘΜΌΣ

6158 Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

Πίνακας 1.2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα)– Πιλοτική  εφαρμογή»

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6173  Σχολικές  μονάδες  Α/θμιας  οι  οποίες  επωφελούνται  από 
εκπ/κές παρεμβάσεις ΑΡΙΘΜΌΣ

6174 Σχολικές  μονάδες  Β/θμιας  –  γενικής  και  τεχνικής  -   οι 
οποίες επωφελούνται από εκπ/κές παρεμβάσεις ΑΡΙΘΜΌΣ

6182 Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας ΑΡΙΘΜΌΣ

6183 Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες Α/θμιας και Β/θμιας ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

Πίνακας 1.2.5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα) – Γενίκευση εφαρμογής»

                      

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6173  Σχολικές  μονάδες  Α/θμιας  οι  οποίες  επωφελούνται  από 
εκπ/κές παρεμβάσεις ΑΡΙΘΜΌΣ

Κωδ .Πρόσκλησης:  

01_02_03_72_11_01_01

01_02_03_72_11_51_02 - 20 -

ΑΔΑ: 4Α1Α9-ΩΞ



6174 Σχολικές  μονάδες  Β/θμιας  –  γενικής  και  τεχνικής  -   οι 
οποίες επωφελούνται από εκπ/κές παρεμβάσεις ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

Πίνακας 1.2.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 4 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα) –  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

                       

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6151 Μέσος  ετήσιος  αριθμός  συμμετοχών  εκπαιδευτικών 
αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται ΑΡΙΘΜΌΣ

6158 Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης ΑΡΙΘΜΌΣ

6160 Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Β/θμιας εκπαίδευσης ΑΡΙΘΜΌΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης

 ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΈΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα €163.053.500,00 και κατανέμεται ενδεικτικά κατά 
άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως : 

Πίνακας 2.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη
Δημόσια Δαπάνη προς 
διάθεση το έτος 2010 

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

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
πρόγραμμα σπουδών» 8.952.300,00€ 8.952.300,00€

2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η μετάβαση: Πολιτισμός και 
ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία»

28.903.560,00€ 28.903.560,00€

3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η μετάβαση:  Επιμόρφωση 
των  εκπαιδευτικών νέων  ειδικοτήτων  και 
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

1.260.000,00€ 1.260.000,00€

4 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα)– 
Πιλοτική εφαρμογή»  

1.596.000,00€ 1.596.000,00€

5
«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Γενίκευση εφαρμογής»

6.720.000,00€ 6.720.000,00€

6 «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 21.476.910,00€ 21.476.910,00€
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Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

ΣΥΝΟΛΟ 68.908.770,00€ 68.908.770,00€

Πίνακας 2.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη
Δημόσια Δαπάνη προς 
διάθεση το έτος 2010

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

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)–  Νέο 
πρόγραμμα σπουδών» 10.618.930,00€ 10.618.930,00€

2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η μετάβαση: Πολιτισμός και 
ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία» 35.785.360,00€ 35.785.360,00€

3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –  Η μετάβαση:  Επιμόρφωση 
των  εκπαιδευτικών νέων  ειδικοτήτων  και 
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

1.560.000,00€ 1.560.000,00€

4 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – 
Πιλοτική εφαρμογή»  1.976.000,00€ 1.976.000,00€

5
«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 
Γενίκευση εφαρμογής» 8.320.000,00€ 8.320.000,00€

6
«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 26.590.460,00€ 26.590.460,00€

84.850.750,00€ 84.850.750,00€

Πίνακας 2.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη
Δημόσια Δαπάνη προς 
διάθεση το έτος 2010 

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

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
πρόγραμμα σπουδών» 728.770,00€ 728.770,00€

2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η μετάβαση: Πολιτισμός και 
ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία» 4.129.080,00€ 4.129.080,00€

3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –  Η μετάβαση:  Επιμόρφωση 
των  εκπαιδευτικών νέων  ειδικοτήτων  και 
δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

180.000,00€ 180.000,00€

4 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα)– 
Πιλοτική εφαρμογή»  228.000,00€ 228.000,00€

5 «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)– 960.000,00€ 960.000,00€
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Γενίκευση εφαρμογής»

6
«ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο  21ου  αιώνα)  – 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» 3.068.130,00€ 3.068.130,00€

ΣΥΝΟΛΟ 9.293.980,00 € 9.293.980,00 €

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  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. 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 Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4,  του  άρθρου  22  της  με  αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και της με αρ. 
πρωτ.  43804/ΕΥΘΥ  2041/07.09.2009  Υπουργικής  Απόφασης  τροποποίησης  αυτής,  στις 
περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους συμμετέχουν επί μέρους φορείς υπό την 
συνολική  ευθύνη  του  δικαιούχου,  είναι  επιλέξιμες  οι  πραγματικές  δαπάνες  που 
καταβάλλονται στην πράξη από τους συμμετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα δικαιούχο, 
με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

• υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας των άλλων φορέων σχετικά με τη 
συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης

• ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονομική ευθύνη για το έργο

• οι  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  άλλους  φορείς  συνοδεύονται  από 
εξοφλημένα  τιμολόγια,  ή,  όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  από  λογιστικά  έγγραφα 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας

• οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς αναφέρονται επίσημα στο 
δικαιούχο ή/και έργο. Ο ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το 
υπαρκτό  και  την  επιλεξιμότητα  των  αναφερόμενων  δαπανών  καθώς  και  την 
ολοκλήρωση  των  συγχρηματοδοτούμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  πριν  τις 
δηλώσει στη διαχειριστική αρχή ή στην αρχή πληρωμής ή στον ενδιάμεσο φορέα.

• η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συμμετεχόντων φορέων.
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Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, η οποία 
τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 
πράξεων, σε εφαρμογή της ΥΠΑΣΥΔ /14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 και την με αρ. 
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής 
και ειδικότερα των Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38.  Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στις  
υποβαλλόμενες προτάσεις προς χρηματοδότηση και προκειμένου οι δαπάνες να 
κριθούν επιλέξιμες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει  
να  τεκμηριώνεται  με  τη  μεγαλύτερη  δυνατή  ανάλυση  και  σαφήνεια,  τόσο  ο 
τρόπος  με  τον  οποίο  η  προτεινόμενη  δαπάνη  συμβάλλει  στην  υλοποίηση της 
συγκεκριμένης  πράξης,  όσο  και  η  αναγκαιότητα  της  δαπάνης  αυτής  για  την 
υλοποίηση του έργου.

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 και  της με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 
Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται.  Επισημαίνεται  
ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία τεκμηριωμένα συμβάλλει 
στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων, σε εφαρμογή των 
Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38 της ΥΠΑΣΥΔ/14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008.  Ωστόσο σε κάθε 
περίπτωση στην υποβαλλόμενη πρόταση προς χρηματοδότηση και προκειμένου οι δαπάνες 
να κριθούν επιλέξιμες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, όσο 
και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου.

3.4   Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι άμεσες 
και  έμμεσες.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  31  «Έμμεσα  έξοδα»  της  υπ’ 
αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008  (ΦΕΚ  540/Β)  Υπουργικής  Απόφασης  Συστήματος 
Διαχείρισης,  στις  περιπτώσεις  πράξεων  συγχρηματοδοτούμενων  από  το  ΕΚΤ  που 
υλοποιούνται από δικαιούχους με ίδια μέσα μέσω επιχορήγησης ή χρηματοδότησης,  οι 
έμμεσες δαπάνες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατ’ αποκοπή υπολογισμού επί των 
άμεσων δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Έμμεσο κόστος πράξεων 
επιχορηγήσεων  του  ΕΚΤ»,  η  μη  ύπαρξη  στην  παρούσα  φάση  εγκεκριμένης  από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεθοδολογίας για την εφαρμογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, 
παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισμού 1081/2006, σημαίνει ότι μέχρι την οριστικοποίηση των 
υπό διαμόρφωση ρυθμίσεων οι έμμεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι 
επιλέξιμες εφόσον:

(i) Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.
(ii) Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως 

αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.
(iii)Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ αποκοπή).

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων) 
που θα υποβάλουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι, η κατηγορία «Έμμεσες Δαπάνες» του ΤΔΠΠ – 
ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται  με βάση τις  πραγματικές δαπάνες,  δηλαδή με πλήρη 
αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόμιμων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.

Αναφορικά δε με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),  ισχύει ό,τι προβλέπεται στην 
Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης  με  αριθμ.  πρωτ.  14053/ΕΥΣ1749/27-03-
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2008,  Άρθρο  28  και  της  με  αρ.  πρωτ.  43804/ΕΥΘΥ  2041/07.09.2009  Υπουργικής 
Απόφασης τροποποίησης αυτής.

Υπενθυμίζεται  ότι,  κάθε δαπάνη πρέπει  να αντιστοιχεί  σε πραγματική  δαπάνη,  η οποία 
αποδεικνύεται  με  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  ή  με  ισοδύναμης  αποδεικτικής  αξίας 
παραστατικό στοιχείο και  η οποία φυλάσσεται  στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του 
έργου επί μία τριετία μετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». Επισημαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει 
ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των παραστατικών. Επίσης σε κάθε τιμολόγιο θα 
πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα ή ο κωδικός του έργου στο οποίο χρεώνεται.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ 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 ΕΥΔ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση 
δημόσιας δαπάνης της παρούσας. 

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

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για 
τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

(iv) Βεβαίωση  του δικαιούχου περί  μη  χρηματοδότησης  της  προβλεπόμενης 
δαπάνης  της  πράξης  από  άλλα  κοινοτικά  ή  εθνικά  χρηματοδοτικά  μέσα,  στο 
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Δικαιούχου  για  την  υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

(vii) Παράρτημα  με  αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού 
αντικειμένου  για  όλες  τις  δράσεις  της  υποβαλλόμενης  πράξης,  τεκμηρίωση της 
πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

Β. Σκοπιμότητα της πράξης,  

Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και 

Δ. Ωριμότητα της πράξης,

(II).  Τεκμηρίωση  της  πλήρωσης  των  ποιοτικών  κριτηρίων ένταξης  πράξεων  όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
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4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης  Ε.Π.  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση»,  στη  διεύθυνση  Πιττακού  2-4  & 
Περιάνδρου Τ.Κ. 10558 Αθήνα, τις ώρες 09:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Όλα τα 
έντυπα στοιχεία θα πρέπει  να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των 
αρμοδίων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 Διαχείρισης 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. 

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει 
τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  στο  κανονιστικό  πλαίσιο  προκειμένου  η 
Πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης 
διασφαλίζουν ότι:

Π1. Ο  δικαιούχος  που  υποβάλλει  την  πρόταση  έχει  την  αρμοδιότητα 
εκτέλεσης της Πράξης. 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως προκύπτει 
από  σχετική  νομοθετική  ή  άλλη  διοικητική  πράξη.  Η  αρμοδιότητα  του  δικαιούχου 
τεκμηριώνεται με στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης.

Π2. Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης.

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα 
και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική πρόσκληση.

Π3. Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 
συμπληρωμένα σωστά και υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους. 

Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν 
συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.

Π4. Η  περίοδος  υλοποίησης  της  προτεινόμενης  προς  συγχρηματοδότηση 
Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης 
εμπίπτει  εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ, η οποία αρχίζει  την 1/1/2007 και 
περατώνεται στις 31/12/2015.

Π5. Η  Πράξη  εμπίπτει  στις  θεματικές  προτεραιότητες  όπως  αυτές 
περιγράφονται στην πρόσκληση.

Ελέγχεται  αν  η  Πράξη  εμπίπτει  στις  προσδιοριζόμενες  από  την  πρόσκληση  θεματικές 
προτεραιότητες.

Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού των Ταμείων. 

Εξετάζεται  η  επιλεξιμότητα  της  Πράξης  με  βάση  τα  Κριτήρια  Διαχωρισμού  των 
παρεμβάσεων  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  κεφάλαιο 
"Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 
– Κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ" του ΕΠ.
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Π7. Ύπαρξη  προαπαιτούμενων  αποφάσεων  των  αρμόδιων  συλλογικών 
οργάνων και των αρμόδιων οργάνων για τον συντονισμό των πολιτικών. 

Εξετάζεται  η  ύπαρξη  προαπαιτούμενων  αποφάσεων  των  συλλογικών  οργάνων  του 
δικαιούχου,  καθώς και  των αρμόδιων φορέων συντονισμού των πολιτικών,  όπου αυτό 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το  παραδεκτό της  πρότασης  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  ξεκινήσει  η 
διαδικασία αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ 
/ ΟΧΙ.  Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας,  η απάντηση πρέπει να είναι θετική 
(ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Για την 
ολοκλήρωση  του  ελέγχου  πληρότητας,  η  Διαχειριστική  Αρχή  δύναται  να  ζητήσει 
συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από 
την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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  

(iv) ωριμότητα της πράξης

(v) ποιοτικά κριτήρια

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων έχει 
ως εξής:

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης. 

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς περιγεγραμμένο και επαρκώς 
ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 
Πράξης γίνεται με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαμβάνει 
δείκτη  ή  δείκτες  που  συνδέονται  ευθέως  με  αυτή  την  Πράξη,  χρησιμοποιούνται  κατ’ 
ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.

Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης. 

Αξιολογείται  η πληρότητα της  περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον 
αφορά:  α)  τη  μεθοδολογία  υλοποίησης  και  β)  τα  τεχνικά,  λειτουργικά  ή  άλλα 
χαρακτηριστικά της.

Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση 
με το φυσικό της αντικείμενο.

Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της 
Πράξης, με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).

2.Το  κατά  πόσο  τα  προβλεπόμενα  μοναδιαία  κόστη  υλοποίησης  είναι  ρεαλιστικά  (στις 
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
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3.Την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο 
φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της 
πρόσκλησης.

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης. 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της Πράξης σε σχέση με:

1. Το φυσικό αντικείμενο.
2. Την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
3. Τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της Πράξης.

Α5.       Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της 
ποιότητας, καθώς και για την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο 
και μετά την ολοκλήρωσή της.

Α6.    Ρυθμίσεις  για  την  παρακολούθηση  της  διατηρησιμότητας  των 
αποτελεσμάτων της Πράξης.

Εξετάζεται  ο  βαθμός  στον  οποίο  η  προτεινόμενη  Πράξη  περιλαμβάνει  πρόβλεψη  (και 
κάλυψη  του  σχετικού  κόστους)  για  την  παρακολούθηση  της  διατηρησιμότητας  των 
αποτελεσμάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.

Στην  Κατηγορία  Κριτηρίων  Αξιολόγησης  Α (Πληρότητα  και  Σαφήνεια  Πράξης),  τα 
κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των 
κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης 
είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί 
υπό  προϋποθέσεις  ή  αναπροσαρμογές  της  προτεινόμενης  Πράξης,  που  αποφασίζει  η 
Διαχειριστική Αρχή. 

Β.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β1. Συμβολή  της  Πράξης  στην  επίτευξη  των  στόχων  /  δεικτών  της 
αντίστοιχης θεματικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσματικότητα Πράξης. 

Εξετάζεται  η  συμβολή  της  Πράξης  στους  στόχους  του  αντίστοιχου  θεματικού  Άξονα 
Προτεραιότητας  του  ΕΠ.  Στις  περιπτώσεις  όπου  η  Πράξη  συμβάλλει  άμεσα  στους 
ποσοτικούς  δείκτες  του  σχετικού  θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας,  καταγράφεται 
ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.

Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. 

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς τον 
σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό και υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο από την υλοποίησή 
της.

Β3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της 
προτεινόμενης Πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών.

Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άμεσα 
(ή και έμμεσα) ωφελουμένων, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα του προβλήματος που 
αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης.  Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη 
Πράξη  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  επαρκή  ανάλυση  των  ιδιαίτερων  αναγκών  του 
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πληθυσμού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και 
του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.

Β4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες Πράξεις που είναι είτε 
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από την 
υλοποίηση της Πράξης.

Β5.     Προσδιορισμός  ευρύτερων  κοινωνικών  και  οικονομικών  ωφελειών  και 
επιπτώσεων της πράξης.

Καταγράφονται  τα  ευρύτερα  κοινωνικά  και  οικονομικά  οφέλη  που  ενδεχομένως 
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή 
διατήρηση  θέσεων  απασχόλησης,  αύξηση  της  απασχολησιμότητας  των  ωφελουμένων, 
αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κλπ). 

Β6.   Διατηρησιμότητα  της  παρέμβασης  μετά  την  λήξη  της  Κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης.

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που 
την διέπει  υπάρχει  πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέμβαση να 
διατηρηθεί και μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης από το ΕΠ.

Β7.    Συμβολή  της  πράξης  στην  αντιμετώπιση  προβλημάτων  των  λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών. 

Εξετάζεται  ο  βαθμός  στον οποίο  η  προτεινόμενη  Πράξη  αναμένεται  να  συμβάλει  στην 
αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των 
λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας κλπ.

Β8.       Καινοτομικότητα της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και 
μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:

1. Δράσεις  της προτεινόμενης Πράξης είναι  στην σύλληψη και τη στόχευσή τους 
καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.
2. Δράσεις  της  προτεινόμενης  Πράξης  θα  εφαρμοστούν  για  πρώτη  φορά  στην 
Ελλάδα.

Β9.       Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.  

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η  προτεινόμενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις βασικές 
αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα, ειδικότερα 
κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:

1. Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
2. Η διακρατικότητα.
3. Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων. 
4. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

σχετικών παρεμβάσεων

Υπό τα κριτήρια  της  κατηγορίας  Β (Σκοπιμότητα Πράξης),  οι  προτεινόμενες  Πράξεις 
αξιολογούνται  με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ).  Προϋπόθεση θετικής  αξιολόγησης 
της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β. Η 
τιμή  ΝΑΙ  δύναται  να  δοθεί  υπό  προϋποθέσεις  ή  αναπροσαρμογές  της  προτεινόμενης 
Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.
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Γ.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Γ1.    Συνέπεια με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται  η  συνέπεια  και  συνεκτικότητα  της  προτεινόμενης  Πράξης  με  το  Εθνικό 
Πρόγραμμα  Μεταρρυθμίσεων  και  τις  Ολοκληρωμένες  Κατευθυντήριες  Γραμμές  για  την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).

Γ2.   Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων 
των δημοσίων συμβάσεων της Πράξης.

Γ3.   Τήρηση  της  εθνικής  νομοθεσίας  και  των  κοινοτικών  κανόνων  για  το 
περιβάλλον.  (δεν απαιτείται).  

Αξιολογούνται  ενδεχόμενες  άμεσες  ή  έµµεσες  συνέπειες  από  την  υλοποίηση  της 
προτεινόµενης  Πράξης  στο  περιβάλλον.  Το  κριτήριο  αυτό  εφαρμόζεται  µόνο  σε 
συγκεκριµένες Δράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα ή 
στην  περιβαλλοντική  εκπαίδευση.  Σημειώνεται  όμως  ότι  το  κριτήριο  δεν  έχει  γενική 
εφαρµογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εµπίπτει στα προγράµµατα της παραγράφου 1α του 
άρθρου  3  (Πεδίο  εφαρµογής)  της  µε  α.π.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/  οικ.107017/2006  ΚΥΑ 
«Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006).

Γ4.     Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 
αντίκειται  την  αρχή  της  ισότητας  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  και  προάγει  την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και 
κοινωνία.

Γ5.     Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση. 

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 
αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής 
ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6.    Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις 
απαιτήσεις  της  μη  διάκρισης,  της  ισότιμης  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  και  στην 
πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων 
με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου 
ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.

Γ7.   Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση,  
την δημοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσμάτων.   

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την 
διαδικασία  (και  την  κάλυψη  του  κόστους)  τήρησης  των  Κοινοτικών  κανόνων  περί 
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δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για 
την προτεινόμενη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόμενες 
στην πρόταση ενέργειες ενημέρωσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη. 
Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως 
προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δημοσιοποίηση και 
στην διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.

Η  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  Γ (Τήρηση  Εθνικών  και  Κοινοτικών  Κανόνων) 
βαθμολογείται  με  ΝΑΙ/ΟΧΙ.  Προϋπόθεση  θετικής  αξιολόγησης  της  Πράξης  είναι  να 
λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ (εκτός του Γ3).  Η τιμή 
ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, 
που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δ1.    Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης. 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των 
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών κλπ. για την έναρξη υλοποίησής 
της.

 Δ2.     Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

 Εξετάζεται  ο βαθμός προόδου των συγκεκριμένων νομοθετικών,  διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών,  πέραν  αυτών  που  εξετάζονται  στο  πλαίσιο  του  κριτηρίου  Δ1,  που  είναι 
απαραίτητες  για  την  υλοποίηση  της  προτεινόμενης  Πράξης.  Προς  τον  σκοπό  αυτό, 
εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νομικού και θεσμικού πλαισίου 
για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η ύπαρξη νομικού 
πλαισίου καθορισμού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.

Υπό  τα  κριτήρια  της  κατηγορίας  Δ (Ωριμότητα  Πράξης),  οι  προτεινόμενες  Πράξεις 
αξιολογούνται με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της 
Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Δ. Η τιμή 
ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, 
που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις Πράξεις : 

1.  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»

2.  «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ –  Η  Μετάβαση:  Πολιτισμός  και  Ένταξη  ΕΚΟ στα  δημοτικά 
σχολεία»

4.   «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική εφαρμογή»  

5.  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση εφαρμογής»

    

Ε1.1 Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη 
νέων,  καινοτόμων  και  ολοκληρωμένων  προγραμμάτων  σπουδών 
προσανατολισμένων προς τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, την ενσωμάτωση 
στοιχείων αειφορίας και νέων τεχνολογιών και την χρήση καινοτόμων μέσων και 
μεθόδων διδασκαλίας
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Αφορά  κυρίως  στις  Κατηγορίες  Πράξεων  αναμόρφωσης  προγραμμάτων  σπουδών  και 
παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και αναφέρεται κατ’ αρχήν στον καινοτόμο χαρακτήρα 
των αναμορφούμενων προγραμμάτων σπουδών. Επίσης αναφέρεται στον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα των αναμορφούμενων προγραμμάτων σπουδών και θα πρέπει να εμπεριέχουν 
και  σαφή  αναφορά  στα  διδακτικά  μέσα,  υλικά  και  άυλα,  που  απαιτούνται  για  την 
διδασκαλία, καθώς και πλήρη και σαφή αναφορά στο είδος της απαιτούμενης επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν το αναμορφωμένο περιεχόμενο με τα νέα, καινοτόμα 
μέσα.

 Οι  προς  ένταξη  Πράξεις  που αφορούν την  αναμόρφωση προγραμμάτων  σπουδών θα 
πρέπει να βασίζονται, όσο είναι δυνατόν,

• σε  μια  αποτίμηση  της  ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  αντίστοιχων 
παρεμβάσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου,

• στην  προώθηση  της  ανάπτυξης  των  βασικών  δεξιοτήτων  όπως  αυτές  ορίζονται  στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις βασικές δεξιότητες στην δια βίου μάθηση,

•  στην  ανταπόκριση,  με  την  μέγιστη  δυνατή  ευελιξία,  στις  ραγδαία  εξελισσόμενες 
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης,

• στην  προώθηση,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή,  νέων  καινοτόμων και  ευέλικτων  μεθόδων 
συμμετοχικής  και  βιωματικής  εκπαίδευσης  που  θα  μπορούν,  σε  κάποιο  βαθμό,  να 
προσαρμόζονται  στις  διαφοροποιημένες  ανάγκες  και  δυνατότητες  των  μαθητών  του 
εκπαιδευτικού συστήματος και τα συστήματα δια βίου μάθησης.

Η εκπλήρωση του Κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Για την ένταξη μιας υποψήφιας Πράξης απαιτείται η θετική αξιολόγησή της σε ότι αφορά 
στον καινοτόμο και  τον ολοκληρωμένο  χαρακτήρα της.  Πράξεις  οι  οποίες  επιπρόσθετα 
αξιολογούνται  θετικά  και  υπό  τις  ποιοτικές  παραμέτρους  που  αναφέρονται  στην 
προηγούμενη παράγραφο θα λαμβάνουν προτεραιότητα κατά την διαδικασία ένταξης στο 
ΕΠ.

 

Ε1.2  Συμβολή  της  Πράξης  στην  ενσωμάτωση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία.

Συμπληρωματικά προς τα Γενικά Κριτήρια Β8 (Καινοτομικότητα) και  Β4 (Συνέργεια και 
Συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις).

Αφορά  κυρίως  στις  Κατηγορίες  Πράξεων  αναμόρφωσης  προγραμμάτων  σπουδών  και 
παραγωγής  εκπαιδευτικού  υλικού   και  δευτερευόντως,  στις  Κατηγορίες  Πράξεων 
περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  ενσωμάτωσης  πολιτιστικών  στοιχείων  στην  εκπαίδευση, 
ενσωμάτωση ξένων γλωσσών στα προγράμματα σπουδών.

Η ισχύς ή όχι  του συγκεκριμένου Ποιοτικού Κριτηρίου θα επισημαίνεται  στην εκάστοτε 
προκήρυξη,  ανάλογα  με  το  αν  η  προκηρυσσόμενη  Πράξη  υπάγεται  στις  Κατηγορίες 
Πράξεων στις οποίες εφαρμόζεται το Κριτήριο, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

 Η εκπλήρωση του κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Πράξεις οι οποίες υπόκειται στην εφαρμογή του Κριτηρίου και αξιολογούνται θετικά θα 
λαμβάνουν προτεραιότητα κατά την διαδικασία ένταξης στο ΕΠ.

Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις Πράξεις: 

2. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων 
και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»

6. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Επιμόρφωση   Εκπαιδευτικών»
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Ε5.1 Συνάφεια της Πράξης με τον επιτελικό σχεδιασμό του ΟΕΠΕΚ.

Το Ποιοτικό Κριτήριο Ένταξης Πράξεων αναφέρεται στην ανάγκη οι προτεινόμενες προς 
ένταξη  Πράξεις  να  είναι  συναφείς  με  τον σχεδιασμό   του επιτελικού φορέα που είναι 
υπεύθυνος  για  την  ανάπτυξη  και  τον  συντονισμό  των  Δράσεων  επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών στην χώρα

Ε5.2  Προσαρμογή  των  προγραμμάτων  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών  στα 
καινοτόμα  στοιχεία  (περιεχόμενο,  εκπαιδευτικό  υλικό,  μέθοδοι)  των 
αναμορφούμενων προγραμμάτων σπουδών (ενσωμάτωση ΤΠΕ, αειφορία, ξένες 
γλώσσες  κλπ.),  και  ειδικότερα  στις  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις  ως  προς  την 
απαιτούμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όπου τέτοιες κατευθύνσεις παρέχονται 
ως μέρος της διαδικασίας αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Το Ποιοτικό  Κριτήριο  Ένταξης  Πράξεων  αναφέρεται  στην ανάγκη,  ο  σχεδιασμός και  η 
υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών να λαμβάνουν υπόψη και είναι 
προσαρμοσμένα  στα  καινοτόμα  στοιχεία  (περιεχόμενο,  εκπαιδευτικό  υλικό,  διδακτικές 
μέθοδοι) των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1. των ΑΠ 1,2,3 
του ΕΠΕΔΒΜ

Ε5.3 Συμβολή της Πράξης στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Το Ποιοτικό Κριτήριο αποσκοπεί στη συνέργεια των Πράξεων, συνδέοντας τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τις καινοτόμες 
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 των ΑΠ 1,2,3 του 
ΕΠΕΔΒΜ για την ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ε5.4  Ενίσχυση  της  ποιότητας  του  τρόπου  σχεδιασμού,  υλοποίησης  και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Υπό το Κριτήριο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη Πράξεων που

• θα  αφορούν  στην  υλοποίηση  καινοτόμων  προγραμμάτων  επιμόρφωσης  που  θα 
βασίζονται  σε  πρότερη  ανάλυση  των  προσόντων  και  των  αναγκών  επιμόρφωσης  των 
εκπαιδευτικών (εί δυνατόν σε εξατομικευμένη βάση),

•  θα  προωθούν  την  ανάπτυξη  παιδαγωγικών  μεθόδων  που  δίνουν  έμφαση  στην 
συμμετοχική μάθηση, την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την βιωματική συσχέτιση 
της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης με την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου 
και τα ζητήματα που εγείρονται από αυτή, 

• θα  ενσωματώνουν  μηχανισμούς   για  την  παρακολούθηση  και  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων τους.

Τα τέσσερα Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται σε 
όλες τις Κατηγορίες Πράξεων  που υπάγονται στον Ειδικό Στόχο 5 των ΑΠ 1,2,3,.

Η εκπλήρωση των δύο πρώτων Κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Προϋπόθεση  θετικής  αξιολόγησης  των  προτεινόμενων  προς  ένταξη  Πράξεων  που 
υπάγονται στα Κριτήρια αυτά είναι να λαμβάνουν θετική τιμή "ΝΑΙ" και στα δύο Ποιοτικά 
Κριτήρια.

 Η εκπλήρωση του τρίτου Κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής 
αξιολόγησης  για  όσες  από τις  προτεινόμενες  Πράξεις  υπάγονται  υποχρεωτικά σε αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερθείσα παρατήρηση περί σταδιακής εφαρμογής του 
Κριτηρίου, είναι να λαμβάνουν θετική τιμή "ΝΑΙ" σε αυτό το Κριτήριο.
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 Η εκπλήρωση του τέταρτου Κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Θετική αξιολόγηση 
υπό αυτό το Κριτήριο θα προσδίδει ισχυρή προτεραιότητα στην ένταξη της Πράξης.

 Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.

Άμεση Αξιολόγηση 

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

Η ΕΥΔ δύναται να υποστηριχθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των 
προτάσεων  ή/και  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 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 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.

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης  της πράξης από  την  Ειδική  Γραμματέα.  Υπόδειγμα  της 
απόφασης  ένταξης  και  του  συμφώνου  αποδοχής  των  όρων  απόφασης  ένταξης 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.edulll.gr 

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

5.6 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης, ο Δικαιούχος καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων. 
Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  Σύστημα  Διαχείρισης,  όπως  αυτό  ισχύει,  για  την 
υλοποίηση του υποέργου,  ο Δικαιούχος οφείλει  να υποβάλει  για προέγκριση στην ΕΥΔ 
ΕΠΕΔΒΜ:

• Φάκελο προέγκρισης Τευχών Δημοπράτησης, πριν τη διαδικασία διαγωνισμού 
(πρόχειρου, διεθνούς κλπ),

• Φάκελο  προσυμβατικού  ελέγχου  με  τα  απαραίτητα  για  την  εξέταση  της 
νομιμότητας  της  διαδικασίας  ανάθεσης  έγγραφα,  πριν  την  υπογραφή σύμβασης 
ανάθεσης  έργου,  για  όσες  συμβάσεις  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  των 
Κοινοτικών οδηγιών περί Δημοσίων συμβάσεων.

• Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, στην περίπτωση 
εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα.
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Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη  
χρηματοδότηση και υλοποίηση της πράξης.

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:

(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 Διαχείρισης του Ε.Π για κάθε 
στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο 
στάδιο.

(iii) Να  αποστέλλουν  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  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 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.  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 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΄ 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 Διαχείρισης 
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 Διαχείρισης 
του Ε.Π.
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση 
των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Νίκη Κωστομούδη   στο 
τηλέφωνο 210 9250524   και e-mail: nkostom  @  epeaek  .  gr  , atheolog  @  epeaek  .  gr  .  

7.2 Περαιτέρω  πληροφορίες  για  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση  και  Διά  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.edulll.gr. Ο 
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο 
των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΥΠΟΥΡΓΟΎ

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

(i) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ  (ΤΔΠΠ)

(ii) Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠΠ 

(iii) Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(v) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(vi) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων: 

• Αίτηση χρηματοδότησης 

• Βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης

(vii) Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης  με  αρ.  πρωτ.  14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 
(ΦΕΚ 540/Β΄) και  η με αρ.  πρωτ.  43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση 
τροποποίησης αυτής

(viii) Λίστα ελέγχου πληρότητας

(ix) Φύλλο αξιολόγησης πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης 
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικής Γραμματέως
• Προϊστάμενο ΕΥΔ
• Μονάδα Α2, Α3, Β3  
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