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Υπόψη: 

Οργανισµό Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών 

- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: 

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα 

δηµοτικά σχολεία – ΑΠ2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 

 

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», 

3. 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, 
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4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), µε την 
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση»,  

5. Την 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. 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)», 

7. 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, 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 4416/13-04-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» και της επικαιροποίηση αυτής  (21-07-2010),  

9. Τη µε αρ. πρωτ. 646/03-09-2010 (ΕΥ∆ 12294/06-09-2010) αίτηση χρηµατοδότησης 
πράξης του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών προς την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

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

11. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ  2357/30-9-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δηµοτικά σχολεία – ΑΠ 2» στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
∆ιά Βίου Μάθηση». 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 299980 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
Θα αποδοθεί µετά την καταχώρηση στο ΟΠΣ 

3. ∆ικαιούχος: Οργανισµός  Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών  

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 1020162 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 

Η προτεινόµενη Πράξη αφορά σε ένα αρχικό – µεταβατικό – 

στάδιο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του Νέου Σχολείου 

(Σχολείο του 21ου αιώνα) ώστε να εφαρµοστούν σταδιακά οι 

βασικές αρχές του Νέου Σχολείου στα υφιστάµενα ∆ηµοτικά 

Σχολεία και ιδίως στα ολοήµερα είτε µε αναµόρφωση και 

εµπλουτισµό του προγράµµατός  

Στο πλαίσιο του µεταβατικού σταδίου εισαγωγής της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης για το Νέο Σχολείο, περιλαµβάνονται παρεµβάσεις 

στα προγράµµατα των ολοήµερων δηµοτικών σχολείων (και 

επέκταση αυτού σε όσο περισσότερα δηµοτικά σχολεία) καθώς και 

υποστήριξη της υποδοχής και ένταξης µαθητών από ΕΚΟ (όπως 

σηµειώθηκε κατά την περιγραφή της Πράξης 2). Στο πλαίσιο των 

παρεµβάσεων αυτών προβλέπεται η διδασκαλία των µαθητών από 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και από τους δασκάλους,  που 

θα είναι κεντρικά υπεύθυνοι για κάθε τάξη (και οι οποίοι έχουν 

επιστηµονική παιδαγωγική γνώση και εµπειρία για τη διδασκαλία 

σε δηµοτικά σχολεία).  

Για την επιτυχία της εφαρµογής των ανωτέρω παρεµβάσεων 

απαραίτητη είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών νέων 

ειδικοτήτων και των δασκάλων που θα υπηρετήσουν στα δηµοτικά 

σχολεία, στα οποία θα γίνουν παρεµβάσεις και οι οποίοι θα 

διδάσκουν για πρώτη φορά στην α’ βάθµια εκπαίδευση. 

 

Η Πράξη περιλαµβάνει : 

 Την υλοποίηση δράσης/δράσεων επιµόρφωσης  

� (α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εµπειρία 

διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και θα 

διδάξουν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία µε ενιαίο 

αναµορφωµένο πρόγραµµα  

� (β) των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα 

προγράµµατα υποδοχής και ένταξης µαθητών από ΕΚΟ, 

οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και 

εµπειρία. 

Πιο συγκεκριµένα στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν οι ακόλουθες 

ειδικότητες εκπαιδευτικών: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 
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ΑΓΩΓΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ και ∆ΑΣΚΑΛΩΝ. 

Η προτεινόµενη Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 

∆ράση 1 Συντονισµός και Επιστηµονική Παρακολούθηση 

του Έργου 

Η παρούσα δράση  θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα χωρίς προσφυγή σε 

εξωτερικό Ανάδοχο (αυτεπιστασία). 

Αντικείµενο της είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης, 

καθώς και η παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου. 

Για την παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου. προβλέπεται η συγκρότηση οµάδας 

έργου  

Επίσης για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου(Εκπόνση 

προγράµµατος Σπουδών, δηµιουργία εκπ/κού υλικού, κλπ) 

προβλέπεται η συγκρότηση  οµάδων επιστηµονικής υποστήριξης 

για κάθε µία από τις ειδικότητες επιµόρφωσης. Ο συντονισµός της 

κάθε οµάδας θα γίνεται από τον Επιστηµονικό υπεύθυνο της κάθε 

οµάδας. 

Από τις προαναφερόµενες οµάδες πραγµατοποιείται και η 

εσωτερική αξιολόγηση του έργου ως εξής. 

Η εσωτερική αξιολόγηση του έργου περιλαµβάνει δύο στάδια 

1. Αξιολόγηση του επιµορφωτικούκού έργου. 

Πραγµατοποιείται από εµπειρογνώµονες που αποτελούν τις 

επιστηµονικές οµάδες του προγράµµατος   

2. Αξιολόγηση του οργανωτικού µέρους του προγράµµατος. 

Πραγµατοποιετίαι από στελέχη του Ο.ΕΠ.ΕΚ.  (συµµετέχοντες στις 

οµάδες έργου). 

Τέλος για  τη αυνεχή υποστήριξη και ανατροφοδότηση του έργου 

των επιµορφούµενων προβλέπεται η δηµιουργία οµάδας Help 

Desk, τα µέλη της οποίας θα διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση 

στο αντικείµενο της εκπαίδευσης, σε τεχνικά θέµατα και σε 

υπηρεσίες παροχής τεχνικής υποστήριξης. 

∆ράση 2 Αναπαραγωγή Έντυπου υλικού 

Αντικείµενο του υποέργου είναι η αναπαραγωγή έντυπου υλικού 

και η διανοµή του σε σηµεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα 

Αρχή. Όλο το υλικό θα είναι σύµφωνο µε τους κανόνες 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται στον 

κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006. 

∆ράση 4 Προβολή και ∆ηµοσιότητα. 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες 

για την πληροφόρηση, ενηµέρωση και διάχυση των 

αποτελεσµάτων.  

∆ράση 5 Εξωτερική Αξιολόγηση προγράµµατος 

επιµόρφωσης 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο η 

εξωτερική διαδικασία του προγράµµατος επιµόρφωσης. Στόχος της 
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εξωτερικής αξιολόγησης του έργου είναι τα ακόλουθα : 

• Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του έργου σε σχέση 

µε τους προγραµµατισµένους δείκτες επίτευξης 

• Η διαπίστωση αδυναµιών στο εκπαιδευτικό τµήµα του 

έργου  

• Η πρόταση βελτιωτικών µέτρων για την εξασφάλιση 

καλύτερων αποτελεσµάτων 

τελεσµάτων του έργου. 

6. Παραδοτέα πράξης 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 1 ο ΟΕΠΕΚ θα είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση/ παράδοση των ακολούθων: 

• Αναλυτικό πλαίσιο Λειτουργίας Προγράµµατος Επιµόρφωσης. 

• Οδηγό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

• Οδηγό υλοποίησης αναλυτικού προγράµµατος επιµόρφωσης. 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Εκθέσεις Παρακολούθησης του έργου 

• Εκθέσεις προβληµάτων και περιγραφή του τρόπου επίλυσή τους 

• Αναφορές Προγραµµατισµού και διενέργειας διαγωνισµών 

• Αξιολόγηση υποψήφιων αναδόχων και εκπόνηση εισηγήσεων 

στο ∆.Σ. του Οργανισµού για την επιλογή των αναδόχων των 

διαφόρων υποέργων 

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς που θα 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα της επιµόρφωσης 

• Εκθέσεις – εσωτερικής αξιολόγησης 

 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2 που αφορά την Αναπαραγωγή του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

• Έντυπο υλικό 

• Αποδεικτικά µεταφοράς και παράδοσης υλικού 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 3, κάθε ένα από τα ΠΕΚ θα καταθέσει: 

• Κατάσταση γεωγραφικής κατανοµής των επιµορφωτικών 

τµηµάτων Εισαγωγικής Επιµόρφωσης στην περιοχή ευθύνης 

του Π.Ε.Κ. 

• Καταστάσεις των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης και των επιµορφωτών καθώς και χρονοδιάγραµµα 

λειτουργίας τωντµηµάτων της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για 

όλες τις φάσεις 

• Κατάσταση των Συντονιστών του Προγράµµατος στα 

εξακτινωµένα τµήµατα 

• Εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης κάθε Φάσης (αποφάσεις 

Σ.Σ. για την υλοποίηση των φάσεων) 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 4 που αφορά στην προβολή – 

δηµοσιότητα, θα παραδοθούν: 

• Καταστάσεις συµµετεχόντων των ηµερίδων και των 

συναντήσεων 

• Ενηµερωτικό υλικό προβολής 
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Στο πλαίσιο της ∆ράσης 5 που αφορά στην Εξωτερική Αξιολόγηση 

του έργου της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, θα παραδοθούν: 

• Εκθέσεις και εργαλεία αξιολόγησης 

• Ερωτηµατολόγια 

 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

6151 
Μέσος ετήσιος αριθµός συµµετοχών 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας που επιµορφώνονται 

αριθµός 1.927 

6158 
Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Α/θµιας 
εκπαίδευσης 

αριθµός 1.927 

 

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 17 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 697.799,03 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 208.433,47 

906.232,50 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 906.232,50 906.232,50 
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 906.232,50 906.232,50 
 

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

σε 906.232,50 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 906.232,50 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 906.232,50 ευρώ. 

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

ανέρχεται σε 362.493,00 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  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

 

 

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 


