
 
 

 

Πρόσκληση . 
ΠΡ_01_02_03_72_01_08 
 
 

 
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

της υπ’ αρ. πρωτ. 

11941/23-08-2010 

 

Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2 & Περιάνδρου 
Ταχ. Κώδικας :105 58, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ν. Κωστομούδη  
Τηλέφωνο :   210-9250524    
Fax :   210-9250564 
Email:nkostom@epeaek.gr   

 

Ημερομηνία:  09/11/2010  

  

Κωδικός Πρόσκλησης:  86  

 

 

Προς:  

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ  

( Ε.Ι.Ν.) 

 

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Πράξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» 

 

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»   

mailto:nkostom@epeaek.gr
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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/03.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/10.04.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» 
(ΦΕΚ τΑ’/636/10.04.2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

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

5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, και την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική 
Απόφαση  Συστήματος Διαχείρισης. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)». 

7. 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). 

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση 
της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19–11-09). 

9. Την από 3/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» , με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν, περιγράφονται και εξειδικεύονται 
στην παρούσα πρόσκληση.   

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 8ης Δεκεμβρίου 2006 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 (ΕΤΠΑ), το 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

11. 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», άρθρο 6, (ΦΕΚ 
24/Α/13.2.02) 

12. Το Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/167/30-9-85). 

13. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 9670/23 -06 -2010 τυποποιημένο έντυπο υποβολής 
πρότασης της Ειδικής Γραμματείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Φορέα Πρότασης. 

14. Το επικαιροποιημένο έντυπο υποβολής πρότασης με αριθμ. πρωτ 138069/Γ7/2-11-
2010 (ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ  21035/02-11-2010) από το Φορέα Πρότασης – ΣΕΠΕΔ. 

15. Το αίτημα τροποποίησης της Πρόσκλησης με ανακατανομή των ποσών από το 
Δικαιούχο – Ε.Ι.Ν. στους δύο Άξονες. 

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 13052/Γ7/18-10-2010 Υ.Α. που αφορά στον Ορισμό των 
Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

    Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) να υποβάλλει προτάσεις προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

• για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 

με κωδικό: 01.72.01.08, για την Πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» και κωδικό 01.72.01.08.01 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 την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 

με κωδικό: 02.72.01.08, για την Πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» και κωδικό 02.72.01.08.01 προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση 
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της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

• για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 

με κωδικό: 03.72.01.08, για την Πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» και κωδικό 03.72.01.08.01 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. 

 

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.   

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

περιφέρειες Σύγκλισης 

ΚΩΔ.  1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό 

την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη 

βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας και 

την αναβάθμιση των προσόντων του 

προσωπικού κατάρτισης με στόχο μια 

ΚΩΔ.  72 
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οικονομία που να βασίζεται στη γνώση 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

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. 

ΚΩΔ. 

01.72.01 

(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 

1.1.1)   

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
«Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» 

 

 

ΚΩΔ. 

 

01.72.01.08 

ΠΡΑΞΗ: 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΩΔ. 
01.72.01.08.

01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Εκπαίδευση ΚΩΔ. 18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  ΚΩΔ. GR11 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΩΔ. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΚΩΔ. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ. GR22 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΩΔ. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΚΩΔ. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΩΔ. GR41 

ΚΡΗΤΗ  ΚΩΔ. GR43 

 

Πίνακας 1.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

περιφέρειες Σταδιακής εξόδου 

ΚΩΔ.  02 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό 

την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη 

βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας και 

την αναβάθμιση των προσόντων του 

προσωπικού κατάρτισης με στόχο μια 

οικονομία που να βασίζεται στη γνώση 

ΚΩΔ.  72 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών και εμπλουτισμός του 

εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

ΚΩΔ 

02.72.01 

(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 

1.1.1)   
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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. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
 «Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» 
ΚΩΔ. 02.72.01.08   

ΠΡΑΞΗ: 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΩΔ. 
02.72.01.08.

01  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Εκπαίδευση ΚΩΔ.  18  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΩΔ.   GR12 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΩΔ.   GR13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩΔ.   GR30 

 

Πίνακας 1.1.3 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  ΚΩΔ.  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UP0002 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 

εισόδου 

ΚΩΔ.  03 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΩΔ.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την 

ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη 

βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την 

αναβάθμιση των προσόντων του 

προσωπικού κατάρτισης με στόχο μια 

οικονομία που να βασίζεται στη γνώση 

ΚΩΔ.  72 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

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 

ΚΩΔ 

03.72.01 (ΓΚΠ 

ΕΠΕΔΒΜ 1.1.1)  
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τα προγράμματα σπουδών, το  

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την 

εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
«Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» 
ΚΩΔ. 03.72.01.08    

ΠΡΑΞΗ: 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΩΔ. 
03.72.01.08.

01    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Εκπαίδευση ΚΩΔ.  18 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΩΔ. GR24 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ.  GR42 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας και με το περιεχόμενό τους να συνεισφέρουν στην 

εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: 

(α) Ειδικός Στόχος 

(i)  Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού 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 
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τα προγράμματα σπουδών, το  εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή 

βιωματικών εφαρμογών. 

(β) Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το νομικό  

πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η λειτουργία των ΚΠΕ.  

Οι Υπουργικές Αποφάσεις  για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΠΕ είναι οι εξής: 

• Υ.Α. 57905/Γ2/4-6-02 (ΦΕΚ 745 τΒ΄14-6-02) περί ρύθμισης θεμάτων 

λειτουργίας ΚΠΕ. 

• Υ.Α. 65216 /ΓΑ /2-7-2003 περί Ίδρυσης και λειτουργίας συντονιστικού 

Κέντρου Π.Ε. (ΦΕΚ955τΒ΄10-7-03). 

• YA 118135/21-10-2004 περί μεταφοράς της έδρας του Συντονιστικού 

Κέντρου Π.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ. 

• Υ.Α. 66657/Γ7/03-07-2006 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρόπολης – Συντονιστικό Κ.Π.Ε. 

• Οι Υ.Α. 1242/08-03-1993, 2277/23-03-1995, 3219/11-05-1995, 5861/23-

10-1997, 2290/24-03-1998, 4402/15-07-1998, 6773/08-12-1998, 4556/30-

08-2001, 72942/11-07-2002, 134908/Γ7/26-11-2004, 29521/22-03-2005 και 

66659/Γ7/03-07-2006 και την ανακοινοποίησή της στο ορθό 66659/Γ7/31-08-

2006. 

• Την Υ. Α. 60991/Γ7/19-06-2006 με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και 

καθήκοντα Εκπ/κών στα ΚΠΕ και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» 

• Υ.Α. 13052/Γ7/18-10-2010,  Υ.Α. 127104/ Γ7 /12-10-2010 

• Το Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’) άρθρο 111 παρ. 13 περί της Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης. 

 

(γ) Περιεχόμενο προτάσεων 

Η Πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους  

Μαθητές» αφορά στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), των νέων και των 

πολιτών γενικότερα, για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.  

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος στα προτεινόμενα της 

«Στρατηγικής της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2005-2014)» που 



 
 

 

Πρόσκληση . 
ΠΡ_01_02_03_72_01_08 
 
 

 
 

11 

ανακήρυξε ο ΟΗΕ, βασικούς άξονες διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και 

ενημερωτικών δράσεων της Πράξης συνιστούν οι αρχές που καθορίζονται στα κείμενα 

των διεθνών συναντήσεων της UNESCO για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και οι 

κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής της UNECE (2005) για την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).  

Στόχοι: 

1) Να εκπαιδευτούν, ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν, οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη 

σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την 

αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Παράλληλα, να 

αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του 

Περιβάλλοντος της περιοχής τους με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και Αειφορικής 

ανάπτυξης. 

2) Να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να 

αναπτύξουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία και να διδάξουν το 

σχετικό αντικείμενο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νέου Σχολείου. 

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Πράξης  «ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ» 

Το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και σε πλήρη συντονισμό με τη 
πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – 
Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για ενήλικες». 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 13052/Γ7/18-10-2010 Υ.Α. που αφορά 
στον Ορισμό των Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ορίζονται 
τα ακόλουθα: 
Ø Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται η λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) 

για τον συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ. Η ΣΕΚΠΕ αποτελείται:  
A. από τον Υπεύθυνο του Συντονιστικού ΚΠΕ της περιφέρειας ο οποίος     
προεδρεύει και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη της, συγκαλεί την 
επιτροπή και αναφέρεται στον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης. 
B. Από τους υπεύθυνους των άλλων ΚΠΕ της οικείας περιφέρειας, τους 
υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των δύο μεγαλύτερων σε σχολικές 
μονάδες Διευθύνσεων εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης) της οικείας 
περιφέρειας και ένα/μία εκπαιδευτικό που ορίζει ο οικείος περιφερειακός Δ/ντής 
εκπαίδευσης. Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ ανά περιφέρεια είναι  η 
επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων (τις οποίες τα μέλη μπορούν να 
αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στο συντονιστικό ΚΠΕ) σε ότι αφορά : α. τον ετήσιο 
προγραμματισμό του έργου των οικείων ΚΠΕ (επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασίες με φορείς 
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κλπ.) β. τις προτεραιότητες στην επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, σεμιναρίων , επιμορφωτικών δράσεων, δικτύων, εκπαιδευτικού 
υλικού, δράσεων Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για 
την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εθνική πολιτική και τα σχετικά 
εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ γ. την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική 
κατανομή των παραπάνω δράσεων ανά ΚΠΕ.  
Για την ομαλή λειτουργία της ΣΕΚΠΕ, σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας σε 
επιμέρους θέματα, την απόφαση λαμβάνει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης μετά από σχετική αναλυτική για τα θέματα διαφωνίας εισήγηση του 
προέδρου της ΣΕΚΠΕ. Η ΣΕΚΠΕ μπορεί να καλείται σε ολομέλεια στο Συντονιστικό 
ΚΠΕ της περιφέρειας (τουλάχιστον μία φορά τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) και -
εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις- μπορεί να λειτουργεί με τηλεδιάσκεψη καθώς 
και με ηλεκτρονική επικοινωνία όπως θα ορίζεται από τα μέλη της. 

   
Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής δράσεις : 
 

• Δράση 1: Παραγωγή και Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού  
 

Θα χρηματοδοτηθεί η αναγκαία προσαρμογή εντύπου, οπτικοακουστικού, 
ηλεκτρονικού και εργαστηριακού υλικού που έχει μέχρι σήμερα παραχθεί στο πλαίσιο 
των ΚΠΕ για να ανταποκρίνεται περισσότερο στις νέες απαιτήσεις (νέες πολιτικές, νέα 
φιλοσοφία) και η δημιουργία έντυπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και 
εργαστηριακού υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Σχολικών μονάδων και στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Το υλικό που θα χρηματοδοτηθεί 
θα ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, τη δομή και τις φάσεις των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και των σεμιναρίων των ΚΠΕ σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους 
στόχους που έχουν περιγραφεί. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην 
πρωτογενή του μορφή είτε τροποποιημένο για τις ανάγκες των θεματικών δικτύων, 
των τοπικών και διεθνών συνεργασιών και της διά βίου μάθησης. Για την δημιουργία 
του εκπαιδευτικού υλικού τα ΚΠΕ μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς επιστήμονες 
καθώς και με ειδικούς για το τεχνικό μέρος της παραγωγής.  
Το συντονιστικό ΚΠΕ θα έχει την ευθύνη αξιοποίησης από τα ΚΠΕ της περιφέρειάς 
του, του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί και μπορεί να αναπαραχθεί αλλά και 
της συνεργασίας με τα ΚΠΕ για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος και την 
παραγωγή νέου.  
Προβλέπεται ακόμη ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του κάθε ΚΠΕ με 
συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού ανάλογα με 
τις ανάγκες.  
Επίσης προβλέπεται ο εφοδιασμός του ΚΠΕ με το απαραίτητο εργαστηριακό υλικό, 
ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό καθώς και με υλικό ασκήσεων πεδίου. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
1. Έκθεση αναγκαιότητας για το απαιτούμενο έντυπο, οπτικοακουστικό και 

ηλεκτρονικό υλικό και για τις απαιτούμενες προσαρμογές υφιστάμενου υλικού. 
2. Αντίτυπα του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού του ΚΠΕ. 
3. Αντίγραφα του οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού. 
4. Περιγραφές εργαστηριακού υλικού και υλικού ασκήσεων πεδίου. 
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5. Ενημερωτικά Φυλλάδια για τις Δράσεις των ΚΠΕ. 
6. Άλλο εποπτικό ή υποστηρικτικό υλικό. 
7. Προμήθεια Βιβλίων. 

 

Δράση 2: Προγράμματα Σχολικών Μονάδων 

 

Θα χρηματοδοτηθεί ο σχεδιασμός, τεκμηρίωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για μαθητικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που 

επισκέπτονται τα ΚΠΕ και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Σχολικές μονάδες. Για το 

σχεδιασμό και την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, τα ΚΠΕ μπορούν 

να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους κυβερνητικούς 

και μη κυβερνητικούς φορείς. 

Θα χρηματοδοτηθεί παράλληλα η επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων των ΚΠΕ για περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα σχετίζεται με την έκφραση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και τους αναπτυξιακούς στόχους της ευρύτερης περιοχής των ΚΠΕ, τα 

οποία προσεγγίζονται με βάση το τρίπτυχο: Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον και 

αναπτύσσονται ολιστικά ώστε να γίνεται προφανής η σχέση αιτίων και αποτελεσμάτων.  

Στα προγράμματα εφαρμόζονται οι αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής 

προσέγγισης, του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία, του δημοκρατικού διαλόγου, 

της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, της καλλιέργειας κριτικής σκέψης και του περάσματος 

από τα λόγια στην πράξη. Επίσης εφαρμόζονται δοκιμασμένες και καινοτόμες μέθοδοι και 

παιδαγωγικές πρακτικές (παρουσιάσεις με οπτικοακουστικά μέσα, συζήτηση και 

παιδαγωγικές δραστηριότητες, εργασία ομάδων στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο 

με επαρκή χρόνο για την ελεύθερη έκφραση και πρωτοβουλίες των μαθητών). 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τη 

φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και 

αλληλο-συμπληρωματικό με αυτά. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. Σχέδια ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περίληψη περιεχομένου, σε   

έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

2. Εκπαιδευτικό Υλικό πάσης φύσεως για την τάξη, το εργαστήριο και το πεδίο. 

3. Κατάλογος σχολείων και μαθητικών ομάδων που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, με τον τίτλο του προγράμματος, την τάξη και τον αριθμό των 

μαθητών και τα ονοματεπώνυμα των συνοδών εκπαιδευτικών. 
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Δράση 3: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην  

                Εκπαίδευση για την Αειφορία  

 

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, προκειμένου να 

εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 

Σχολείο και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.     

2. Επιμόρφωση Υπευθύνων ΚΠΕ, εκπαιδευτικών ΚΠΕ και Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, στη διοίκηση και οργάνωση της Εκπαίδευσης και στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

3. Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. 

 
Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η κατανομή των σεμιναρίων και των ημερίδων γίνεται 

από το Συντονιστικό Περιβαλλοντικό Κέντρο κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 

13052/Γ7/18-10-2010. Τα σεμινάρια περιέχουν ανάπτυξη εισαγωγικού μέρους, εργασίας 

σε ομάδες στην τάξη, στο πεδίο και σε εργαστήρια και παιδαγωγική σύνθεση προτάσεων 

Σχολικών εφαρμογών. Η οργάνωση των σεμιναρίων και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των τοπικών 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειας του Κέντρου με δυνατότητα συμπλήρωσης από όμορες περιφέρειες ελάχιστου 

αριθμού συμμετεχόντων, ώστε να υπάρχει ομάδα 25, κατ’ ελάχιστο, εκπαιδευτικών. 

 
Και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να αξιοποιηθεί και η μορφή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης εφόσον επιλεγούν προγράμματα μακρόχρονης επιμόρφωσης. 

Για το λόγο αυτό θα παραχθεί ηλεκτρονικό υλικό που να αποτελεί ένα «tool kit» για τους 

εκπαιδευτικούς και τους επιμορφωτές τους με περιεχόμενο την εισαγωγή και κατανόηση 

της διαδικασίας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. 

Οι επιμορφωτές μπορούν να είναι Υπεύθυνοι ΚΠΕ, Υπεύθυνοι Π.Ε. των Διευθύνσεων 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, ειδικοί επιστήμονες από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, επιστημονικά 

και ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί με εμπειρία και σπουδές στη Π.Ε., ειδικοί 

επιστήμονες από κρατικούς φορείς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όλοι με ανάλογα 

τεκμηριωμένα προσόντα. 
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Για την αποφυγή φαινόμενων επαναλαμβανόμενης επιμόρφωσης των ίδιων εκπαιδευτικών 

και την παροχή ευκαιρίας επιμόρφωσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών της χώρας, θα 

δημιουργηθεί και θα τηρείται από κάθε ΚΠΕ «ειδικό μητρώο επιμορφούμενων» όπου 

θα καταγράφεται το είδος της επιμόρφωσης που έλαβε κάθε εκπαιδευτικός. Τα στοιχεία θα 

συγκεντρώνονται από το Συντονιστικό Περιβαλλοντικό Κέντρο και θα κοινοποιούνται σε 

κεντρική βάση δεδομένων που θα τηρείται στη ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1.Προκηρύξεις και Ωρολόγια Προγράμματα Σεμιναρίων 

2.Κατάλογοι Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμα, Σχολείο ή άλλος φορέας, Διεύθυνση  

    Εκπαίδευσης με υπογραφές) 

3.Ηλεκτρονικό Υλικό – Εργαλείο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

4.Φάκελος σεμιναρίου με το Εκπαιδευτικό Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Δράση 4:  Θεματικά Δίκτυα 

 

Χρηματοδοτείται η συνέχιση της λειτουργίας παλαιών και η ίδρυση νέων  

θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

Με στόχο την επικοινωνία και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε ομάδες που 

υλοποιούν προγράμματα με συναφές αντικείμενο, τα δίκτυα μπορεί να είναι τοπικής 

(εντός νομού), περιφερειακής, εθνικής ή και διεθνούς εμβέλειας. Προτεραιότητα 

δίδεται σε περιφερειακά θεματικά δίκτυα ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία και να 

δίδεται έμφαση στη διαχείριση τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων από τους νέους 

και τις τοπικές κοινωνίες. Στα θεματικά δίκτυα προβλέπεται η συμμετοχή περιφερειακών 

και αυτοδιοικητικών φορέων, επιστημονικών φορέων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και 

ΜΚΟ. 

Το θέμα του δικτύου πρέπει να αφορά σε αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Κάθε 

θεματικό δίκτυο πρέπει να είναι μοναδικό στο επίπεδο εμβέλειας που έχει εγκριθεί η 

λειτουργία του.  

Το ΚΠΕ που εγκρίνεται ως συντονιστής του δικτύου  οφείλει να παρέχει σε ομάδες που 

συμμετέχουν αντίστοιχο με το θέμα του δικτύου εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να 

δημιουργήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ανάλογο υποστηρικτικό υλικό.  

Σε κάθε θεματικό δίκτυο λειτουργεί ευέλικτη ολιγομελής συντονιστική επιτροπή και 

παιδαγωγική ομάδα. Το συντονιστικό ΚΠΕ λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, 
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προτείνει για τα της λειτουργίας και κατανομής  των δικτύων στα ΚΠΕ της περιφέρειάς 

του. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. Κατάλογος με τα θεματικά δίκτυα. 

2. Εκπαιδευτικό Υλικό των δικτύων.  

4. Κατάλογοι συμμετεχόντων.   

 

Δράση 5: Οριζόντιες Δράσεις – Συντονισμός και Διαχείριση των ΚΠΕ 

 

1. Διοικητική Υποστήριξη της Πράξης 

2. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τα συντονιστικά ΚΠΕ 

3. Αξιολόγηση 

Αφορά στην τελική αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

συνολικού Έργου και της κάθε δράσεως ξεχωριστά σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

έργου και τον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ. Η συνεχής αξιολόγηση αφορά στην κάθε 

δράση του έργου ξεχωριστά. Για αυτή ενδέχεται να παραχθεί και υλικό 

αξιολόγησης όπως Φύλλα Αξιολόγησης, Ερωτηματολόγια κλπ. Η τελική αξιολόγηση 

θα γίνει από ειδικούς εμπειρογνώμονες  επί του αντικειμένου.  

4. Δημοσιότητα 

Θα υλοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις δημοσιότητας για το έργο σε συνεργασία 

και συνεννόηση με την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας.   

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Ι. Ο προϋπολογισμός της πράξης πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπώνεται αναλυτικά ανά 

δράση και Υποέργο στο τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ» το 

οποίο και επισυνάπτεται. 

 

ΙΙ. 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 
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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. 

 

ΙΙΙ. Επισημαίνεται, ότι στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει οι δικαιούχοι να 
λαμβάνουν  υπόψη τα συμπεράσματα και ιδιαίτερα τις ενέργειες - προτάσεις βελτίωσης, 
όπως προκύπτουν από την αξιολογική αποτίμηση αντιστοίχων δράσεων της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου, όπως αυτή αποτυπώνεται σε σχετική μελέτη που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και επισυνάπτεται μαζί με τα τυποποιημένα 
έντυπα της Πρόσκλησης. 
[www.edulll.gr/Διαχείριση Προγράμματος/Κείμενο-Πλαίσιο / Αξιολόγηση / 
Μελέτες/ «Αξιολόγηση Αποτίμηση των σημαντικότερων παρεμβάσεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που συνεχίζουν την περίοδο 2007-
2013»]     
(http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageid=158&langid=1) 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει στην πρόταση να τεκμηριώνεται αναλυτικά ο τρόπος 

αντιμετώπισης των αδύνατων σημείων, που έχουν εντοπιστεί από τη συγκεκριμένη 

μελέτη.  

iv. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, υποχρεωτικά θα υπάρχει διακριτή δράση με 

αντικείμενο την «Αξιολόγηση του Προγράμματος» που θα αφορά στην αξιολόγηση 

όλων των συντελεστών του προγράμματος. 

Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης»  η οποία θα συνοδεύει     

την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης με την περάτωσή της.  

 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων δράσεων, απαιτείται συντονισμός των 

Δικαιούχων της Πράξης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Διά 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

 

 

 

 

 

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageid=158&langid=1
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(δ) Δείκτες Παρακολούθησης 

Οι κάτωθι δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος είναι κοινοί και για τους 

τρεις Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6161 

Επιμορφούμενοι άνδρες εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προγράμματα 
προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

6162 

Επιμορφούμενες γυναίκες εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προγράμματα  
προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

6163 

Επιμορφούμενοι άνδρες εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σε 
προγράμματα  προστασίας περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

6164 

Επιμορφούμενες  γυναίκες εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας (&Τεχνικής) Εκπαίδευσης σε 
προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

6165  
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, από προγράμματα προστασίας 
περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Αριθμός Συμμετοχών 

6166 

 Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από προγράμματα 
προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

Αριθμός Συμμετοχών  

6167 

Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές δευτεροβάθμιας 
γενικής & τεχνικής εκπαίδευσης, από 
προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

Αριθμός Συμμετοχών  

6168 

Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες 
δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής εκπαίδευσης 
από προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Αριθμός Συμμετοχών  

6169 
Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές  με ειδικές 
σωματικές ή/και νοητικές ανάγκες στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός Συμμετοχών 

6170 
 

Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες με ειδικές 
σωματικές ή/και νοητικές ανάγκες στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός Συμμετοχών 

6171 
 Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές με ειδικές 
σωματικές ή/και νοητικές ανάγκες στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Αριθμός Συμμετοχών 
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6172 
 Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες με ειδικές 
σωματικές ή/και νοητικές ανάγκες στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Αριθμός Συμμετοχών 

6118 Προγράμματα για μαθητές (άνδρες – γυναίκες) 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

6119 Προγράμματα για μαθητές (άνδρες – γυναίκες) 
δευτεροβάθμιας  γενικής & τεχνικής εκπαίδευσης   

Αριθμός 
προγραμμάτων  

6173 

  
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 
οποίες επωφελούνται από  εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

 Πλήθος σχολικών 
μονάδων 

6174 
Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & 
τεχνικής εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

 Πλήθος σχολικών 
μονάδων 

6175  Κέντρα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αριθμός   

  

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

12μηνης διάρκειας  

 

Ο δείκτης 501 (απασχόλησης) αφορά στους ανθρωπομήνες εργασίας εκφρασμένους σε 

ανθρωποέτη των συμβασιούχων που πιθανά θα απασχοληθούν.  

Οι δείκτες είναι υποχρεωτικοί και αναγκαίοι για κάθε πράξη (σε επίπεδο έργου και 

Υποέργων) 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στις €1.850.000,00 και κατανέμεται ενδεικτικά 

κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: 

 

 

Πίνακας 2.1.1  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2010 

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

1 

 «Κέντρα Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία 

– Δράσεις για τους  Μαθητές»   
 1.138.075,00€  1.138.075,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

 1.138.075,00€ 

 

1.138.075,00€ 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2010 

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

1 

«Κέντρα Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία 

– Δράσεις για τους  Μαθητές»   

 

600.925,00€  

 

 

600.925,00€  

    

                     ΣΥΝΟΛΟ 600.925,00€  600.925,00€  
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Πίνακας 2.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  Δημόσια Δαπάνη 

Δημόσια Δαπάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2010 

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

1 

«Κέντρα Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία 

– Δράσεις για τους  

Μαθητές»   

 

111.000,00€  

 

 

111.000,00€  

   

ΣΥΝΟΛΟ 111.000,00€  111.000,00€    

 

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 της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί 

στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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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  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. 

3.3   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 
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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). 

3.4  Αναφορικά δε με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ότι προβλέπεται στην 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-

03-2008, 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 επόμενη ημερομηνία της  έκδοσης 

της πρόσκλησης ,με ανοιχτή ημερομηνία λήξης. 

4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά 

το ποσό των  €1.850.000,00. 

4.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 



 
 

 

Πρόσκληση . 
ΠΡ_01_02_03_72_01_08 
 
 

 
 

24 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.edulll.gr 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου 

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται 

χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ 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) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

(v) 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. 

(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου  

(viii) 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, 

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση. 

§ τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων ένταξης 
πράξεων όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και των 
σχετικών προτάσεων βελτίωσης, όπως προκύπτουν από την 
αξιολογική αποτίμηση αντιστοίχων δράσεων της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου, όπως αυτή αποτυπώνεται σε σχετική μελέτη 
της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ του Άξονα 2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. 

§ Έντυπο ανάλυσης κόστους πράξης 

http://www.edulll.gr/
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4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDs) στην 

Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση 

Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις 

εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε 
μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα 
τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση 
υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα 
όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν  να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

 

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 

ΕYΔ 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. 
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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. 

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 



 
 

 

Πρόσκληση . 
ΠΡ_01_02_03_72_01_08 
 
 

 
 

27 

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 και  

(iv) ωριμότητα της πράξης. 

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. 
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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). 

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.  
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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 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 
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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, που εξειδικεύεται περαιτέρω ως 

μέθοδος συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ και των 

αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων στόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η προσέλκυση και η κινητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων.   

2. Η διακρατικότητα. 
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3. Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων, που 

εξειδικεύεται περαιτέρω με τη διάχυση του επιμορφωτικού υλικού στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. 

4. Η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

σχετικών παρεµβάσεων, μέσω της συμμετοχής των ωφελούμενων στην 

αξιολόγηση του επιμορφωτικού υλικού. 

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. 

 

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/ 
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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 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 
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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.  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. 

 

Ε.  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ε1.  Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού 

πληθυσμού 
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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  

 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. 

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. 

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. 

    Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση. 
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Άμεση Αξιολόγηση  

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξης, αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥΔ και 

εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, 

εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ.  

Η ΕΥΔ  δύναται να υποστηριχθεί και από γνωμοδοτική επιτροπή για την 

αξιολόγηση των προτάσεων ή/ και από 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 Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις 

περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 

ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ με προϋπολογισμό άνω των 

2.000.000 ευρώ. 

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των 

Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων 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. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα. Υπόδειγμα 

της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης 

επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.  

5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, του 

τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και 

του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

5.7 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης 

της Πράξης, ο Δικαιούχος καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία των 
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Υποέργων. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης, όπως αυτό 

ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο Δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει 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,  

• Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, στην περίπτωση 

εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα. 

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 Διαχείριση για κάθε στάδιο 

/φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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. 
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(v) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα «για πράξεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) 

ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω 

ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων 

σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται 

κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο 

αυτό. 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 

προς την Ειδική Υπηρεσία 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΄ ελάχιστο 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 , Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης 

και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π . 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Ν. 

Κωστομούδη, στο τηλέφωνο 210-9250524 και e-mail: nkostom@epeaek.gr.   

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 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 ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                        Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

                                                                       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΄), η με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 

Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής και η με αρ. πρωτ. 28020/ 30 Ιουνίου 2010/           

ΕΥΘΥ 1212 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής 

(viii) Λίστα ελέγχου πληρότητας 

(ix) Φύλλο αξιολόγησης πράξης 

(x) Έντυπο ανάλυσης κόστους πράξης 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

o Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

o Προϊστάμενο  ΕΥΔ  

o Μονάδα Α2,Α3,Β3 


