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Υπόψη: 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 

Υπουργείου Παιδείας , ∆ιά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων 

 

- Υπεύθυνο Πράξης 
 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της 

∆ιδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση – 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. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 
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3. Την µε αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 

4. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 
(Φ.Ε Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει. 

5. Τη µε αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 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 συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 
6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τη µε αρ. 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 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. 
Β’/03.10.2007)». 

8. 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» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. 
Β΄/29.12.2009). 

9. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 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» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009). 

10. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
όπως αυτά ισχύουν 

11.  Τη µε αρ. πρωτ. 4415/13-04-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», την 1η 
επικαιροποίηση αυτής  (06-07-2010), την 2η επικαιροποίηση αυτής (22-07-2010) και 
την 3η επικαιροποίηση και την ορθή επανάληψη αυτής (28-09-2010), για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες 
Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»   
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12. Τη µε αρ. πρωτ. 22482/12-11-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης  µε τίτλο  «Ενίσχυση 
της ∆ιδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση – ΑΠ2» στο Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 

13. Το µε αρ. πρωτ. 14809/29-07-2011 (ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 13499/01-08-2011)  έγγραφο 
αιτήµατος 1ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της πράξης  «Ενίσχυση της 
∆ιδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση – ΑΠ2» στο Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013  

14. 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, 

15. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ   2190 / 3-10-2011  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Αποφασίζει  

Τη 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της ∆ιδασκαλίας ξένης 
γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση – ΑΠ2» 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» ως 
προς τα παρακάτω βασικά σηµεία: 

• Επιµερισµός του π/υ σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες 

• Θα συµπεριληφθούν στις δαπάνες µετακινήσεων και τα οδοιπορικά µέρους των 
εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πρόγραµµα. 

Βάσει των ανωτέρω τροποποιήσεων η απόφαση ένταξης της πράξης έχει ως εξής: 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
303329 

2.1 Κωδικός 

ΣΑ: 
 E0458 

2. Κωδικός 

Π∆Ε πράξης: 2.2 Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580608 

3. ∆ικαιούχος: 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 1090214 

5. Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Η αναβάθµιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης θα επιτευχθεί µε τα 

νέα προγράµµατα σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου που 

εισάγονται πιλοτικά από το Σεπτέµβριο 2011 και επεκτείνονται στη 

συνέχεια σε όλα τα σχολεία. Μέχρι την εισαγωγή των νέων 

προγραµµάτων σπουδών και καθώς εισάγεται πρόγραµµα 

διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε πρώιµη ηλικία (Πράξη «Νέες 

Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκµάθηση της 
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Αγγλικής σε Πρώιµη Παιδική Ηλικία») όπως επίσης και παράλληλα 

µε την ποιοτική αναβάθµιση των ολοήµερων δηµοτικών απαιτείται 

η ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας µε 

παρεµβάσεις εντός του ωρολογίου προγράµµατος των δηµοτικών 

σχολείων και µε ενίσχυση της στελέχωσης του εκπαιδευτικού 

δυναµικού. Με την παρούσα πράξη χρηµατοδοτούνται σχετικές 

παρεµβάσεις καθώς και η στελεχιακή ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

δυναµικού όλων των δηµοτικών σχολείων. 

Η Πράξη περιλαµβάνει: 

α) ∆ράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκµάθησης ξένης 

γλώσσας µέσα από καινοτόµες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση 

του Ευρωπαϊκού (Portfolio) Γλωσσών στο δηµοτικό σχολείο, το 

οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο τόσο για την 

προώθηση της γλωσσικής και πολιτισµικής πολυµορφίας, όσο 

και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου µάθησης των ξένων 

γλωσσών. 

β) ∆ράσεις που αποσκοπούν στον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού 

δυναµικού των ∆ηµοτικών Σχολείων µε εκπαιδευτικούς µε 

ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και στην υποστήριξή τους από 

δίκτυο πολλαπλασιαστών επιµορφωτών οι οποίοι θα έχουν 

επιµορφωθεί σε ειδικά σεµινάρια-ηµερίδες. 

γ) ∆ράσεις που αποσκοπούν στη αξιολόγηση της Πράξης και στην 

ενηµέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και του ευρύτερου κοινού 

ως προς την εκµάθηση της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία 

και στο δηµοτικό σχολείο µέσα από ενέργειες προβολής και 

δηµοσιότητας και τη διεξαγωγή συνεδρίου. 

δ) ∆ράσεις οργάνωσης και διαχείρισης της Πράξης. 

Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεµβάσεων για την ποιοτική 

αναβάθµιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας µε παρεµβάσεις 

εντός του ωρολογίου προγράµµατος των δηµοτικών σχολείων, η 

προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει συνολικά τις ακόλουθες 

δράσεις:  

∆ράση 1: Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού (Portfolio) Γλωσσών στο 

δηµοτικό σχολείο 

• Υποδράση 1.1. Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού (Portfolio) 

Γλωσσών (µαθητές 9-12 ετών) 

• Υποδράση 1.2. Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio 

Γλωσσών (µαθητές 6-9 ετών) 

∆ράση 2: Εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού δυναµικού των 

∆ηµοτικών Σχολείων (µε ενιαίο αναµορφωµένο πρόγραµµα και 

όλων των λοιπών Σχολείων). 

∆ράση 3: Επιµορφωτικά Σεµινάρια - Ηµερίδες 
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∆ράση 4: Ενέργειες ενηµέρωσης, προβολής και δηµοσιότητας 

∆ράση 5: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης 

∆ράση 6: Οργάνωση και διαχείριση  της Πράξης. 
 

6. Παραδοτέα πράξης 

• Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρµογής Φυσικού 
Αντικειµένου και ∆ιαχείρισης Οικονοµικού Αντικειµένου 
της Πράξης 

• Αποφάσεις σχετικές µε τους ∆ιαγωνισµούς που θα 
διενεργηθούν 

• Έκδοση διοικητικών Πράξεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της Πράξης. 

• Ευρωπαϊκό (Portofilio) Γλώσσων (µαθητές 6-9 ετών) 

• ∆ηµιουργικό Ευρωπαϊκού (Portoflio) Γλώσσων (µαθητές 

6-9 ετών) 

• Αναπαραγωγή και αποδεικτικά µεταφοράς και παράδοσης 

του εκπαιδευτικού υλικού:  

             α) Ευρωπαϊκό (Portofilio) Γλωσσών 

              β) Οδηγού εφαρµογής για τον καθηγητή 

              γ) Λοιπού επιµορφωτικού υλικού  

• Εκκαθάριση πληρωµής µηνιαίων αποδοχών 
εκπαιδευτικών καθώς και εκκαθάριση πληρωµής 
οδοιπορικών εξόδων 

 
• Έντυπο υλικό για διανοµή στους συµµετέχοντες στα 

επιµορφωτικά σεµινάρια - ηµερίδες 

• Εκκαθάριση µετακινήσεων συµµετεχόντων 
 
• Έντυπο υλικό  

• Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίου (Αναφορά εκτέλεσης 

εργασιών, κατάσταση συµµετεχόντων, φωτογραφικό 

υλικό, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης) 

• Τελική Έκθεση Αξιολόγησης  

 

 

 

 

 

7. ∆είκτες Εκροών 

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

6182 
Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές πρωτοβάθµιας & 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 156.000 

6183 
Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες πρωτοβάθµιας & 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 156.000 

6173 
Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίες 
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.160 
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 32,5 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 11.167.847,61 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 2.568.604,96 

13.736.452,57 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους   

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 13.736.452,57 13.736.452,57 
2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 

  

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού 
επί των άµεσων δαπανών   

Σύνολο (2) 68.166,83  
3. Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

ΣΥΝΟΛΑ 13.804.619,40 13.804.619,40 
 

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

σε 13.804.619,40 ευρώ. 
 

Β. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο ήδη 

ισχύον Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο  

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 
Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

              ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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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 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ / ΜΟΝ Α1, Α2, Β1 


