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Υπόψη: 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

 

Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

1. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «∆ιαφοροποιηµένες και ∆ιαβαθµισµένες 

Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας» 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 
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Υπουργική Απόφαση 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/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. 9297/18-06-2010 µε ορθή επανάληψη 22-06-2010 Πρόσκληση της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξόνων 
Προτεραιότητας 1,2,3. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 03192/06-07-2010 (ΕΥ∆ 10549/12-07-2010) αίτηση 
χρηµατοδότησης πράξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
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. 3656/ 26-10-2010 ΥΣ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «∆ιαφοροποιηµένες και ∆ιαβαθµισµένες Εθνικές Εξετάσεις 

Γλωσσοµάθειας» ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ στους Άξονες Προτεραιότητας: 

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

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

 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»  
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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 2.601.900,00 299908001 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

02 52,31 3.086.290,00 299908002 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 

03 3,59 211.810,00 299908003 

 

                                        

                                                

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
299908 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580605 

3. ∆ικαιούχος:  

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:  

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Φυσικό Αντικείµενο 
 Συνοπτικά, το έργο θα αναπτύξει και θα παρέχει τις ακόλουθες  
υπηρεσίες:   

� Την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος 
αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών 
(α) µε διαφοροποιηµένα όργανα µέτρησης της 
γλωσσοµάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστηµα στις 
ανάγκες ποικίλων κοινωνικών οµάδων, όπως λ.χ. οµάδες 
διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραµµατισµού, 
οµάδων ΑµΕΕΑ, κλπ., (β) µε διαβαθµισµένα όργανα ώστε µε 
το ίδιο όργανο να είναι δυνατόν να µετρώνται   περισσότερα 
του ενός επιπέδου γλωσσοµάθειας, και (γ) µε διαβαθµισµένα 
ηλεκτρονικά οργάνων µέτρησης, τα οποία θα δοκιµαστούν 
σε κανονικό πληθυσµό σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα 
ανά την Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης θα είναι 
και προσαρµοστικά, εφόσον θα έχουν την ιδιότητα να 
προσαρµόζονται στο επίπεδο γλωσσοµάθειας του χρήστη.  

� Την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τις βασικές 
λειτουργίες του συστήµατος µε την ανάπτυξη εφαρµογών 
για off ή/και on-line εξετάσεις ποικίλων κοινωνικών οµάδων 
και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και 
βαθµολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ.  

� Τον περαιτέρω εµπλουτισµό του συστήµατος µε την 
ενσωµάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσοµάθειας σε 
µια γλώσσα, την τουρκική γλώσσα, η οποία προστίθεται στις 
γλώσσες που περιελάµβανε το σύστηµα εξετάσεων και 
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πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερµανική, 
ισπανική και ιταλική. 

� Τη σύνδεση του ΚΠΓ µε την εκπαίδευση ώστε να είναι 
δυνατόν, κατ’ επιλογήν, οι µαθητές της Α/θµιας και Β/µιας 
εκπαίδευσης να προετοιµάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, 
σε µια από τις πέντε «µεγάλες» γλώσσες που περιλαµβάνει 
το σχολικό πρόγραµµα, στο σχολείο. 

� Την προβολή του εθνικού συστήµατος ξενόγλωσσων 
εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό, το 
οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόµη προσφεύγει 
στα ξένα συστήµατα αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
ξένων γλωσσών.  

� Την εξωτερική αξιολόγηση του συστήµατος από επιστήµονες 
διεθνούς κύρους ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων 
προώθησή του ως αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης 
γλωσσοµάθειας µε εγκυρότητα όψεως και αναγνώριση στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Η Πράξη 1.«∆ιαφοροποιηµένες και ∆ιαβαθµισµένες Εθνικές 
Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας »  θα υλοποιηθεί  σε σύµπραξη από 
τα δύο ΑΕΙ (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) – τα µοναδικά στην Ελλάδα στα 
οποία λειτουργούν τµήµατα ξένων γλωσσών και φιλολογιών.  

 
Το έργο είναι  συµπληρωµατικό και συνεργές µε το έργο που 
αντιστοιχεί στην πράξη 2. «∆ηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικών 
εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρµα τηλεκατάρτισης για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» της ίδιας πρόκλησης. 
Επίσης η προτεινόµενη πράξη συνδέεται µε τις τοµεακές πολιτικές 
του ΕΣΠΑ για  
- την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 
- την Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας και  
- την Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
Τελικός ∆ικαιούχος της Πράξης ορίζεται το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε συµπράττοντα το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  Οι δύο ανωτέρω φορείς 
συγκροτούν σύµπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης.  Το 
περιεχόµενο της σύµπραξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο 
«Συµφωνητικό Σύµπραξης» το οποίο εστάλη µε το αρ. πρωτ. 
35822/07-07-2010 (10486/09-07-2010 ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ) έγγραφο 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 
Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης (Υποέργα) και το Σύµφωνο Αποδοχής 
Όρων.  
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι δράσεων: 
 
∆ράση 1: ∆ιαφοροποιηµένα, ∆ιαβαθµισµένα και Προσαρµοστικά 
Όργανα Μέτρησης Αγγλικής 
 
 
∆ράση 2: Επιµόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών Αγγλικής 
 
∆ράση 3: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά 
όργανα µέτρησης Γερµανικής 
  
∆ράση4:Επιµόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της 
Γερµανικής 
 
∆ράση5: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά 
όργανα µέτρησης Ισπανικής 
 
∆ράση 6: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιµόρφωση 
αξιολογητών της Ισπανικής µε προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό 
 
∆ράση7: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά 
όργανα µέτρησης Τουρκικής 
 
∆ράση 8: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιµόρφωση 
αξιολογητών της Τουρκικής µε προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό 
 
∆ράση 9: Προβολή καινοτόµων δράσεων του συστήµατος του 
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ΚΠΓ 
 
∆ράση10: Σύνδεση της Αγγλικής, Γερµανικής και Ισπανικής 
Γλώσσας του ΚΠΓ µε την Εκπαίδευση 

∆ράση 11: Συντονισµός της ΠΡΑΞΗΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 2 

Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ 

∆ράση12: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά 
όργανα µέτρησης Γαλλικής 

∆ράση13: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιµόρφωση 
αξιολογητών Γαλλικής 

∆ράση14: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά 
όργανα µέτρησης Ιταλικής 

∆ράση15: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιµόρφωση 
αξιολογητών Ιταλικής 

∆ράση16: Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ 

∆ράση17: Σύνδεση της Πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική 
Γλώσσα µε την Εκπαίδευση 
 
∆ράση 18: Συµβολή του ΑΠΘ στο συντονισµό έργου 

 

 

6. Παραδοτέα πράξης 

∆ράση1: ∆ιαφοροποιηµένα, ∆ιαβαθµισµένα και 
Προσαρµοστικά Όργανα Μέτρησης Αγγλικής 

 
Π. 01.01: Προδιαγραφές διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης 
για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π. 01.02: ∆είγµατα διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης για 
τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π. 01.03: Ολοκληρωµένα διαβαθµισµένα όργανα µέτρησης 
σε συµβατική µορφή για τα επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) 
και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π. 01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και 
προφορικού λόγου για κάθε ζεύγος επιπέδων 
 
Π.02.01: ∆είγµα της επικαιροποιηµένης και προσαρµοσµένης 
τράπεζας συµβατικών δοκιµασιών 
 
Π. 03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που 
θα συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π. 03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ 
 
Π. 04.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων 
 
Π. 05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό 
τεστ για την αγγλική 
 
Π. 05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ αγγλικής σε 
δείγµα πληθυσµού 

 
∆ράση2: Επιµόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
εξεταστών Αγγλικής 

 
Π: 01.01: Εκπαιδευτικό υλικό για παλαιούς εξεταστές 

         
        Π:01.02: Εκπαίδευση πολλαπλασιαστών  
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Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωσης 
«παλαιών» εξεταστών αγγλικής 
 
Π:01.04: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξεταστών 
και εξετάσεων αγγλικής 
 
Π:02.01: Αναφορά για τις εργασίες που χρειάστηκε να 
γίνουν για τον εξορθολογισµό του Μητρώου Αξιολογητών 
Αγγλικής 
 
Π:03.01: Κατάλογος επιλεγµένων «νέων» εξεταστών και 
βαθµολογητών 
 
Π:03.02: Πρόγραµµα και εκπαιδευτικό υλικό για επιµόρφωση 
«νέων» εξεταστών 
 
Π:03.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων εκπαίδευσης 
«νέων» εξεταστών αγγλικής 
 
Π:03.04: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων νέων 
βαθµολογητών  
 
Π:03.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθµολογητών αγγλικής 
 
Π:03.06:  Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων παλαιών 
βαθµολογητών αγγλικής 
 
Π:03.07:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθµολογητών αγγλικής 
 
Π:04.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση εξεταστών 
 
Π:05.01: Αναφορά συνεργασίας µε τους τεχνικούς της 
Πράξης 2 
 
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων» 
 
Π:06.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας» 
 
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 
Π:08.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:08.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 

 
∆ράση3: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και 
προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Γερµανικής 

 
Π:01.01: Προδιαγραφές διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης 
για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π:01.02: ∆είγµατα διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης για 
τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π:01.03: Ολοκληρωµένα διαβαθµισµένα όργανα µέτρησης σε 
συµβατική µορφή για τα επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) και 
Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και 
προφορικού λόγου για κάθε ζεύγος επιπέδων 
 
Π:02.01: ∆είγµα της επικαιροποιηµένης και προσαρµοσµένης 
τράπεζας συµβατικών δοκιµασιών 
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Π:03.01 Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που 
θα συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ 
 
Π:04.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων 
 
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό 
τεστ για τη γερµανική 
 
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ γερµανικής σε 
δείγµα πληθυσµού 
 

∆ράση4: Επιµόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
εξεταστών της Γερµανικής 

 
Π:01.01: Εκπαιδευτικό υλικό για παλαιούς εξεταστές 
 
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωσης 
«παλαιών» εξεταστών 
 
Π:01.03: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξετάσεων 
γερµανικής 
 
Π:02.01: Κατάλογος επιλεγµένων «νέων» εξεταστών και 
βαθµολογητών 
 
Π:02.02: Πρόγραµµα και εκπαιδευτικό υλικό για επιµόρφωση 
«νέων» εξεταστών  
 
Π:02.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων εκπαίδευσης 
«νέων» εξεταστών γερµανικής 
 
Π:02.04: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων νέων 
βαθµολογητών γερµανικής 
 
Π:02.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθµολογητών 
γερµανικής 
 
Π:02.06:  Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων παλαιών 
βαθµολογητών γερµανικής 
 
Π:02.07:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθµολογητών 
γερµανικής 
 
Π:03.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση εξεταστών γερµανικής 
 
Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας µε τους τεχνικούς της 
Πράξης 2 
 
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων» 
 
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας» 
 
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:07.02 Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 



 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.2_5 

Έκδοση: 3η 

Ηµ/νια Έκδοσης: 18.06.2010 - 8 - 

  

 

 

-

8- 

              

 

 

 
 

∆ράση5: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και 
προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Ισπανικής 

 
Π:01.01: Προδιαγραφές διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης 
για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π:01.02: ∆είγµατα διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης για 
τα επίπεδα Α1+Α2, Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ) 
 
Π:01.03: Ολοκληρωµένα διαβαθµισµένα όργανα µέτρησης σε 
συµβατική µορφή για τα επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) και 
Γ1+Γ2 (Γ). 
 
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και 
προφορικού λόγου για κάθε ζεύγος επιπέδων 
 
Π:02.01: ∆είγµα της Τράπεζας Θεµάτων 
03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που θα 
συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:03.01: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ 
 
Π:04.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων. 
 
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό  
τεστ για την ισπανική 
 
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ ισπανικής σε 
δείγµα πληθυσµού 
 

∆ράση6:    Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και 
επιµόρφωση αξιολογητών της Ισπανικής µε προσαρµοσµένο 
εκπαιδευτικό υλικό 

 
Π:01.01: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών Ισπανικής 
 
Π:01.02: Πρόγραµµα επιµόρφωσης και εκπαιδευτικό υλικό 
για τα επιµορφωτικά σεµινάρια Α’ Κύκλου των καθηγητών 
ισπανικής 
 
Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων Α’ Κύκλου 
επιµόρφωσης των καθηγητών ισπανικής 
 
Π:02.01: Εκπαιδευτικό υλικό εξεταστών ισπανικής 
 
Π:02.02: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωσης 
εξεταστών ισπανικής 
 
Π:02.03: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξετάσεων 
ισπανικής  
 
Π:02.04: Αναφορά σεµιναρίων νέων βαθµολογητών 
ισπανικής 
 
Π:02.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθµολογητών ισπανικής 
 
Π:02.06:  Αναφορά σεµιναρίων παλαιών βαθµολογητών 
ισπανικής 
 
Π:02.07:  Εκπαιδευτικό υλικό παλαιών βαθµολογητών 
ισπανικής  
 
Π:03.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση εξεταστών  ισπανικής  
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Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας µε τους τεχνικούς της 
Πράξης 2 
 
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων» 
 
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας» 
 
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 

∆ράση7: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και 
προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Τουρκικής 

 
Π:.01.01: Προδιαγραφές διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης 
για τα επίπεδα Β1+Β2 
 
Π:01.02: ∆είγµατα διαβαθµισµένων οργάνων µέτρησης για 
τα επίπεδα Β1+Β2 (Β)  
 
Π:01.03: Ολοκληρωµένα διαβαθµισµένα όργανα µέτρησης σε 
συµβατική µορφή για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) 
 
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και 
προφορικού λόγου 
 
Π:02.01: ∆είγµα της Τράπεζας Θεµάτων 
 
Π:03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που 
θα συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ 
 
Π:04.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων 
 
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό 
τεστ για την τουρκική 
 
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ τουρκικής σε 
δείγµα πληθυσµού 
 

∆ράση8:   Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιµόρφωση 
αξιολογητών της Τουρκικής µε προσαρµοσµένο 
εκπαιδευτικό υλικό 

 
Π:01.01: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών Τουρκικής 
 
Π:01.02: Πρόγραµµα επιµόρφωσης και εκπαιδευτικό υλικό 
για τα επιµορφωτικά σεµινάρια Α’ Κύκλου των καθηγητών 
τουρκικής 
 
Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων Α’ Κύκλου 
επιµόρφωσης των καθηγητών τουρκικής 
 
Π:02.01: Εκπαιδευτικό υλικό εξεταστών τουρκικής 
 
Π:02.02: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωσης 
εξεταστών τουρκικής 
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Π:02.03: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων βαθµολογητών 
τουρκικής 
 
Π:02.04:  Εκπαιδευτικό υλικό βαθµολογητών τουρκικής 
 
Π:03.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση εξεταστών  τουρκικής  
 
Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας µε τους τεχνικούς της 
Πράξης 2 
 
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων» 
 
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας» 
 
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής 
ηλεκτρονικής εξέτασης 
 

∆ράση9 : Προβολή καινοτόµων δράσεων του συστήµατος 
του ΚΠΓ 

 
Π:01.01: Επικοινωνιακό σχέδιο ενεργειών µε αυτεπιστασία  
 
Π:02.01: Ενηµερωτικά φυλλάδια  
 
Π:02.02: Αφίσες για το ΚΠΓ  
 
Π:02.03: ∆ιαφηµιστικό υλικό 
 
Π:03.01: Προγράµµατα Ηµερίδων και άλλα τεκµήρια 
 
Π:04.01: Πρόσκληση για το ανοιχτό διαγωνισµό και κριτήρια 
αξιολόγησης  
 
Π:04.02: Τεκµήρια της διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού 
και επιλογή αναδόχου 
 
Π:04.03: Παραγωγή έντυπου υλικού από τον ανάδοχο  
 
Π:04.04: Αναπαραγωγή του συµβατικού έντυπου υλικού  
 
Π:04.05: Αναφορές διανοµής στους φορείς 
 
Π:05.01: Μήτρα διαφηµιστικού υλικού 
 
Π:06.01: Σενάριο και µήτρα διαφηµιστικού ραδιοφωνικού 
µηνύµατος (spot) 
 

∆ράση10:   Σύνδεση της Αγγλικής, Γερµανικής και 
Ισπανικής Γλώσσας του ΚΠΓ µε την Εκπαίδευση 

 
Π:01.01: Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) για την προετοιµασία 
των µαθητών του σχολείου 
 
Π:01.02: Αναλυτικό Πρόγραµµα µαθήµατος και οδηγίες 
διδασκαλίας για το «φροντιστηριακό» µάθηµα στην αγγλική 
γλώσσα 
 
Π:01.03: Αναλυτικό Πρόγραµµα µαθήµατος και οδηγίες 
διδασκαλίας για το «φροντιστηριακό» µάθηµα στη γερµανική 
γλώσσα 
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Π:01.04: Syllabus µαθήµατος και οδηγίες διδασκαλίας για το 
«φροντιστηριακό» µάθηµα στην ισπανική γλώσσα 
 
Π:02.01 Σχέδιο πιλοτικής εφαρµογής του Προγράµµατος 
κάθε γλώσσας 
 
Π:03.01: Φάκελοι (σε ψηφιακή µορφή) µε εκπαιδευτικό 
υλικό και παιδαγωγικές προτάσεις για ετοιµασία των 
υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα 
 
Π:03.02: Φάκελοι (σε ψηφιακή µορφή) µε εκπαιδευτικό 
υλικό και παιδαγωγικές προτάσεις για ετοιµασία των 
υποψηφίων στη γερµανική γλώσσα 
 
Π:03.03: Φάκελοι (σε ψηφιακή µορφή) µε εκπαιδευτικό 
υλικό και παιδαγωγικές προτάσεις για ετοιµασία των 
υποψηφίων στην ισπανική γλώσσα 
 
Π:04.01: Τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων 
 
Π:04.02: Έκθεση µε ανάλυση των δεδοµένων και 
συµπεράσµατα για το πιλοτικό πρόγραµµα 
 
Π:05.01: Υλικό ετοιµασίας των µαθητών για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης στην αγγλική  
 
Π:05.02: Υλικό ετοιµασίας των µαθητών για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης στη γερµανική 
 
Π:05.03: Υλικό ετοιµασίας των µαθητών για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης στην ισπανική   
 
Π:06.01: Πρόγραµµα και υλικό εξ αποστάσεως ενηµέρωσης 
των καθηγητών αγγλικής  
 
Π:06.02: Πρόγραµµα και υλικό εξ αποστάσεως ενηµέρωσης 
των καθηγητών γερµανικής  
 
Π:06.03: Πρόγραµµα και υλικό εξ αποστάσεως ενηµέρωσης 
των καθηγητών ισπανικής   
 
Π:07.01: Προδιαγραφές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού αγγλικής γλώσσας 
 
Π:07.02: Προδιαγραφές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού γερµανικής γλώσσας 
 
Π:07.03: Προδιαγραφές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού ισπανικής  γλώσσας 
 
Π:08.01: Αναφορά διενέργειας µελέτης της οργάνωσης της 
συµµετοχής µαθητών αγγλικής, γερµανικής και ισπανικής 
 
Π:09.01: Αναφορά των ενεργειών συνεργασίας 
 

∆ράση11: Συντονισµός της ΠΡΑΞΗΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 2 
 
Π:01.01 Πρακτικά συνεδριάσεων ΕΣΕ 
 
Π:02.01 Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής 
Παρακολούθησης 
 
Π:02.02 Εκθέσεις Απολογισµού της Πορείας του Φυσικού 
Αντικειµένου της Πράξης 1 
 
Π:03.01 Αρχείο Οικονοµικών Στοιχείων Υποέργων ΕΚΠΑ 
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Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ 
 

∆ράση12: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και 
προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Γαλλικής 

 
Π:01.01: Κείµενα προδιαγραφών για τα διαβαθµισµένα 
συµβατικά όργανα επιπέδων Β και Γ. 
 
Π:02.01: Πλήρη δείγµατα διαβαθµισµένων θεµάτων σε συµ-
βατική µορφή. 
 
Π:03.01: Όργανα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν σε 
κανονικό πληθυσµό. 
 
Π:03.02: Μήτρα ηχητικών µηνυµάτων 
 
Π:03.03: Έκθεση/αναφορά και τεκµήρια ποιοτικού ελέγχου 
των χρησιµοποιηθέντων οργάνων για τη γαλλική γλώσσα 
 
Π:04.01: Έκθεση/αναφορά εκτέλεσης εργασιών και 
σχάρες/πλέγµατα (grids) βαθµολόγησης γραπτού και 
προφορικού λόγου για τα επίπεδα Β και Γ. 
 
Π:05.01: ∆είγµα της επικαιροποιηµένης και προσαρµοσµένης 
τράπεζας συµβατικών δοκιµασιών 
 
Π:06.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που 
θα συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:06.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ 
 
Π:07.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό 
τεστ για τη γαλλική. 
 
Π:07.02: Αναφορά πιλοτικής χρήσης ηλεκτρονικού τεστ 
γαλλικής 
 
Π:08.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ. 
 
Π:09.01: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων. 
 
 
 

∆ράση13: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
Επιµόρφωση αξιολογητών Γαλλικής 

Π:01.01: Πρόγραµµα και εκπαιδευτικό υλικό για επιµόρφωση 
«νέων» αξιολογητών γαλλικής 
 
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων εκπαίδευσης 
«νέων» αξιολογητών γαλλικής. 
 
Π:02.01: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωση 
«παλαιών» αξιολογητών γαλλικής 
 
Π:03.01: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων για 
«παρατηρητές» γαλλικής. 
 
Π:04.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση αξιολογητών γαλλικής 
 
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων». 
 
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας». 
 
Π:05.03: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως 
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Π:05.04: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως 
 

 

∆ράση14: ∆ιαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και 
προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Ιταλικής 

Π:01.01: Κείµενα προδιαγραφών για τα διαβαθµισµένα 
συµβατικά όργανα επιπέδων Β και Γ 
 
Π:02.01: Πλήρη δείγµατα διαβαθµισµένων θεµάτων σε 
συµβατική µορφή. 
 
Π:03.01: Όργανα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν σε 
κανονικό πληθυσµό. 
 
Π:03.02: Μήτρα ηχητικών µηνυµάτων 
 
Π:03.03: Αναφορά εργασιών που εκτελέστηκαν και τεκµήρια 
ποιοτικού ελέγχου των χρησιµοποιηθέντων οργάνων για την 
ιταλική γλώσσα 
 
Π:04.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών και σχάρες/πλέγµατα 
(grids) βαθµολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για τα 
επίπεδα Β και Γ. 
 
Π:05.01: ∆είγµα της επικαιροποιηµένης και προσαρµοσµένης 
τράπεζας συµβατικών δοκιµασιών 
 
Π:06.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιµασιών που 
θα συµπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά τεστ 
 
Π:06.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ. 
 
Π:07.01: Ηλεκτρονικό διαβαθµισµένο και προσαρµοστικό 
τεστ για την ιταλική. 
 
Π:07.02: Αναφορά πιλοτικής χρήσης ηλεκτρονικού τεστ 
ιταλικής. 
 
Π:08.01: ∆είγµα τράπεζας δοκιµασιών για ηλεκτρονικά τεστ. 
 
Π:09.01: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε 
βάση δεδοµένων. 

 
 

 

∆ράση15: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
Επιµόρφωση αξιολογητών Ιταλικής 

Π:01.01: Πρόγραµµα και εκπαιδευτικό υλικό για επιµόρφωση 
«νέων» αξιολογητών ιταλικής 
 
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων εκπαίδευσης 
«νέων» αξιολογητών ιταλικής. 
 
Π:02.01: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων επιµόρφωση 
«παλαιών» αξιολογητών ιταλικής. 
 
Π:03.01: Αναφορά υλοποίησης σεµιναρίων για 
«παρατηρητές» ιταλικής. 
 
Π:04.01: Πολυµεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
ενηµέρωση αξιολογητών ιταλικής. 
 
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων». 
 
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας». 
 
Π:05.03: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
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εξεταστών προφορικού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως. 
 
Π:05.04: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεµιναρίων 
εξεταστών γραπτού, όταν η εξέταση είναι εξ αποστάσεως 

 
∆ράση16:    Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ 

 
Π:01.01: Αναφορά εκτέλεσης του ελέγχου εγκυρότητας 
όψης. 
 
Π:02.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών εκτίµησης της 
αποτελεσµατικότητας των µέσω προβολής 
 
Π:03.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών σύγκρισης του ΚΠΓ 
µε διεθνή συστήµατα πιστοποίησης. 
 
Π:04.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών καταγραφής 
επιπτώσεων του ΚΠΓ στην εκπαίδευση 
 
Π:05.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών 
 
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης ελέγχου αξιοπιστίας οργάνων 
µέτρησης γλωσσοµάθειας. 
 
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης ελέγχου εργαλείων 
αξιολόγησης «ανοικτών» δοκιµασιών. 
 
Π:08.01: Έκθεση εξωτερικών αξιολογητών 

 
∆ράση17:     Σύνδεση της Πιστοποίησης στη Γαλλική και 
Ιταλική Γλώσσα µε την Εκπαίδευση 

 
Π:01.01: Θεωρητικό πλαίσιο προγραµµάτων ύλης. 
 
Π:01.02: Προγράµµατα ύλης για τη γαλλική γλώσσα 
 
Π:02.01: Προγράµµατα ύλης για την ιταλική γλώσσα 
 
Π:03.01: Παιδαγωγικές προτάσεις για ετοιµασία των 
υποψηφίων στη γαλλική και στην ιταλική γλώσσα 
 
Π:04.01: Πρόγραµµα και υλικό εξ αποστάσεως επιµόρφωσης 
καθηγητών γαλλικής που υπηρετούν στην Α/βάθµια και 
Β/βάθµια εκπαίδευση 
 
Π:05.01: Πρόγραµµα και υλικό εξ αποστάσεως επιµόρφωσης 
καθηγητών ιταλικής που υπηρετούν στη Β/βάθµια 
εκπαίδευση. 
 
Π:06.01: Υλικό ετοιµασίας των µαθητών για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης στη γαλλική, και γενικότερα υλοποίησης του 
«προγράµµατος ύλης». 
 
Π:07.01: Υλικό ετοιµασίας των µαθητών για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης στην ιταλική, και γενικότερα υλοποίησης του 
«προγράµµατος ύλης». 
 
Π:08.01: Αναφορά διενέργειας µελέτης της οργάνωσης της 
συµµετοχής µαθητών γαλλικής και ιταλικής στις εξετάσεις 

 
∆ράση18: Συµβολή του ΑΠΘ στο συντονισµό έργου 

 
Π:01.01: Αρχείο τεκµηρίων υλοποίησης φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου των Υποέργων του ΑΠΘ 
 
Π:02.01: Αρχείο (πρακτικά ή άλλα τεκµήρια) συσκέψεων της 
ΕΣΕ. 
 
Π:03.01: Έκθεση δοµής του ιστότοπου και διακίνησης 
πληροφορίας µέσω αυτού 
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7. ∆είκτες Εκροών 

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

6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό αριθµός 2 

  6134 Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρµογές αριθµός 2 

 

 

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

 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 

 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

1. Αµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.363.636,00 1α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 536.364 

5.900.000,00 

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 άµεσων δαπανών   

Σύνολο (2)   
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 5.900.000,00 5.900.000,00 
 

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

σε 5.900.000,00 ευρώ. 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

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

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε1.500.000,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως: 
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1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 5.900.000,00 ευρώ. 

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

ανέρχεται σε 660.972,00   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 
 


