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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 
αυτού 

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 και την 
µε αρ.πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-09 τροποποίησή της. 

4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, 
όπως ισχύει, 
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5. 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»  

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 αριθµ. Φ.908/142689/Η/17-11-2009 (ΦΕΚ 492/ΥΟ∆∆/19-11-09) Απόφαση ορισµού της 
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ 

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

9. Τη µε αρ. πρωτ. 7375/23-06-2010  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, 5, 6 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, και 
στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»  

10. Την µε αρ. πρωτ. 411/Α2/14-06-2010 (ΕΥ∆ 8907/14-06-2010) αίτηση χρηµατοδότησης του  
Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού προς την ΕΥ∆ για την ένταξη της Πράξης 
στο Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ. 

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 εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των 
προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 

12. Την σύµφωνη γνώµη της Αρχής Πληρωµής να χαρακτηρισθεί η συγκεκριµένη Πράξη ως 
Οριζόντια σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατος µε κωδ:22313/07-07-2010 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 

13. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ.1576/22-07-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη Συµβουλευτικής και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 – 
Οριζόντια Πράξη»» 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 04 44,00 572.000,00 296212001 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 05 52,41 681.330,00 296212002 

06 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 06 3,59 46.670,00 296212003 

 

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

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
296212 

2. Κωδικός Π∆Ε 

πράξης: 

Κωδικός 

ΣΑ: 
 Ε0458 

 

Κωδικός 

πράξης 

ΣΑ: 

 

 
Φορέας 

ΣΑ: 
1010700   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

3. ∆ικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 1010766 

5. Φυσικό 

αντικείµενο της 

πράξης: 

Η ∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη ΣυΕΠ για εφήβους θα είναι ένα φιλικό και νεανικό 

εργαλείο που θα παρέχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες πληροφόρησης και στήριξης 

των εφήβων στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής τους πορείας. 

Σηµαντικά στοιχεία θα είναι η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας (π.χ. on line παιχνίδια, 

βίντεο κλπ.) µε την οποία οι περισσότεροι έφηβοι είναι πολύ εξοικειωµένοι, καθώς και 

«εργαλεία» που θα βοηθούν και θα κινητοποιούν τους µαθητές και τις µαθήτριες να 

γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ικανότητες-δεξιότητές τους, να καταρτίσουν το 

ατοµικό τους σχέδιο δράσης και να προετοιµαστούν εγκαίρως για τη µετάβασή τους στην 

αγορά εργασίας.  

Μέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα υποστηριχθεί η διευκόλυνση της πρόσβασης των 

εφήβων σε υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελµατικής ανάπτυξης, καθώς θα µπορούν 

να ενηµερώνονται για τις διαθέσιµες υπηρεσίες ΣΥΕΠ και να απευθύνουν σχετικά 

ερωτήµατα, στοιχείο που ενισχύει τον διαδραστικό χαρακτήρα της Πύλης.  

Στο µέλλον και κατόπιν εκπόνησης σχετικής µελέτης για την εφαρµογή 

δράσεων/υπηρεσιών Τηλεσυµβουλευτικής ή Συµβουλευτικής εξ αποστάσεως στην 

Ελλάδα, αξιοποιώντας την εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών (πχ. Career Advice 

Center της Αγγλίας), η εν λόγω ∆ιαδικτυακή Πύλη θα µπορέσει να υποστηρίξει υπηρεσίες 

εξ αποστάσεως στήριξης - τηλεσυµβουλευτικής των εφήβων. Η ύπαρξη ενός καλά 

οργανωµένου συστήµατος υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού δια ζώσης από εξειδικευµένους συµβούλους προσβάσιµο σε όλους, 

αποτελεί σηµαντικό µέρος της όλης διαδικασίας.  

Για τη δηµιουργία της Πύλης θα απαιτηθεί η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος 

που θα συνδέει µια σειρά από εργαλεία-εφαρµογές. Αναλυτικά οι δράσεις στις οποίες 

επιµερίζεται η συγκεκριµένη πράξη είναι οι εξής:  

1. Ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής για το έργο της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής 

Πύλης Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα αναπτυχθεί µια σειρά από εφαρµογές πληροφορικής, 

οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο της ∆ιαδικτυακής Πύλης 

στις επιµέρους δράσεις του. Αναλυτικά θα αναπτυχθούν: 

Α) ∆ιαδικτυακή εφαρµογή (ολοκληρωµένη πληροφοριακή πλατφόρµα) µε δυνατότητα 

χρήσης Open-source software για τη σύνδεση των παρακάτω εργαλείων πληροφόρησης 

και στήριξης των εφήβων στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής τους 

πορείας: 

i. ∆ιαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο διαχείρισης σταδιοδροµίας  

ii. Βίντεο παρουσίασης επαγγελµάτων και βασικών δεξιοτήτων 
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iii. Ψηφιοποιηµένα ερωτηµατολόγια Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

iv. Eργαλείο ανάπτυξης ατοµικού φακέλου µαθητή 

v. Εθνική Βάση ∆εδοµένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» του ΕΚΕΠ 

vi. Σύστηµα Πληροφόρησης - ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων «Ιχνηλάτης»  του 

ΕΚΕΠ 

Κατά την ανάπτυξη της πληροφοριακής πλατφόρµας, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη 

δυνατότητα που θα παρέχεται στους εφήβους να απευθύνουν ερωτήµατα και να 

λαµβάνουν απαντήσεις από ειδικούς επιστήµονες σε θέµατα εκπαιδευτικής και 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

B) Ανάπτυξη περιβάλλοντος εφαρµογής που θα υποστηρίζει την παρουσίαση των βίντεο 

των επαγγελµάτων µε διαδραστικό τρόπο. Συµπεριλαµβάνεται η ψηφιακή και γραφιστική 

επεξεργασία των βίντεο. 

Γ) Ψηφιοποίηση των ερωτηµατολογίων αυτοδιερεύνησης-αυτοαξιολόγησης για 

Επαγγελµατικό Προσανατολισµό των εφήβων. 

∆) Ανάπτυξη εφαρµογής που θα υποστηρίζει το µαθητή στη δηµιουργία του ατοµικού του 

φακέλου, σε ό,τι αφορά τη µορφή που θα πρέπει να έχει το e-portfolio, τον τρόπο 

παρουσίασής του, τις λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει η εφαρµογή κλπ.    

2. Προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού  

Η δράση αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

i. Προµήθεια, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη του απαραιτήτου τεχνικού 

εξοπλισµού (δικτυακή υποδοµή, υποδοµή σε servers κλπ.) και εκπαίδευση, προκειµένου 

να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του εκπαιδευτικού λογισµικού του διαδικτυακού 

διαδραστικού εργαλείου διαχείρισης σταδιοδροµίας σε servers του ΕΚΕΠ, ώστε να 

διασφαλιστεί τόσο η αυτονοµία στη χρήση του όσο και η βιωσιµότητά του.  

ii. Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός (λογισµικό, υλικό και υπηρεσίες) θέσεων 

εργασίας  υπολογιστών των στελεχών του ΕΚΕΠ για τη διαχείριση των εφαρµογών και 

των λογισµικών που θα συνδεθούν στην Πύλη και χρησιµοποίησή τους στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης των χρηστών.  

iii. Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός (λογισµικό, υλικό και υπηρεσίες) ενός 

εξυπηρετητή-διακοµιστή (server) που θα επιτελεί  κρίσιµες λειτουργίες. Ο παραπάνω 

server είναι σηµαντικός διότι δίχως αυτόν, η πρόσβαση στην πλατφόρµα δεν θα είναι 

δυνατή λόγω δικτυακής διασύνδεσης.  

iv. Λοιπός τεχνικός εξοπλισµός για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρµας (πχ 

σύγχρονοι εκτυπωτές laser διπλής όψης και αναλώσιµα αυτών). Ο λοιπός τεχνικός 

εξοπλισµός θα συντελέσει στην καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση της νέας 

πλατφόρµας από τους χρήστες του ΕΚΕΠ.  

3. Αγορά των δικαιωµάτων και προσαρµογή για την Ελλάδα διαδικτυακού 

διαδραστικού εργαλείου διαχείρισης σταδιοδροµίας.  

Το συγκεκριµένο εργαλείο έχει σα στόχο να βοηθήσει τους εφήβους να γνωρίσουν 

καλύτερα τόσο τον εαυτό τους όσο και τις ευκαιρίες αλλά και τις ευθύνες της ενήλικης 

ζωής µε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα δηµιουργικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές 

βοηθιούνται µεταξύ άλλων να κατανοήσουν:  

• Τις προσωπικές τους δεξιότητες και ικανότητες και να διαµορφώσουν θετική 

αυτοεκτίµηση 

• Τη σύνδεση των σχολικών εµπειριών µε την επιλογή καριέρας και τον 

αντίστοιχο σχεδιασµό της 

• Τη σπουδαιότητα της απόκτησης εκπαιδευτικών κα άλλων προσόντων στην 

εξεύρεση εργασίας 
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• Τις διαδικασίες λήψης απόφασης, επίλυσης προβληµάτων εργασίας µέσα σε µια 

οµάδα  

• Τις διαδικασίες αναζήτησης, κριτικής ανάγνωσης και αξιοποίησης της 

πληροφόρησης σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες.  

• Την επίδραση των επαγγελµατικών επιλογών στην προσωπική ζωή 

• Την ανάγκη εξισορρόπησης µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής 

• Τους πολλαπλούς ρόλους και τις ευθύνες που θα έχουν στην ενήλικη ζωή    

 4. Παραγωγή βίντεο παρουσίασης επαγγελµάτων και βασικών δεξιοτήτων 

Στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης Συµβουλευτικής 

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους εντάσσεται η δράση που αφορά σε 

παραγωγή βίντεο για επαγγέλµατα µε παρουσίασή τους από επαγγελµατίες από το χώρο 

εργασίας και συνεντεύξεις.  

Για την επιλογή των επαγγελµάτων θα αξιοποιηθούν η Ταξινόµηση Επαγγελµάτων της 

ΕΣΥΕ σε µονοψήφιο και διψήφιο επίπεδο, η ταξινόµηση των επαγγελµάτων βάσει των 

επιστηµονικών πεδίων του Υπουργείου ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για την 

εισαγωγή των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και σχετικοί ιστότοποι 

παρουσίασης επαγγελµάτων της Ευρώπης και της Αµερικής.  

Το έργο θα περιλαµβάνει την παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών 5λεπτης διάρκειας έκαστη 

από επαγγελµατικούς χώρους. Από κάθε επαγγελµατικό χώρο θα παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά επαγγέλµατα, από  διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα που 

παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη έµφαση πρόκειται να δοθεί στα 

τεχνικά επαγγέλµατα. Η παρουσίαση των επαγγελµάτων θα περιλαµβάνει συνδυασµό 

ρεαλιστικής απεικόνισης µε εικονική πραγµατικότητα, συνδυασµό συνεντεύξεων 

υπαρκτών προσώπων-εκπροσώπων εργαζοµένων από συγκεκριµένους χώρους 

απασχόλησης µε παράλληλη αφήγηση, καθώς και όποια άλλη επένδυση απαιτείται για 

την ποιοτική ολοκλήρωση των ταινιών.   

Επίσης, θα παραχθούν εκπαιδευτικές ταινίες 5λεπτης διάρκειας για τις δεξιότητες, 

σύµφωνα µε το European framework for Key competences. Οι εν λόγω δεξιότητες είναι 

οι εξής: Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα, Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, Mαθηµατικές 

δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία, ∆εξιότητες χρήσης 

ΤΠΕ, Ικανότητα να µαθαίνω, Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες, Ανάληψη 

πρωτοβουλιών και επιχειρηµατικής δράσης, Πολιτισµική ευαισθησία & έκφραση. Στις 

ταινίες θα παρουσιάζονται τόσο οι δεξιότητες, όσο και η χρησιµότητά τους στην εκτέλεση 

διαφόρων εργασιών και την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµάτων.   

5. Εµπλουτισµός της ∆ιαδικτυακής Πύλης µε ψηφιοποιηµένα ερωτηµατολόγια 

αυτοδιερεύνησης – αυτοαξιολόγησης για Επαγγελµατικό Προσανατολισµό των εφήβων 

Στη Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού προβλέπεται η χρήση δοκιµασιών, 

όπως ερωτηµατολογίων και εργαλείων, µε στόχο την αναγνώριση χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του ατόµου. Οι δοκιµασίες που περιλαµβάνονται στην Συµβουλευτική 

και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό εστιάζονται κυρίως στην προσωπική ανάπτυξη 

του ατόµου και  στοχεύουν στην κινητοποίησή του, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον 

εαυτό του, να συνειδητοποιήσει ποια είναι τα προσόντα του, να διερευνήσει εναλλακτικές 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές κατά το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας του, να 

θέσει τους επαγγελµατικούς του στόχους και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για την 

υλοποίησή τους.   

Η ∆ιαδικτυακή Πύλη πρόκειται να εµπλουτιστεί µε ωηφιοποιηµένα ερωτηµατολόγια 

αυτοαξιολόγησης και αυτοδιερεύνησης, τα οποία ενδεικτικά θα διερευνούν  

επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, στάσεις, αξίες, δεξιότητες κ.ά.  
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Προκειµένου να επιλεγούν ή/και να αναπτυχθούν τα εν λόγω εργαλεία θα γίνει σχετική 

διερεύνηση ώστε να εντοπιστούν εκείνα που είναι εφικτό να χρησιµοποιηθούν µέσα από 

µια ψηφιακή εφαρµογή ελεύθερης πρόσβασης στο ευρύ κοινό και να παρέχουν έγκυρα 

και αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

Τα εργαλεία αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα στο χρήστη να διαµορφώσει µια αρχική 

εικόνα σχετικά µε εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές τους επιλογές και µπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην όλη 

διαδικασία Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στην οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη 

η συνεργασία µε εξειδικευµένο σύµβουλο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σε 

καµία περίπτωση η χρήση των συγκεκριµένων ψηφιοποιηµένων εργαλείων δεν 

προβλέπεται να αντικαταστήσει τη διαδικασία της δια ζώσης συµβουλευτικής ή τη χρήση 

εξειδικευµένων ψυχοµετρικών εργαλείων επαγγελµατικής αξιολόγησης.    

6.  ∆ηµιουργία ενός εργαλείου για τη δυνατότητα ανάπτυξης από το µαθητή του 

ατοµικού του φακέλου 

Μία από τις βασικές παρεµβάσεις που αναµένεται να συµβάλουν στην 

αποτελεσµατικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της 

δια βίου µάθησης είναι η καθιέρωση του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου  ή αλλιώς 

Βιογραφικού ∆ελτίου µαθητή. Το Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο θεωρείται ένα απαραίτητο 

εργαλείο στα χέρια του εφήβου προκειµένου να βοηθηθεί στη διαµόρφωση του ατοµικού 

του σχεδίου δράσης και στη δια βίου επαγγελµατική του ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα 

φάκελο που περιλαµβάνει επισκόπηση ικανοτήτων και χαρακτηριστικών του ατόµου που 

το συµπληρώνει, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως βιογραφικό 

σηµείωµα, αποδεικτικά γνώσεων και επαγγελµατικής εµπειρίας, αποδεικτικά απόκτησης 

άλλων εµπειριών, συστατικές επιστολές κ.ά. Στη ∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη 

προβλέπεται να υπάρχει ένα ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθά το µαθητή στην ανάπτυξη 

του ατοµικού του φακέλου. Το εν λόγω εργαλείο προτείνεται µεταξύ άλλων να περιέχει 

τα εξής: στοιχεία για την ευρύτερη σηµασία και τον ρόλο του χαρτοφυλακίου στο 

σχεδιασµό της σταδιοδροµίας και την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, αναφορά στα 

συγκεκριµένα βήµατα προετοιµασίας, αναφορά σε όλα τα πιθανά συστατικά στοιχεία, 

αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους συλλέγουµε τα στοιχεία, αναφορά των 

κριτηρίων µε τα οποία περιλαµβάνουµε ή όχι ένα στοιχείο στον φάκελό µας, αναφορά 

τεχνικών και µεθόδων που βοηθούν το άτοµο να συνδέσει τα χαρακτηριστικά του και τα 

χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου µε τα χαρακτηριστικά του στόχου στον οποίο 

απευθύνεται, αναφορά σε θέµατα οργάνωσης των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου κ.ά. 

7. Ανανέωση και εµπλουτισµός του περιεχοµένου της Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων 

Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση µε την 

Πύλη 

Η βάση "Πλοηγός" είναι η επίσηµη εθνική βάση ∆εδοµένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών της 

Ελλάδας. ∆ηµιουργήθηκε από το Ε.Κ.Ε.Π., και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πύλης ∆εδοµένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών . 

 8. Αναβάθµιση του περιεχοµένου του Συστήµατος Πληροφόρησης - ∆ιαδικτυακή Βάση 

∆εδοµένων «Ιχνηλάτης» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση µε την Πύλη. 

Το Σύστηµα Πληροφόρησης του  Ε.Κ.Ε.Π. – ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων «Ιχνηλάτης» 

παρέχει πληροφόρηση για θέµατα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Ανάπτυξης Σταδιοδροµίας και 

∆ια Βίου Μάθησης, για φορείς και υπηρεσίες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και τις 

δραστηριότητες που αυτοί αναπτύσσουν. Το Σύστηµα Πληροφόρησης «Ιχνηλάτης» 

µπορούν να αξιοποιούν οι Σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, οι µαθητές, οι 
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φοιτητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.   

Στην παρούσα φάση το σύστηµα περιέχει 3 βασικές ενότητες: Πληροφορίες σχετικά µε 

την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, την Απασχόληση και τη Συµβουλευτική και τον 

Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης 

πληροφόρησης µε τρεις τρόπους: Εισαγωγή ερώτησης σε φυσική γλώσσα ή αναζήτηση 

µε λέξεις κλειδιά. Καθοδηγούµενη αναζήτηση (Οδηγός Αναζήτησης), Ελεύθερη 

αναζήτηση. 

Ο «Ιχνηλάτης» προβλέπεται να συνδεθεί µε την Πύλη προκειµένου να παρέχει 

πληροφόρηση σε µεγαλύτερο αριθµό χρηστών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η ετήσια 

ανανέωση του περιεχοµένου του ώστε να διασφαλίζεται η παροχή επικαιροποιηµένης 

πληροφόρησης και η αναβάθµισή του ώστε να απαντά σε ερωτήµατα για θέµατα 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, αλλά και 

για διάφορα ειδικά θέµατα σχετικά µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τη δια βίου 

µάθηση, το σχεδιασµό σταδιοδροµίας, κλπ..  

9. ∆ηµοσιότητα της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους και του Πλοηγού 

Για τη δηµοσιοποίηση της Πύλης και την ευαισθητοποίηση των εφήβων, καθώς και την 

ενηµέρωση των Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και των Εκπαιδευτικών 

θα υπάρχουν σχετικές δράσεις δηµοσιότητας, οι οποίες θα καλύπτουν όλο το χρονικό 

ορίζοντα υλοποίησης της πράξης και θα πραγµατοποιούνται σταδιακά σε επιµέρους 

φάσεις. Οι δράσεις δηµοσιότητας δύνανται να περιλαµβάνουν:  

1. Παρουσίαση της Πύλης σε εκποµπές ραδιοφώνου, τηλεόρασης που προσελκύουν 

νεανικό κοινό. 

2. Προβολή σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης .  

3. Προβολή σε ιστοσελίδες που προσελκύουν νεανικό κοινό  

4. Προβολή σε έντυπα µε νεανικό κοινό εν είδει ρεπορτάζ. 

5. Ενηµερωτικά φυλλάδια που γνωστοποιούν επιγραµµατικά και µε ελκυστικό 

τρόπο την Πύλη, και τις δυνατότητές της  

6. Είκοσι events ενηµέρωσης, ανοιχτές εκδηλώσεις για µαθητές, Συµβούλους 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικούς στην Αθήνα και την υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

7. ∆ιεξαγωγή ενηµερωτικών/επιµορφωτικών σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς 

συµβούλους ΣΕΠ, σχετικά µε τη χρήση της Πύλης στα σχολεία. 

8. Ανάρτηση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΚΕΠ (και σε άλλες σχετικές µε την 

εκπαίδευση ιστοσελίδες), Ο∆ΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ. 

9. Υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας του Πλοηγού: Οι δράσεις δηµοσιότητας θα 

έχουν ως στόχο να δηµοσιοποιηθεί η ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος στην 

ελληνική κοινότητα και να ενεργοποιηθούν όλοι οι συναρµόδιοι υπηρεσιακοί φορείς και 

πάροχοι των εκπαιδευτικών ευκαιριών προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και 

συστηµατική συντήρηση και ενηµέρωση των δεδοµένων του Συστήµατος. Οι δράσεις 

δηµοσιότητας θα στοχεύουν σε µια ολοκληρωµένη παρέµβαση µε στόχο την προβολή του 

συγκεκριµένου εργαλείου – βάσης στο ευρύ κοινό.  

10. Αξιολόγηση της πράξης 

Η αξιολόγηση της υλοποίησης της πράξης «∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους» έχει υψηλή 

προτεραιότητα και αναµένεται να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες και συστάσεις στους 

υπευθύνους για την υλοποίηση της πράξης.  

Για την αποτίµηση και την αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσµάτων 
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της πράξης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, καθώς και µε την ολοκλήρωσή της, θα 

ανατεθεί σε έµπειρο εξωτερικό αξιολογητή η διενέργεια on going εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

Στόχος της on going εξωτερικής αξιολόγησης είναι η αποτίµηση της υλοποίησης της 

πράξης στις διάφορες φάσεις υλοποίησης, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η διατύπωση 

προτάσεων βελτιώσεων κατά την υλοποίηση, καθώς και η αποτίµηση του τρόπου 

υλοποίησης και των αποτελεσµάτων του συνόλου της πράξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει τρεις εκθέσεις αξιολόγησης. ∆ύο 

ενδιάµεσες αξιολογήσεις  που θα αφορούν αντίστοιχα την πρώτη και τη δεύτερη φάση 

υλοποίησης της πράξης  και µία τελική έκθεση αξιολόγησης για την υλοποίηση του 

συνόλου της πράξης, την εξαγωγή συµπερασµάτων και την αποτίµηση των 

αποτελεσµάτων. 

11. Έρευνα πιλοτικής λειτουργίας της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης 

Η έρευνα πιλοτικής λειτουργίας της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης Συµβουλευτικής 

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους, στοχεύει στη δοκιµαστική λειτουργία 

της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης από τα µέλη της οµάδας στόχου και µελλοντικούς 

χρήστες του έργου, µε στόχο την καταγραφή των απόψεών τους και τη χρησιµοποίησή 

τους στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης. 

Η έρευνα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη µε την ολοκλήρωση της Α’ φάσης 

υλοποίησης της πράξης και η δεύτερη µε την ολοκλήρωση της Β’ φάσης . Τα 

αποτελέσµατα από την κάθε φάση υλοποίησης της έρευνας θα αξιοποιηθούν στη 

συνέχιση της υλοποίησης της πράξης µε στόχο τη δηµιουργία µιας ∆ιαδικτυακής 

∆ιαδραστικής Πύλης φιλικής, εύχρηστης και χρήσιµης για τους µελλοντικούς χρήστες. 

12. Υλοποίηση επιστηµονικού περιεχοµένου - Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη της 

∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού για εφήβους 

6. Παραδοτέα πράξης 

1ο Παραδοτέο: Εκπόνηση των προδιαγραφών και τεχνική-επιστηµονική υποστήριξη για 
την ανάπτυξη των εφαρµογών πληροφορικής του έργου της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής 
Πύλης, καθώς και για την προµήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισµού. 
2ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας του Παραδοτέου 1. 
3ο Παραδοτέο: Θα περιλαµβάνει τα εξής: α) Προµήθεια, εγκατάσταση, τεχνική 
υποστήριξη του απαραιτήτου τεχνικού εξοπλισµού (δικτυακή υποδοµή, υποδοµή σε 
servers κλπ.) και εκπαίδευση, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου διαχείρισης 
σταδιοδροµίας σε servers του ΕΚΕΠ. β) Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός θέσεων 
εργασίας υπολογιστών. γ) Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός ενός εξυπηρετητή-διακοµιστή 
(server). δ) Λοιπός τεχνικός εξοπλισµός για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρµας. 
4ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής (ολοκληρωµένη πληροφοριακή 
πλατφόρµα) για τη σύνδεση των επιµέρους εργαλείων που θα αποτελούν την Πύλη. 
5ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη περιβάλλοντος εφαρµογής που θα υποστηρίζει την παρουσίαση 
των βίντεο των επαγγελµάτων µε διαδραστικό τρόπο. 
6ο Παραδοτέο: Ψηφιοποίηση των ερωτηµατολογίων αυτοδιερεύνησης-αυτοαξιολόγησης 
για Επαγγελµατικό Προσανατολισµό για εφήβους. 
7ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη εφαρµογής που θα υποστηρίζει το µαθητή στη δηµιουργία του 
ατοµικού του φακέλου . 
8ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των Παραδοτέων 4, 5, 6 και 7. 
9ο Παραδοτέο: Αγορά των πνευµατικών δικαιωµάτων του διαδικτυακού διαδραστικού 
εργαλείου διαχείρισης σταδιοδροµίας και αγορά, τροποποίηση και προσαρµογή του 
λογισµικού στα Ελληνικά δεδοµένα. 
10o Παραδοτέο: Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του διαδικτυακού διαδραστικού 
εργαλείου διαχείρισης σταδιοδροµίας . 
11ο Παραδοτέο: Προσαρµογή του περιεχοµένου του διαδικτυακού διαδραστικού 
εργαλείου διαχείρισης σταδιοδροµίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ελληνική 
εκπαιδευτική και επαγγελµατική πραγµατικότητα και να είναι κατανοητό και κατάλληλο 
για τους Έλληνες µαθητές. 
12ο Παραδοτέο: Εκπόνηση των προδιαγραφών για το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών 
ταινιών (π.χ. προσδιορισµός των συγκεκριµένων χώρων εργασίας και των επαγγελµάτων 
που θα παρουσιαστούν, συγγραφή των ερωτήσεων που θα πρέπει να καλυφθούν από τις 
συνεντεύξεις προς τους διάφορους επαγγελµατίες, κλπ.). 
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13ο Παραδοτέο: Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών. 
14ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ταινιών. 
15ο Παραδοτέο: Επιλογή ή/και ανάπτυξη ερωτηµατολογίων αυτοδιερεύνησης-
αυτοαξιολόγησης. 
16ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας του Παραδοτέου 15. 
17ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη του περιεχοµένου του εργαλείου ανάπτυξης του ατοµικού 
φακέλου του µαθητή (π.χ. στοιχεία για την ευρύτερη σηµασία και τον ρόλο του 
χαρτοφυλακίου στο σχεδιασµό της σταδιοδροµίας και την επαγγελµατική ανάπτυξη του 
ατόµου, περιγραφή των συγκεκριµένων βηµάτων προετοιµασίας, περιγραφή όλων των 
πιθανών συστατικών στοιχείων του, δοµή του e-portfolio, κλπ.). 
18ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας του Παραδοτέου 17. 
19ο Παραδοτέο: Ενεργοποίηση του µηχανισµού ανανέωσης και εµπλουτισµού του 
περιεχοµένου της εθνικής βάσης δεδοµένων εκπαιδευτικών ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» που 
έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ. 
20ο Παραδοτέο: Θα περιλαµβάνει τα εξής: α) Έλεγχος και επικύρωση των νέων 
εκδόσεων των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προκύπτουν µετά την επικαιροποίηση-
τροποποίησή τους. β) παρακολούθηση και ενσωµάτωση των όποιων αλλαγών γίνονται 
στο κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας του PLOTEUS II. γ) εξαγωγή στατιστικών στοιχείων 
για την επισκεψιµότητα της βάσης δεδοµένων και άλλα σηµαντικά θέµατα. δ) εκθέσεις 
αξιολόγησης σχετικά µε την πορεία λειτουργίας του Πλοηγού. 
21ο Παραδοτέο: Θα περιλαµβάνει τα εξής: α) Μελέτη ανάλυσης αναγκών 
επικαιροποίησης και ανανέωσης του περιεχοµένου του συστήµατος πληροφόρησης 
«Ιχνηλάτης». β) Ετήσια επικαιροποίηση και ανανέωση του περιεχοµένου. γ) Τεχνική 
∆ιαχείριση – Υποστήριξη. 
22ο Παραδοτέο: Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας του Παραδοτέου 21. 
23ο Παραδοτέο: ∆ράσεις δηµοσιότητας της ∆ιαδικτυακής ∆ιαδραστικής Πύλης 
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για εφήβους και του Πλοηγού. 
24ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη του περιεχοµένου των ενηµερωτικών φυλλαδίων, για τη 
∆ιαδραστική Πύλη και για το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο διαχείρισης 
σταδιοδροµίας. 
25ο Παραδοτέο: Ανάπτυξη πρόσθετου υλικού για την Πύλη π.χ. στατικό περιεχόµενο µε 
πληροφόρηση για το θεσµό ΣΥΕΠ, διαθέσιµες υπηρεσίες ΣΥΕΠ, σύνταξη βιογραφικού, 
τρόπος παρουσίασης σε συνέντευξη, επιλογή χρήσιµων συνδέσµων για την Πύλη, κ.ά. 
26ο Παραδοτέο: 1η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης της πράξης. 
27ο Παραδοτέο: 2η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης της πράξης. 
28ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της πράξης. 
29ο Παραδοτέο: 1η φάση υλοποίησης της έρευνας πιλοτικής λειτουργίας της Πύλης. 
30ο Παραδοτέο: 2η φάση υλοποίησης της έρευνας πιλοτικής λειτουργίας της Πύλης. 
 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

6432 
Αριθµός ωφελούµενων, µαθητών/ 
σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ 

Αριθµός 980.000 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 65 µήνες 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 
10. ∆ηµόσια ∆απάνη της Πράξης 

Κατηγορίες ∆απανών  Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (€) 
Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

από Ε.Π. (€) 

α. χωρίς ΦΠΑ 1.056.910,57 
 
 Άµεσες ∆απάνες 

β. ΦΠΑ 243.089,43  
Έµµεσες ∆απάνες   
Σύνολα 1.300.000,00 1.300.000,00 

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

1.300.000,00 Ευρώ. 

 
12.  Το ποσό της ίδιας συµµετοχής ανέρχεται σε 0 Ευρώ 
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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 1.300.000,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):        1.300.000,00 

ευρώ. 

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

ανέρχεται σε 400.000,00 ευρώ 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ:     Ε0458 

Φορέας ΣΑ:  1010700 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

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


