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Προς:   ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Υπόψη: 1. Γενικού Γραµµατέα του 

ΥΠ∆ΒΜΘ, κ. Β. Κουλαϊδή 

2. Υπευθύνου Πράξης,  

Κ. Μπαθιανάκη 

  

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασµός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

µητρώου δεδοµένων για όλους τους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία – Οριζόντια Πράξη» 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 (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. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

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/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»,  

5. 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/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. 

του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής 

Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων», 

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

9. Τη µε αρ. πρωτ. 8205/02-06-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3,  

10. Τη µε αρ. πρωτ. 3572/09-07-2010 (ΕΥ∆ 10806/16-07-2010) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων) προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη 

της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

11. 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 Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

12. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 2673/07-10-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Σχεδιασµός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού µητρώου 
δεδοµένων για όλους τους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην 
εκπαιδευτική διαδικασία – Οριζόντια Πράξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
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ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:  
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό 

    (%) 

Επιλέξιµη 

∆ηµόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί  

µέρους Πράξης 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

01 
44,10% 

 

263.476,77 € 

............001 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

02 
52,31% 

 

312.527,67 €  

............002 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

03 
3,59% 

 

21.448,56 €  

............003 

 
 

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

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
299660 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε0458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
 

3.∆ικαιούχος: 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών 

∆ράσεων 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 1090214 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η 

δηµιουργία Ειδικού Ολοκληρωµένου 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος (Μητρώου) µε τη 

µορφή βάσης δεδοµένων, στο οποίο θα 

καταχωριστούν µέσω ειδικής δικτυακής επαφής, 

αφού πρώτα απογραφούν µε αξιόπιστο και 

αντικειµενικό τρόπο, όλοι οι µαθητές µε αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ηλικίας 4-25 ετών) 
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κατά κατηγορία αναπηρίας ή/και ειδικής 

εκπαιδευτικής ανάγκης.  

 

Η Πράξη αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις: 

∆ράση 1: Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση 
της Πράξης 

Η δράση αυτή αναφέρεται σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την οργάνωση και διοίκηση της 

Πράξης και περιλαµβάνει: 

• την τεχνική και διαχειριστική 

παρακολούθηση της εξέλιξης της 

διαδικασίας. 

• την επιστηµονική – παιδαγωγική 

παρακολούθηση και καθοδήγηση των 

εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών 

στην πορεία ανάπτυξης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης της Πράξης. 

 

∆ράση 2: ∆ηµιουργία Ειδικού 
Ολοκληρωµένου Ηλεκτρονικού Συστήµατος 

 

Υπο-∆ράση 2.1: Επιστηµονική Τεκµηρίωση 

Προδιαγραφών Εφαρµογής Μητρώου    

Περιεχόµενο της δράσης είναι η επιστηµονική και 

παιδαγωγική τεκµηρίωση για την ανάπτυξη του 

συστήµατος αλλά και ο ορισµός όλων των 

αναγκαίων προδιαγραφών για την ανάπτυξη και 

διαχείριση του απαιτούµενου λογισµικού. 

 

Υπο-∆ράση 2.2: Μελέτη-Σχεδιασµός-Ανάπτυξη-

Εγκατάσταση-Συντήρηση Εφαρµογής 

Περιεχόµενο της δράσης αυτής είναι η µελέτη της 

εφαρµογής, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η 

εγκατάσταση και η υποστήριξη του λογισµικού 

(διεπαφή) και της κεντρικής βάσης δεδοµένων. 

Στην εφαρµογή του µητρώου θα καταχωριστούν 

τα στοιχεία των µαθητών/τριών µε αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες 

είναι εγγεγραµµένοι/ες στα σχολεία της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείου και 

δηµοτικού) καθώς επίσης σε σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Πέρα από τα 

βασικά ατοµικά, δηµογραφικά, εκπαιδευτικά, 

στατιστικά στοιχεία των µαθητών, θα 

καταχωρίζονται και στοιχεία σε µορφή ελεύθερου 

κειµένου όπως αξιολογήσεις, αλλά και εικόνες 

όπως ιατρικές γνωµατεύσεις ή εργασίες των 

µαθητών. Η διεπαφή (Web Based Application) 
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που θα  δηµιουργηθεί θα έχει ως κύρια 

χαρακτηριστικά την ασφάλεια της πληροφορίας, 

την ευκολία χρήσης του λογισµικού, την 

παραµετροποίηση της εφαρµογής και τη 

δυνατότητα επέκτασης σε νέες λειτουργίες.   

 

∆ράση 3: Πιλοτική Εφαρµογή 

Η πιλοτική εφαρµογή θα έχει ως στόχο :  

• την επίδειξη του Μητρώου για λόγους 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στα 

εµπλεκόµενα στελέχη των διοικητικών 

υπηρεσιών της εκπαίδευσης (της Κεντρικής 

και των Περιφερειακών Υπηρεσιών), καθώς 

και στα στελέχη της επιστηµονικής-

συµβουλευτικής καθοδήγησης  και  

• την επιµόρφωση επί της χρήσης του 

λογισµικού σε µία συγκεκριµένη οµάδα 

χρηστών µε στόχο την καταγραφή και τον 

έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

προκειµένου να προσδιοριστούν οι ελλείψεις ή 

τα σφάλµατα αυτών και στη συνέχεια να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την 

οριστική παραλαβή της εκπαίδευσης. 

 

∆ράση 4: Εκπαίδευση εφαρµογής στο 
Μητρώο των χρηστών 

Περιεχόµενο της δράσης είναι η εκπαίδευση των 

στελεχών που θα κληθούν να διαχειριστούν το 

σύστηµα.  

 

∆ράση 5: Απογραφή (αναζήτηση, 
επισήµανση, καταγραφή) και καταχώριση 
των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο Μητρώο 

Η διαδικασία της καταγραφής των στοιχείων στην 

εφαρµογή θα πραγµατοποιηθεί µετά την 

ολοκλήρωση της δράσης της εκπαίδευσης από 

τους επιµορφούµενους χρήστες.   

 

∆ράση 6: Ενηµέρωση-∆ηµοσιότητα 

Η δράση αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των 

ενεργειών ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και 

προβολής της πράξης  

 

∆ράση 7: Αξιολόγηση της πράξης 

Η αξιολόγηση θα γίνει εσωτερικά από στελέχη της 

ΕΥΕ Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και εξωτερικά από 
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ειδικούς στον τοµέα της αξιολόγησης, οι οποίοι θα 

έχουν γνώσεις θεµάτων εκπαίδευσης.  
 

6.Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα 
αποτελέσµατα των αναφεροµένων στην ανωτέρω 
περιγραφή του φυσικού αντικειµένου. Σαφής 
περιγραφή των παραδοτέων θα καθοριστεί κατά 
την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης µε ίδια 
µέσα καθώς και την προέγκριση των συµβάσεων 
για τα υποέργα που υλοποιούνται µε προσφυγή σε 
εξωτερικό ανάδοχο.  

Βασικά παραδοτέα:  

 
• Προδιαγραφές Λογισµικού  (λειτουργικά και 

τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος) 

• Μελέτη Εφαρµογής Μητρώου 

• Εγκατεστηµένη Εφαρµογή Μητρώου 

• Ανοιχτοί Κώδικες Εφαρµογής Μητρώου 

• Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρµογής Μητρώου 

• Εγχειρίδιο διαχείρισης Εφαρµογής Μητρώου 

• Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 

(Λογισµικού και Ανοιχτού Κώδικα, συστήµατος 

Server(s), Laptops κλπ) 

• Υλικό που θα αναπαραχθεί (όπως φυλλάδια, 

Αφίσες, Ενηµερωτικά, Εγχειρίδια Χρήσης, 

Φάκελοι Εκπαίδευσης, Φάκελοι ∆ηµοσιότητας, 

κ.ά.) 

• Ονοµαστικές λίστες και παρουσιολόγια 

συµµετεχόντων στις ηµερίδες εκπαίδευσης  

• Φωτογραφικό υλικό από τις Ηµερίδες 

Εκπαίδευσης και ∆ηµοσιότητας  

• Ερωτηµατολόγια αξιολόγησης από τις 

Ηµερίδες Εκπαίδευσης   

• Παραστατικά µετακινήσεων  

• Μεθοδολογία και Εργαλεία Αξιολόγησης   

• Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης 

• Έκθεση εισηγητικών µέτρων για την 

εξασφάλιση της βιωσιµότητας της ∆ράσης µε 

στοχευµένες ενέργειες  
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7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6146 
Εξειδικευµένα εργαλεία 

Ειδικής Αγωγής 
ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

    
    
    

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 21,29 µήνες.   

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 30.06.2015. 

 

 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 483.789,43 € 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 113.663,57 € 

597.453,00 € 

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 αµέσων δαπανών 

  

Σύνολο (2)   

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 597.453,00 € 597.453,00 € 

 

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

597.453,00 €. 

 

 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων 
 
Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ΄ αποκοπή ποσό των επιλέξιµων 

έµµεσων δαπανών ανέρχεται στο ……% των άµεσων δαπανών της πράξης. 

 

Β) Άµεσες/ έµµεσες δαπάνες της πράξης  

 

13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   

   

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   
   

14. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 ευρώ. 

 



8 

 
 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

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

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 597.453,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 597.453,00 € ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 60.785,30 ευρώ.  

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ  

 

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   

  

 

 

          ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β1 


