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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

 

Η Ειδική Γραµµατέας,  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 
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3. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ 1. (γ) του Ν. 3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει, 

4. Τη µε αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

4.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 147(ΦΕΚ 299/Β’/22.02.2011) η οποία 
τροποποιεί την υπ’ αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 ΚΥΑ σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), µε την οποία 
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»,  

5. Την αριθµ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 
19-11-09) Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 
2230/Β’/31.12.2010) µε την οποία ο Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Ευρωπαϊκών 
Πόρων (τροποποίηση της ΚΥΑ Φ908/Η1606/17-02-1995 (ΦΕΚ 112/Β’/20.02.1995)  

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

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων 
των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 9502/22-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξόνων Προτεραιότητας 1,2,3. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ) 

10. Το Ν. 3840 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις 

11. Τη µε αρ. πρωτ. 1032/08-07-2010 (ΕΥ∆ 10487/09-07-2010) αίτηση 
χρηµατοδότησης πράξης του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της 
Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

12. Την µε αρ.πρωτ.11353 /12 -07-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης µε τίτλο: «Ψηφιακά 
Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Πανελλαδικών Εξετάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 

13. Το µε αρ. πρωτ. 717/02-03-2011 έγγραφο του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 2612/04-
03-2011) µε θέµα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ∆Π «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα 
Πανελλαδικών Εξετάσεων». 

14. Το Υ.Σ. 553/11-03-2011  της Μονάδας Β2 (ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 12510/09-09-2010) µε 
θέµα «Εξέταση αιτήµατος 1ης Τροποποίησης της Πράξης « Ψηφιακά Εκπαιδευτικά 
Βοηθήµατα Πανελλαδικών Εξετάσεων» του ΕΠΕ∆ΒΜ µε κωδικό mis 296437 

15. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης 
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της 
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πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης και στον 
εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

16. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ 1607/27-07-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

17. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ 815/12-04-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης εισήγηση 
για την 1η τροποποίηση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση» 

 

 

Αποφασίζει  

 

Την 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά 
Βοηθήµατα Πανελλαδικών Εξετάσεων – Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3» στους 
Άξονες Προτεραιότητας: 

1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»  

 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου »  

 3 «Αναβάθµιση 

 της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 296437 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580070 

3. ∆ικαιούχος: 
Ερευνητικό  Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:  
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5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
Φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης Πράξης είναι η δηµιουργία  
ενός οργανωµένου συνόλου ψηφιακών µαθηµάτων της Γ τάξης 
Λυκείου όλων των κατευθύνσεων, η οργάνωση του περιεχοµένου 
σε µια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα και η ανάπτυξη της 
υπηρεσίας πρόσβασης σε αυτήν,  η λειτουργία της υπηρεσίας από 
τους µαθητές της Γ’ Λυκείου µε στόχο την καλύτερη προετοιµασία 
των µαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης ενέργειες 
δηµοσιότητας και προβολής και εξωτερική αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της Πράξης.  
  
Η Πράξη “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Πανελλαδικών 
Εξετάσεων’’ εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγµα δράσεων του 
ΥΠ∆ΒΜΘ για το νέο Ψηφιακό Σχολείο που  στοχεύουν στην 
αναµόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου και στην 
ουσιαστική ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας µε την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ και λειτουργεί σε συνέργεια µε τα 
προγράµµατα: 
 

• Θεσµός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια   Εκπαίδευση 

• Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή 
Βάση Γνώσεων – Υποδοµές για ένα Ψηφιακό Σχολείο 

• Ψηφιακές Παρεµβάσεις και µαθησιακές διαδικασίες στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 
Βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 
Στα ψηφιακά µαθήµατα θα ενταχθούν 6 µαθήµατα κατεύθυνσης 
της Γ΄ Λυκείου τα οποία είναι: 
� Μαθηµατικά και  Φυσική Κατεύθυνσης που είναι υποχρεωτικά 

στην θετική και την τεχνολογική κατεύθυνση 

� Αρχαία Ελληνικά  και Λατινικά που αποτελούν µαθήµατα της 
θεωρητικής κατεύθυνσης,   

� Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής και Βιολογία Γενικής Παιδείας 
που είναι προαιρετικά αλλά απαντώνται σε τρεις κατευθύνσεις.   

Το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος θα περιλαµβάνει:   
α) βιντεοσκοπηµένες πρότυπες παραδόσεις,  
β)  υποστηρικτικό υλικό του µαθήµατος, όπως σηµειώσεις, 
µεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων και ασκήσεις,  το οποίο  θα 
συνδέεται  µε τα βίντεο των παραδόσεων 
 
Η Πράξη περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
 

• Ανάπτυξη περιεχοµένου των Ψηφιακών Βοηθηµάτων και 
λειτουργία της υπηρεσίας 
• Προµήθεια υποδοµών ΤΠΕ 
• Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης 

 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις έχουν ως εξής: 
 
∆ράση 1:  Ανάπτυξη περιεχοµένου των Ψηφιακών 
Βοηθηµάτων και λειτουργία της υπηρεσίας 
 
Περιγραφή: Περιλαµβάνει τις απαιτούµενες ενέργειες για: 
 α) τη σύσταση των σχετικών επιτροπών εµπειρογνωµόνων που θα 
καθορίσουν τα µεθοδολογικά, παιδαγωγικά και τεχνικά πρότυπα 
που θα πρέπει να πληρεί το περιεχόµενο κάθε βοηθήµατος και στη 
συνέχεια θα αναλάβουν την παρακολούθηση και παραλαβή του 
περιεχοµένου, 
 β) τον καθορισµό του πλαισίου και τη δροµολόγηση των σχετικών 
διαγωνιστικών διαδικασιών για την  επιλογή των αναδόχων 
εκπαιδευτικών που θα εκπονήσουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων 
και θα στελεχώσουν την υπηρεσία help desk για την απάντηση 
συχνών ερωτήσεων των µαθητών, γ) 
 την παραγωγή, αξιολόγηση και παραλαβή του περιεχοµένου,  
δ) την οργάνωση και εισαγωγή του περιεχοµένου σε εκπαιδευτική 
πλατφόρµα,  
ε) την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και τη θέση της σε λειτουργία, 



 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5 

Έκδοση: 3η 

Ηµ/νια Έκδοσης: 18.06.2010 - 5 - 

  

 

 

-

5- 

              

 

 

στ) τελικοί έλεγχοι, επικαιροποίηση και βελτιστοποιήσεις στην 
παρουσίαση του περιεχοµένου και  
ζ) ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής των αποτελεσµάτων της 
Πράξης. 
 
Η υλοποίηση των ψηφιακών βοηθηµάτων θα γίνει σε δύο 
κύκλους.  
Στον 1ο  κύκλο  θα ενταχθούν τα βοηθήµατα των Μαθηµατικών 
Κατεύθυνσης, Φυσικής Κατεύθυνσης και Αρχαίων Ελληνικών – 
Φιλοσοφικού Λόγου ενώ στο 2ο κύκλο τα υπόλοιπα 3 βοηθήµατα 
των Μαθηµατικών Γενικής Παιδείας & Στοιχείων Στατιστικής, 
Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Λατινικών. Η ανάπτυξη του 
περιεχοµένου για τα βοηθήµατα του 1ου κύκλου αναµένεται να 
ολοκληρωθεί στο 1ο τρίµηνο του 2011 και το υλικό να είναι 
διαθέσιµο για την προετοιµασία των µαθητών ενόψει των 
εξετάσεων του σχολικού έτους 2010-11 ενώ για τα βοηθήµατα του 
2ου κύκλου η ολοκλήρωση του περιεχοµένου τοποθετείται στο 
τέλος του 2011 ώστε το υλικό να είναι διαθέσιµο από το επόµενο 
σχολικό έτος. Mέχρι το τέλος του 2011  η υπηρεσία των ψηφιακών 
βοηθηµάτων θα λειτουργεί δοκιµαστικά. Κατά την περίοδο αυτή θα 
γίνει ο ποιοτικός έλεγχος του συνόλου του υλικού που θα 
παραχθεί, εµπλουτισµός του περιεχοµένου µε πολυµεσικό 
περιεχόµενο όπου απαιτείται  και βελτιώσεις στη δοµή του και, 
τέλος, θα σχεδιασθεί επακριβώς ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας 
help. Mετά το διάστηµα αυτό, η συνολική υπηρεσία θα τεθεί σε 
παραγωγή.     
 
Η υλοποίηση των ψηφιακών βοηθηµάτων κάθε κύκλου θα 
εξελιχθεί σε φάσεις ως ακολούθως: 
∆οκιµαστική ενέργεια  
Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα εκτελεστεί µία 
δοκιµαστική ενέργεια για το σύνολο των 3 µαθηµάτων του πρώτου 
κύκλου. Η δοκιµαστική ενέργεια θα περιλαµβάνει την εκπόνηση 
σηµειώσεων, παραδειγµάτων ασκήσεων καθώς και 
βιντεοσκοπηµένες παραδόσεις για ένα µικρό υποσύνολο 
παραδόσεων (πχ. 4 παραδόσεις) για κάθε βοήθηµα του πρώτου 
κύκλου. Η δοκιµαστική ενέργεια θα εκτελεστεί παράλληλα µε τις 
ενέργειες σύστασης των επιτροπών εµπειρογνωµόνων. 
Η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου ότι παρόµοιο εγχείρηµα 
δεν έχει πραγµατοποιηθεί και απαιτείται να διαµορφωθούν τα 
πρότυπα, τα κριτήρια και οι κρίσιµες λεπτοµέρειες που εγγυώνται 
την αναγκαία ποιότητα του αποτελέσµατος και την παιδαγωγική 
του αξία.   
 
∆ηµιουργία των απαραίτητων µηχανισµών και καθορισµός 
προδιαγραφών περιεχοµένου 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής ενέργειας θα καθορίσουν  το 
πλαίσιο επιλογής των αναδόχων  εκπαιδευτικών που θα 
ετοιµάσουν το υλικό καθώς και  τη µεθοδολογία σύµφωνα µε την 
οποία  θα γίνει αυτό επακριβώς. 
Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα 
είναι η εξής:  
Θα δηµοσιευθεί ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς τους εκπαιδευτικούς για την υποβολή αιτήσεων για τη 
σύσταση των επιστηµονικών επιτροπών εµπειρογνωµόνων, τη 
συµµετοχή στο σχεδιασµό και ανάπτυξη του περιεχοµένου κάθε 
µαθήµατος (υλικό θεωρίας και ασκήσεων) και τη στελέχωση της 
υπηρεσίας help desk. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά 
µέσω του σχετικού δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί. Στην 
πρώτη φάση αξιολόγησης θα απορριφθούν οι αιτήσεις που δεν 
ικανοποιούν  τις τυπικές προϋποθέσεις και στη δεύτερη φάση από 
το σύνολο των αποδεκτών αιτήσεων  θα επιλεγούν οι εκπαιδευτικοί 
για την κάθε περίπτωση. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων 
εκπαιδευτικών ανά µάθηµα θα πραγµατοποιείται ενηµερωτική 
συνάντηση µε την επιτροπή εµπειρογνωµόνων, την τεχνική οµάδα 
και εξωτερικούς συντελεστές (σκηνοθέτες βιντεοσκόπησης) 
προκειµένου να δοθεί ο προγραµµατισµός, οι οδηγίες υλοποίησης 
και το πλαίσιο συνεργασίας. 
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Ανάπτυξη του περιεχοµένου των βοηθηµάτων  
Το περιεχόµενο κάθε βοηθήµατος θα παραδίδεται σταδιακά ανά 
ενότητα, θα ελέγχεται ως προς την επιστηµονική του πληρότητα 
και ορθότητα και θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια 
επιστηµονική επιτροπή του µαθήµατος.  Η παραγωγή του 
περιεχοµένου θα ολοκληρώνεται µε την βιντεοσκόπηση των 
πρότυπων παραδόσεων της εκπαιδευτικής ενότητας. 
 
Προµήθεια των απαιτούµενων υποδοµών ΤΠΕ για το στάδιο 
της ανοικτής δοκιµαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας 
Θα γίνει η προµήθεια των αναγκαίων υποδοµών ΤΠΕ για την 
εγκατάσταση και φιλοξενία  της υπηρεσίας.  
Οι υποδοµές αυτές περιλαµβάνουν κεντρικούς εξυπηρετητές web 
που θα  είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε µεγάλο φορτίο 
ταυτόχρονων χρηστών (πχ. διπλοί servers), υπηρεσίες φιλοξενίας 
(hosting) της υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο που θα διασφαλίζει 
την αποδοτική διανοµή του υλικού video (πχ. streaming services)  
και την επιτάχυνση της πρόσβασης στο δυναµικό περιεχόµενο της 
υπηρεσίας  και περιφερειακές υπολογιστικές υποδοµές  
(εξυπηρετητές αρχείων, σταθµοί αποθήκευσης δεδοµένων, σταθµοί 
εργασίας για την κάλυψη των νέων θέσεων που θα 
δηµιουργηθούν, κλπ.).  
 
Οργάνωση του περιεχοµένου σε ψηφιακή εκπαιδευτική 
πλατφόρµα και θέση της υπηρεσίας σε λειτουργία 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και παραλαβής του υλικού 
κάθε βοηθήµατος, το υλικό  θα τεκµηριώνεται, οργανώνεται και θα 
ενσωµατώνεται σε µια εκπαιδευτική πλατφόρµα.  Οι 
ενδιαφερόµενοι µαθητές που θα συνδέονται µε το σύστηµα   θα 
έχουν τη δυνατότητα να δουν την βιντεοσκοπηµένη παράδοση, να 
παγώσουν προσωρινά το βίντεο και να πλοηγηθούν στην 
αντίστοιχη θέση της θεωρίας του µαθήµατος, να επανέλθουν στο 
βίντεο κλπ. Επίσης, θα µπορούν  να δουν παραδείγµατα λυµένων 
ασκήσεων καθώς και να επιλύουν ασκήσεις.   
Ο ρυθµός ενσωµάτωσης του υλικού κάθε βοηθήµατος στην 
εκπαιδευτική πλατφόρµα θα ακολουθεί το πρόγραµµα παραγωγής 
των παραδόσεων από τους εκπαιδευτικούς.  
Ο δικτυακός τόπος που θα φιλοξενεί την εκπαιδευτική πλατφόρµα 
και την υπηρεσία  πρόσβασης θα υπακούει σε συγκεκριµένα 
λειτουργικά, τεχνικά και παιδαγωγικά πρότυπα (εργονοµία 
πρόσβασης, εύκολη πλοήγηση, δυνατότητα αναζήτησης λέξεων-
κλειδιών κλπ.).   
 
Λειτουργία µηχανισµού help desk 
Για την υποστήριξη των µαθητών θα στηθεί  µηχανισµός help desk 
ο οποίος θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων 
ειδικοτήτων. Ο µηχανισµός αυτός θα καλείται να απαντά σε συχνές 
ερωτήσεις µαθητών. Θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά ερωτήσεις των 
µαθητών, θα τις ταξινοµεί ανά βοήθηµα/εκπαιδευτική 
ενότητα/παράδοση, θα ετοιµάζει τις απαντήσεις  και στο τέλος θα 
τις δηµοσιοποιεί µέσω της πλατφόρµας. Η συγκεκριµένη υπηρεσία  
θα παρέχεται off-line και θα λειτουργήσει δοκιµαστικά µέχρι να 
δηµιουργηθεί µία κρίσιµη µάζα χρηστών της νέας υπηρεσίας, να 
ποσοτικοποιηθούν µε ακρίβεια οι ανάγκες υποστήριξης και να 
διευθετηθούν επιµέρους τεχνικά και διαχειριστικά ζητήµατα. 
 
Στο συγκεκριµένο υποέργο  εντάσσονται επίσης οριζόντιες 
ενέργειες όπως η  διαχείριση και ανανέωση  του περιεχοµένου, η 
βελτιστοποίηση του τρόπου οργάνωσης του περιεχοµένου, τεχνική  
υποστήριξη  του µηχανισµού help desk, διαχείριση  των κωδικών 
πρόσβασης των µαθητών και της γενικότερης λειτουργίας της 
ψηφιακής υπηρεσίας. 
 
∆ηµοσιότητα και προβολή 
Οι ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής των αποτελεσµάτων της 
Πράξης που αποτελούν απαραίτητο όρο  έγκαιρης και ουσιαστικής 
ενηµέρωσης των µαθητών και κηδεµόνων τους  αναφορικά µε τη 
διαθεσιµότητα της νέας υπηρεσίας, αλλά και των εκπαιδευτικών, 
προκειµένου οι τελευταίοι να πληροφορηθούν τις λεπτοµέρειες της 
νέας υπηρεσίας, τον τρόπο προσπέλασης σε αυτήν και 
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συνακόλουθα να αξιολογήσουν το ενδεχόµενο συµµετοχής τους 
στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 
Η επεξήγηση αυτή στοχεύει να υποστηρίξει πως το έργο δεν 
εκλαµβάνει τους εκπαιδευτικούς  τόσο του δηµόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τοµέα, ως προµηθευτές ή αναδόχους, αλλά ως το 
επιστηµονικό δυναµικό της χώρας που απασχολείται στην 
εκπαίδευση και οι υπηρεσίες που θα ζητηθούν από το δυναµικό 
αυτό πρέπει να είναι συµβατές µε το λειτούργηµα που ασκούν.   
Θα γίνει  επίσης ευρεία ενηµέρωση των σχολείων για τη νέα 
ψηφιακή υπηρεσία µε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου και θα 
προγραµµατιστούν ανακοινώσεις στον τύπο και σε δικτυακούς 
τόπους υψηλής επισκεψιµότητας, ηλεκτρονικό newsletter µε τα 
αποτελέσµατα λειτουργίας της υπηρεσίας, κλπ.   
 
 
∆ράση 2: Προµήθεια υποδοµών ΤΠΕ 
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου υποέργου θα γίνει  ακριβής 
διαστασιολόγηση των απαιτήσεων πρόσβασης στην υπηρεσία 
(καταγραφή δεδοµένων πρόσβασης και προσδιορισµός αναλυτικών 
σεναρίων χρήσης της υπηρεσίας) και θα διενεργηθεί διαγωνισµός 
για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη φιλοξενία (hosting) 
της υπηρεσίας των ψηφιακών βοηθηµάτων  µετά το στάδιο της 
ανοικτής δοκιµαστικής λειτουργίας και µέχρι την ολοκλήρωση της 
Πράξης.  
Η λύση του hosting επιλέχθηκε αφενός ως πιο συµφέρουσα σε 
σχέση µε την προµήθεια  ολοκληρωµένης αυτόνοµης υποδοµής 
VoD και αφετέρου ως πιο εύκολα διαχειρίσιµη από το Υπουργείο 
µετά την ολοκλήρωση της Πράξης. 

  
∆ράση 3: Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης 
Περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
αποτελεσµάτων της πράξης. Ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης είναι 
πληρότητα του περιεχοµένου κάθε ψηφιακού µαθήµατος, ποσοστό 
εγγεγραµµένων µαθητών στην υπηρεσία, προσπελασιµότητα κλπ.   
Η αξιολόγηση θα γίνει από εξωτερικό ανάδοχο µε επιστηµονική 
µέθοδο και έρευνα πεδίου. 
  

6. Παραδοτέα πράξης 

∆ράση 1:  Ανάπτυξη περιεχοµένου των Ψηφιακών 
Βοηθηµάτων και λειτουργία της υπηρεσίας 

� Οδηγός υλοποίησης Υποέργου, 

� Μηχανισµός και προδιαγραφές ανάπτυξης εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου (για κάθε κύκλο βοηθηµάτων),   

� Υποδοµές ΤΠΕ που θα υποστηρίξουν την ανοικτή  
δοκιµαστική λειτουργία της υπηρεσίας 

� Εκπαιδευτικό περιεχόµενο βοηθηµάτων όπως αναλύεται 
παραπάνω στην περιγραφή του Υποέργου, 

� Ψηφιακό περιεχόµενο οργανωµένο στην εκπαιδευτική 
πλατφόρµα, 

� ∆ιαδικτυακή υπηρεσία πρόσβασης στην πλατφόρµα, 

� Μηχανισµός help desk για την υποστήριξη των µαθητών, 

� Υλικό δηµοσιότητας της Πράξης (ηλεκτρονικό και 
έντυπο),  

� Ενέργειες ενηµέρωσης  και προβολής (δηµοσιότητα 
διαγωνιστικών διαδικασιών, αποστολή newsletter, 
ανακοινώσεις στον τύπο και σε δικτυακούς τόπους, 
αποστολή εγκυκλίων στα σχολεία κλπ.). 

 
∆ράση 2: Προµήθεια υποδοµών ΤΠΕ 

� Yπηρεσία hosting των ψηφιακών βοηθηµάτων από 
εξωτερικό πάροχο. 

 
 

∆ράση 3: Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης 
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•  Περιοδικές εκθέσεις αξιολόγησης των ποσοτικών και 
ποιοτικών αποτελεσµάτων της Πράξης. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό αριθµός 240  

   501 
Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

αριθµός 29,74 

 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 36 µήνες. 

 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 1.981.507,32 1α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 218.452,68 

2.199.960 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1)   
2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 

  

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού 
επί των άµεσων δαπανών   

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 2.199.960 2.199.960 
 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται 

σε 2.199.960,00 ευρώ. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

Η δηµόσια δαπάνη  της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.199.960,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):  2.199.960,00 ευρώ. 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε  486.694 ευρώ (ποσό) 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ……… 2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):     …………………….. ποσό σε 

ευρώ.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε …………   (ποσό) 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1.  Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
2.  Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 
 


